


Горизонт – межа, що відділяє "видиме" від "невидимого". За горизонтом  вже

нічого не бачимо, лише очікуємо нових горизонтів. Карл Ясперс зауважив щодо

науки: "Лише просуваючи знання до його меж, перед нами відкриваються нові го%

ризонти". Ймовірно, нові горизонти освіти також можливі лише тоді, коли вичер%

пуються існуючі форми і способи освіти.

Освіта, за покликанням, є зіркою, яка освітлює суспільству його горизонти. Але

освіта постійно ризикує перейти у стан "чорної дірки", тобто зірки, що не випускає

світло за свій горизонт. Коли говорять – "забудь, чого тебе навчали в інституті, і

починай навчатися знову" – тоді суспільство має освіту у формі "чорної дірки". 

Які горизонти української освіти? Навіщо нам про них думати і коли ми зможе%

мо побачити її нові горизонти? Такі питання розглядає Постметодика в цьому но%

мері.

В.В.Шкода, досліджуючи, як змінюються цінності і духовність у сучасному світі

культурної різноманітності, описує горизонти, що відкриваються перед нами, коли

історія закінчується (С. 2%4).

Нові горизонти породжуються глобалізацією світу, яка вимагає зміни підходів

до формування особистості (І.О. Козак, С. 5%10) і соціальних орієнтирів у навчанні

і вихованні, зокрема, здоров'язберігаючих освітніх технологій як тотального спо%

собу вирішення проблем освіти (В.М. Оржеховська, С. 11%15).

Нові горизонти вимагають змін у змісті освіти. Вивчаючи досвід  США у розроб%

ці курикулумів (навчальних планів і програм), З.С. Cейдаметова, В.А. Темненко

(С.16%17) визначають горизонти шкільної інформатики як навчання комп'ютингу.

В.В. Юрженко формулює принципи моделювання змісту освітньої галузі "Техноло%

гія" як найпотрібнішої у наш час (С. 21%28). Д.О. Закатнов (С. 29%32), К.М. Муліка,

М.М. Окара (С. 45%52) вирішують, як допомогати випускнику бути конкурентоспро%

можним.  

"Ретро%горизонти" української освіти розкриваються у статті О.А. Лавріненка

(С. 39%44). В.Н. Жук (С. 55%63) окреслює нові горизонти історичної науки. 

Горизонтом української освіти бачиться школа, яка надає можливість учневі ру%

хатись за індивідуальною освітньою траєкторією, зміцнює здоров'я учнів, має су%

часне навчально%дослідницьке середовище і натхненних педагогів%професіоналів.

Наблизитися до такого горизонту освіти допомагає інноваційна модель "Школи

майбутнього". Про пошук цієї моделі у рамках українсько%нідерландського проек%

ту, читайте в матеріалі О.В. Стоцької та Л.М. Іщенко (С. 64).

Сподіваємось, що цей номер ПМ надихне читача на відкриття нових горизонтів у

його діяльності.
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Предмет размышлений, представленных
в этой статье – универсальное и партику�
лярное. Не в смысле диалектической логики,
то есть анализа категорий, а в аспекте исто�
рической предпочтительности методологи�
ческого инструментария. Никто, пожалуй, не
станет возражать против утверждения, что
эта предпочтительность сегодня на стороне
партикулярного. Действительно, интерес
сосредоточивается ныне на месте (локаль�
ности), нежели на пространстве вообще. На
частностях, деталях, подробностях, местных
условиях, нежели на "идеях" и абстрактных
схемах, глобализирующих бытие. 

Этот сдвиг – напоминает смену парадигм
в науке. И так же, как в науке здесь можно
указать на породивший его эмпирический
базис. Если иметь в виду политические реа�
лии мирового масштаба, то таким эмпиричес�
ким базисом является падение советского го�
сударства и, как следствие, исчезновение
"социалистического лагеря". Для людей,
предпочитающих мыслить в парадигме уни�
версальности, эти события воспринимаются
как катастрофа, как шаг назад – уже сфор�
мировавшаяся "новая историческая общ�
ность" разбежалась по национальным квар�
тирам. Парадигма партикулярности соизме�
рима с иным восприятием. Здесь на лицо по�
зитивная оценка процесса. Развитие понима�
ется как нарастание многообразия, как ди�
вергенция исходной формы. В результате
возникают автономные политические едини�
цы, обретает реальность идея территориаль�
ного плюрализма.

Этот процесс подтверждается фактами.
После исчезновения СССР авторитетные
специалисты по политической географии за�
нялись анализом глобальных трансформа�
ций в новейшей истории. Оказалось, что
только шестьдесят из нынешних 196 стран
существовали в канун ХХ столетия. Ученые�
географы считают, что этот процесс разлома
старых сочленений продолжится и в буду�

щем. В ближайшие 20�30 лет на карте мира
появятся более трехсот независимых стран.

Такого рода факты и гипотезы указыва�
ют, по моему разумению, на крах универса�
листских моделей политического устройства
общества. Имеются в виду две модели либе�
ральная и социалистическая. В эпоху про�
тивостояния двух мировых систем они были
представлены, как бы в чистом виде, двумя
государствами – США и СССР. Крах социа�
листической модели – это свершившийся
факт. Между тем в отношении либеральной
модели дело поначалу представлялось про�
тивоположным образом. Поражение социа�
лизма трактовалось как неоспоримая победа
экономического и политического либерализ�
ма. В известной статье "Конец истории?"
Френсис Фукуяма писал: "Триумф Запада,
западной идеи очевиден прежде всего пото�
му, что у либерализма не осталось никаких
жизнеспособных альтернатив" [1]. В этом,
собственно, смысл "конца истории", как это
понимал тогда Ф.Фукуяма, совершив блиста�
тельную модернизацию философии Гегеля.
Напоминающую, впрочем, современную
адаптацию классического романа.

Но сегодня ясно, что и социализм, и запад�
ная "идея" плоды Просвещения. И, стало
быть, "поминки по Просвещению" (Джон
Грей) следует справлять всей западной ци�
вилизации. А социализм – всего лишь арте�
факт, неудачный эксперимент, задуманный в
идейных недрах этой цивилизации и постав�
ленный на ее окраине. Действительно, в сущ�
ности, либерализм и социализм – одно и то
же. Эта сущность – Homo economicus. Это
опора на разум, науку, расчет, прогноз, план.
И полное игнорирование религии и нацио�
нального начала как якобы отживающих эле�
ментов культуры, не способных далее быть
факторами общественного развития.

При том, что либерализм и социализм име�
ют общую природу, не стоит игнорировать
различие между ними, особенно в выбранном
нами аспекте. Либералам ближе идея локаль�
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Розглядається культурне різноманіття, цінності і духовність у сучасному суспільстві, прово�
диться пошук рушійних сил, що змушують людину розвиватися, підтримувати високий темп
науково�технічного прогресу.

Рассматривается культурное разнообразие, ценности и духовность в современном обществе,
проводится поиск двигательных сил, которые заставляют человека развиваться, поддержи�
вать високий темп  научно�технического прогресса.

Paper considers cultural diversity, values and spirituality in modern society, searches for motive power
those make a person to develop, to keep a high rate of scientific and technological advance. 

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ, ЦЕННОСТИ И
ДУХОВНОСТЬ

В.В.Шкода 

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ
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взгляд, цель этой инициативы, какие бы рас�
суждения ее не сопровождали,   децентрали�
зация власти. Но это – узкий, политологичес�
кий взгляд. В философской перспективе под�
линная и высшая цель – освобождение. Люди
дела хотят свободы. Для себя, а главное – для
своего дела, которое, по сути, является делом
нации. Экономическая территориализация
(З.Бауман) – это путь к справедливости такого
уровня, который недостижим при жесткой
централизации власти. Возможно, мы явля�
емся свидетелями возвращения к забытому
ныне типу человеческого объединения – го�
родской общине.

Вернемся, однако, к духовности и ценнос�
тям. Тезис о бездуховности двух проектов
эпохи Просвещения   либерализма и социа�
лизма нуждается в прояснении. Понятно, что
оба проекта выпячивают на первый план нау�
ку, игнорируя значимость религии и нацио�
нального начала. Эти элементы культуры счи�
таются несовместимыми с разумом. Ибо ра�
зум един, мышление инвариантно по отноше�
нию к многообразию культур – религий, этни�
ческих картин мира, образов жизни. И законы
природы (универсума) едины, то есть, неиз�
менны относительно разнообразных "мест".
Отсюда образ одномерного (умствующего) че�
ловека. Его цель – эксплуатация природы с
опорой на науку и технику. Считается, что
стремление к улучшению материального по�
ложения заложено в природе человека. Таков
его удел – непрерывно совершенствовать
средства и способы адаптации к среде обита�
ния в ускоряющемся темпе. И захваченный
этим увлекательным предприятием, человек
"не будет слушать призывы быть скромным и
довольствоваться малым" [2]. Иначе говоря, он
будет игнорировать сдерживающее начало
религии и традиции.

Здесь надо отметить одну особенность
технологически развитых обществ, благода�
ря которой наука по отношению к религии
находится в преимущественном положении.
Теперь ее главный аргумент не рассуждения
о тайнах мироздания, что в принципе не уда�
ляет науку от религии, а наукоемкая техни�
ка. На производстве и в быту человеку при�
ходится осваивать сложные устройства и
приборы. Руководства по их эксплуатации
напоминают научные трактаты, переведен�
ные в операционный план. Наука сращивает�
ся с бизнесом, с технологиями по сохранению
здоровья и участвует в изобретении новых
потребностей, постоянно растущих только
потому, что кому�то это надо. Потребителя
окружает масса впечатляющих, но ненуж�
ных вещей. Этот аргумент от практической
полезности поддерживает высокий престиж
науки в глазах человека массы. Хотя миро�
воззренческая роль науки сегодня сведена на
нет.

Последствия такого выбора печальны. Ду�
ховную жизнь в этих обществах все чаще оп�
ределяют несимпатичными выражениями,
вроде "эра пустоты" (Ж.Липовецки), "конец
уверенности" (И.Пригожин) и т.п. Человек
массы все явственнее ощущает свое одино�
чество, растерянность перед плюралистичес�
кой открытостью, отрыв от ушедших в прош�

ного, ибо их главный принцип – индивидуаль�
ная автономия (свобода). Иными словами ра�
зум здесь локализован. Каждый индивид
преследует собственные интересы, опираясь
на стихийно сложившиеся в экономическом
общении правила игры. В результате образу�
ется расширенный порядок человеческого
сотрудничества (Ф.Хайек) или действует не�
видимая рука (А.Смит). Можно утверждать,
что нерв либерализма – это моральные прак�
тики. Социализм, напротив, ориентирован на
всеобщий разум или науку. Считается, что су�
ществуют объективные законы развития, по�
стигнув которые люди могут сознательно по�
строить хорошо организованное, общество, в
котором продумано все до мельчайших под�
робностей, а стихийное и случайное сведено к
минимуму.

Сегодня повышается интерес к культурно�
му разнообразию как фундаментальной цен�
ности. По всему миру усиленно развертывают
свои исследования антропологи, этнографы,
культурологи и прочие. Разве не свидетельс�
твует это об укоренении в научном сознании
парадигмы партикулярности. Отказываясь
мыслить в категориях блоков, мировых сис�
тем и супердержав, то есть универсализма,
люди учатся воспринимать планету как бога�
тую мозаику этносов. При таком восприятии
религия и национальное начало оказываются
в центре внимания. На первый план выдвига�
ется здесь и тема духовности. На мой взгляд,
именно этнос открывает перед индивидом
перспективы подлинной духовности. Либера�
лизм и социализм как рациональные конс�
трукции, как образы жизни бездуховны. Это –
плоды разума, а точнее, социально�техноло�
гического мышления.

Планета   мозаика этносов, так, по�видимо�
му, видят ее антиглобалисты. Если это дейс�
твительно так, можно понять их умонастрое�
ние. Они чувствуют опасность стандартиза�
ции, ведущей к однообразию, опасность ис�
чезновения уникальных в своей самобытности
культурных единиц. Хотя процесс глобализа�
ции остановить невозможно, философия ан�
тиглобализма вполне оправдана, как оправдан
вообще консерватизм. Его ценность – сдержи�
вающее начало. В условиях повышенной тех�
нологической и социальной динамики, быс�
трой модернизации во всем мире, с переходом
к обществу риска требуется осмотритель�
ность и осторожность. Чтобы обеспечить ус�
тойчивое развитие, предпочтительнее стано�
вится преемственность в культурной жизни,
нежели разрывы, как следствие спонтанных и
непродуманных новаций. 

Любопытно, что принцип локальности,
партикулярное мышлении вообще проявляет�
ся не только в движении к этническому само�
определению, но и в феномене регионализма.
Эта тема может быть развита с опорой на ук�
раинские реалии. В начале февраля 2008 года
в Харькове обсуждалось предложение народ�
ного депутата Александра Фельдмана прис�
воить городу статус свободной экономической
зоны, территории приоритетного развития и
центра "Еврорегиона" на границе Украины и
России. Подготовлен законопроект, в котором
подробно детализирована идея. На первый
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устремлен на то, чтобы взять верх над кем�
нибудь, победить и прославиться" [3]. В пос�
ледствии, благодаря А.Кожеву, тимос любо�
пытным образом оказался связан с призна�
нием – важнейшей, как считал А.Кожев, ка�
тегорией гегелевской философии. Ф.Фукуя�
ма подхватил эту идею, тогда и вышло, что
мы имеем две истории человечества: эконо�
мическую, где все завязано на труде, и тимо�
тическую, где все завязано на войне. Мотор
истории не экономические интересы, но
жажда признания. Если вдуматься в этот
дискурс, и вспомнить с каким восхищением
относился к тимосу Ф.Ницше, мы почувству�
ем возвращение мощной и необузданной ди�
намики духа. И мы, на мой взгляд, будем го�
товы признать, что предельные по жизнен�
ной значимости ценности зарождаются здесь –
в глубинах тимоса. Те ценности, которые не
обсуждаются, которые не совместимы ни с
какими компромиссами и договорами, за ко�
торые люди готовы отдать жизнь. Это   цен�
ности религиозные и этнические. Итак, иско�
мый образ человека, для которого эти цен�
ности на первом месте, найден. Возможно, он
выглядит не в меру воинственным. Но лишь
для того, кто вжился в этос секулярного об�
щества, и для кого слова служение, фунда�
ментализм и войны духа равнозначны фана�
тизму и экстремизму.

Здесь, конечно, следует обратиться к то�
лерантности. Расхожее определение этого
понятия   терпимость к чужим мнениям,
поведению, обычаям. Сегодня в рассуждени�
ях о толерантности чувствуется призыв, и
это можно понять. В обществе, которое дол�
гое время воспитывалось в духе непримири�
мости к "чуждому" мировоззрению, толеран�
тность не может сразу стать основой челове�
ческих отношений. Но идеология призыва
опасна упрощенчеством. Уже наметилась
тенденция связывать толерантность с готов�
ностью благосклонно признавать, принимать
поведение, убеждения и взгляды других лю�
дей. Если идти в этом направлении, то при
абсолютной толерантности воцарится, на мой
взгляд, полное равнодушие к собственной
культуре. Человек толерантный, признавая
чужой образ жизни как имеющий право на
существование, не может согласиться с тем,
что это правильный образ жизни. Толеран�
тность – это всегда трудно. Но, взяв на себя
этот труд, люди получают бесценное вознаг�
раждение   общую свободу.
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лое ценностно насыщенных Больших проек�
тов (идеологий). Его удел – наслаждаться
плотскими радостями, потреблять, потреб�
лять и потреблять. И все�таки растет число
людей, несогласных с таким ходом вещей.
Появляются общественные движения, лиде�
ры которых призывают остановиться пока не
поздно, искать иных путей, может быть, об�
ратиться к духовным практикам Востока, где
ценится простота жизни и сохраняется гар�
мония человека и природы. Возможно, сосу�
ществование сегодня этих противоположных
устремлений не является исторически уни�
кальным. Почему бы не признать, что так бы�
ло всегда, что так проявляется природа чело�
века, в которой постоянно борются сакраль�
ное и профанное. Действительно, Сократ в
"Государстве" при умственном конструиро�
вании совершенного строя предлагает в на�
чале модель "здорового" государства, в кото�
ром люди заняты простым, легким трудом,
едят простую пищу и "воспевают богов, ра�
достно общаясь друг с другом". Собеседники
Сократа,   жители Афин, категорически не
приемлют эту модель. Они привыкли к пре�
сыщенной, роскошной жизни. И тогда Сокра�
ту приходится рассматривать государство,
которое, "лихорадит", а в моей терминоло�
гии, общество суеты или общество избыточ�
ного многообразия. В конце концов, Сократу
удается обыграть своих собеседников и из�
мыслить государство, в котором умеренность
и роскошь, сакральное и профанное, как бы
разведены по разным социальным группам.
Правят в нем философы и воины   аскеты,
размышляющие и действующие во имя бо�
жественной справедливости. А простой люд,
вожделеющий материальных благ, пусть се�
бе пребывает в роскоши и предается земным
радостям.

Если либерализм и социализм совмести�
мы с образами умствующего индивида и умс�
твующей элиты, то какой образ человека
совместим с противоположным проектом, в
котором на первом месте религиозное и на�
циональное начала? Или, иначе, как выра�
зить это различие в антропологическом из�
мерении? Ф.Фукуяма решает эту задачу, об�
ратившись к Платону, к его учению о струк�
туре души. Триада Платона представлена им
так: рассудок, тимос, желание. Ф.Фукуяма
считает, что общепринятая модель челове�
ческой истории опирается на первый и тре�
тий элементы этой структуры. Желание и
рассудок – вот что движет индивидом, эконо�
мической жизнью и историей в целом. А ти�
мосу в этой модели просто не оказалось мес�
та, он забыт. Пафос самой известной книги
Ф.Фукуямы "Конец истории и последний че�
ловек"   в призыве вернуться к тимосу. Имен�
но эта "часть" души должна стать предметом
пристального внимания всего современного
обществоведения. У Платона, тимос
сложное понятие. Оно переводится несовмес�
тимыми словами   "гнев" и "сердечность". Или
"одушевленность", "духовность", или как
стремление к мщению, яростный дух. "Ти�
мос" присутствует в контекстах вроде "лишь
бы победить", "либо добиться своего, либо
умереть", "яростный дух всегда и  всецело



У словнику сучасних понять і термінів
дається коротке визначення глобалізації:
"Глобалізація – розповсюджені дії кон�
кретного фактора в низці країн, за межами
якої�небуть державної території, у всесвіт�
ньому масштабі" [3].

Філософський енциклопедичний слов�
ник формулює поняття "глобальні пробле�
ми" як "сукупність життєво важливих
проблем людства, від вирішення яких за�
лежить подальший соціальний прогрес у
сучасну епоху, – попередження світової
термоядерної війни і забезпечення мирних
умов для розвитку всіх народів; подолання
розриву в економічних рівнях і доходах на
душу населення між розвинутими і країна�
ми, що розвиваються, шляхом ліквідації
відсталості останніх, а також усунення го�
лоду, убогості і неосвіченості на земній ку�
лі; припинення стрімкого росту населення
("демографічного вибуху" в країнах, що
розвиваються) і усунення небезпеки "депо�
пуляції" в розвинутих капіталістичних
країнах; попередження катастрофічного
забруднення довкілля, зокрема атмосфери,
Світового океану тощо; забезпечення по�
дальшого економічного розвитку людства
необхідними природними ресурсами як
відновними, так і невідновними, включаю�
чи продовольство, промислову сировину і
джерела енергії; попередження безпосе�
редніх і віддалених негативних наслідків
науково�технічної революції" [6]. 

Проблеми людства, пов'язані 
з глобалізацією

З появою всесвітньої мережі Інтернет
з'явилася можливість для реалізації гло�
бальних проектів. Пошукова система Google
працює з інформацією більше ніж на 100 мо�
вах світу.

Разом із тим на фоні глобалізації світової
економіки, глобальних інформаційних сис�

Вступ

Терміни "глобалізація", "глобалістика",
"глобальні проблеми", "глобальне мислення"
давно увійшли в політичний, науковий, осві�
тянський лексикон. Проблеми глобалізації
приковують до себе увагу вчених, політиків,
громадських, фінансових діячів. 

У сучасних умовах постійно створюються
нові способи і засоби навчання, у новому
світлі постають навіть усталені теорії і кон�
цепції. Для того, щоб навчити ефективно іс�
нувати учня в "постсучасному" світі, ми по�
винні враховувати загальносвітові тенденції. 

Мета: визначити основні особливості
формування особистості учня та розкрити
стан освіти в глобалізаційному контексті.
Для цього спочатку роз'яснимо, що таке
глобалізація.

Нині однозначного визначення терміну
"глобалізація" не існує. Різні дисципліни
вкладають у це поняття лише притаманне
їхній спеціалізації смислове навантаження.
Так М.Чешков у своїй роботі "Глобальне
бачення і нова наука" вважає, що термін
"глобалізація" означає сукупність процесів
і структур, які можна визначити, як процес
взаємозалежності, взаємопроникнення та
взаємозумовленості різних компонентів
світового співтовариства. Інакше кажучи, в
сучасному світі події в одних регіонах
впливають на події в інших регіонах і нав�
паки [7].

Сьомий Генеральний секретар ООН Ко�
фі Аннан дає таке визначення феномену
глобалізації: "По суті, це взаємоз'язок груп
і окремих індивідумів безпосередньо один з
одним через кордони, без обов'язкової, як
це було в минулому, участі в цьому процесі
держави, причому сьогодні можливостей
для такої взаємодії набагато більше, ніж
коли б то не було".
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Стаття охоплює проблеми, пов'язані з глобалізацією, стан освіти в умовах глобалізації. Роз�
криваються особливості формування особистості учня в глобалізаційному контексті, наво�
дяться 8 ключових концепцій, розуміння яких необхідне кожному, хто живе в глобальному сус�
пільстві.

Статься охватывает проблемы, связанные с глобализацией, состояние образования в услови�
ях глобализации. Раскрываются особенности формирования личности ученика в глобализаци�
онном контексте, приводятся 8 ключевых концепций, понимание которых необходимо каждо�
му, кто живет в глобальном обществе.

Paper embraces problems connected with globalization, state of education in the conditions of global�
ization. Specific features of student's personality forming in the context of globalization are found
out, 8 key concepts those understanding are necessary for everyone in global society are given too.
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Глобальними для людства стали проб�

лем екологічного характеру. До кінця XX ст.
забруднення навколишнього середовища
відходами, викидами, стічними водами всіх
видів промислового виробництва, сільського
господарства, комунального господарства
міст поставило людство на межу екологіч�
ної катастрофи.

За оцінкою Всесвітньої організації охо�
рони здоров'я (ВООЗ), із більш ніж 6 млн.
відомих хімічних сполук практично вико�
ристовується до 500 тис. сполук; із них
близько 40 тис. мають шкідливі для людини
властивості, а 12 тис. є токсичними. І вико�
ристання цих сполук весь час збільшується.

Для України величезним багатсвом є її
чорноземи. Проте ґрунти України перебува�
ють у складному стані. Земельний фонд Ук�
раїни (60,4 млн. га) характеризується висо�
ким рівнем освоєності. Розораність території
становить 56 %, чого немає в жодній країні
світу. Для порівняння у США цей показник
27 %, у Франції – 42 %, у ФРН – 33 %. В се�
редньому на одного жителя України припа�
дає 0,81 га сільськогосподарських угідь і 0,65
га ріллі. Високий рівень розвитку продук�
тивних сил і сприятливі грунтово�кліматич�
ні умови для ведення сільського господарс�
тва обумовили інтенсивне використання зе�
мель. Тільки 8 % території країни перебуває
в природному стані. Це болота, озера, гірські
масиви, покриті і непокриті лісом. В Україні
всі придатні для інтенсивного землекористу�
вання території вже введені в різні сфери
господарської діяльності. 

Велику небезпеку для довкілля стано�
вить забруднення через діяльність людини.
На рис. 1 показано, скільки різних компо�
нентів впливають на здоров'я людини через
забруднення продуктів харчування, воду,
повітря [10].

тем, створення міжнародних політичних і
громадських організацій загострюються су�
часні глобальні проблеми, які несуть загрозу
всьому людству. Особливо відчутними зараз
є екологічні проблеми: виснаження озоново�
го шару і грунтів, вирубування зелених на�
саджень та вимирання окремих представ�
ників флори і фауни, забруднення морів і
океанів. Не меншу тривогу вселяють соці�
альні проблеми: розповсюдження наркома�
нії, збільшення ВІЛ�позитивного населення.
Понад 42 млн людей на Землі живуть з ВІЛ
або хворі на СНІД. За роки епідемії у світі
понад 60 млн осіб було інфіковано ВІЛ, з них
понад 20 млн померли. Сиротами залишило�
ся більш ніж 14 млн дітей, яких тепер нази�
вають "сиротами ВІЛ/СНІДу". Щодня
близько 14 тис. людей інфікуються ВІЛ.
Приблизно 80 % усіх випадків зараження
відбувається під час незахищених сексу�
альних контактів між чоловіком і жінкою.
Кожного дня інфікується близько 6 тис. мо�
лодих людей віком від 15 до 24 років [9, с. 10].

За даними Українського Центру про�
філактики і боротьби зі СНІДом,  станом
на 1 січня 2008 року в Україні офіційно
зареєстровано більш як 122 тисячі ВІЛ�
інфікованих громадян, з них більше 17
тисяч – діти. За оцінками національних і
міжнародних експертів, кількість людей,
які живуть з ВІЛ, становить 1,6 % дорос�
лого населення України. За найоптиміс�
тичнішими прогнозами, кількість інфіко�
ваних до 2010 р. в Україні перевищить 500
тис. осіб, за найменш оптимістичними –
1,4 млн. До найгірших прогнозів треба
ставитися серйозно, щоб запобігти такому
розвитку подій. Адже наслідки епідемії у
світі перевищили найпесимістичніші
прогнози саме тому, що людство не відпо�
відало адекватно на епідемію[4].

Рис.1. Класифікація забруднення екологічних систем (за Г. В. Стадницьким та А. І. Родіоновим)
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країни, а і всієї планети. Кожна школа
повинна ставити перед собою такі зав�
дання: з одного боку збереження само�
бутності, з іншого позитивне сприйняття
культурної різноманітності, формування
здорового способу життя, співпраця з
громадою, підприємствами, засобами ма�
сової інформації, участь у заходах зі ста�
лого розвитку людства, розвиток творчо�
го та критичного мислення.

Однак не завжди школа готова до та�
кого кроку. Показовими є слова одного
учня: "Навіть, якщо я молодий, я хочу,
щоб дорослі приймали мою точку зору
серйозно. Світ змінюється весь час. Я хочу
дивитись вперед, пізнавати нові речі, і ду�
мати, як зробити планету кращим місцем
для життя. Я хочу думати про майбутнє і,
як я можу, зробити світ кращим. Я знаю,
що світові проблеми є величезними. Я хо�

чу говорити про реальних
людей, які причетні до цих
проблем. Так я можу стави�
тись до того, що відбувається.
І, що це означає для людей,
які живуть в інших місцях. Я
хочу знати реальні речі про
ці проблеми. Я хочу зрозумі�
ти, чому вони виникають. Я
хочу брати участь у різних
проектах, а також створюва�
ти свої. Але мої вчителі не
завжди хочуть мені сказати,
що і як робити" [2].

Необхідність формуваня глобального
мислення передбачає такі засоби та фор�
ми навчання, які дають можливість уста�
новити зв'язки між місцевими та гло�
бальними проблемами, критично проана�
лізувати свої власні цінності і стосунки,
оцінити спільне між народами нашої пла�
нети і цінність різноманіття, зрозуміти
глобальний контекст їх місцевого життя,
а також розвинути навички, які дозво�
лять їм боротись із несправедливістю, за�
бобонами та дискримінацією. Такі життє�
ві навички, знання і розуміння дозволять
молоді приймати обґрунтовані рішення,
відігравати активну роль у світовому
співтоваристві [1].

Автори навчального посібника "Глоба�
лізація" роблять висновок, що глобаліза�
ція – це монета з двома сторонами: "Та�
ким чином, глобалізація породжує своє�
рідний парадокс: держави отримують ви�
годи від торгівлі завдячуючи своїм від�
мінностям, але торгівля нівелює ці від�
мінності та робить їх усе більш схожими.
Вигоди від торгівля тим більші, що більші
відмінності між двома державами. Але
крани зближуються в міру того, як тор�
гівля вирівнює наявність, ціну та вартість
продукції. Це дуже добре для спожива�

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ
Освіта в умовах глобалізації 

Процеси глобалізації охоплюють усі
сфери діяльності людини, у тому числі і
освіту. Формування у школярів глобаль�
ного мислення – невідкладне завдання
сучасної освіти. Відомий вислів "думай
глобально – дій локально" передбачає ак�
тивну життєву позицію щодо проблем,
які виникають на регіональному рівні,
проте мають вплив на інші регіони. Зав�
данням освіти є формування у школярів
гуманістичної позиції, яка характеризу�
ється почуттям поваги до іншої людини,
незалежно від її місця проживання, наці�
ональності, релігійних переконань, соці�
ального походження, статусу тощо.

У Європі отримала розповсюдження
так звана освіта для розвитку, метою
якої є створення кращого, справедливі�
шого, гуманного, із сталим розвитком сві�
ту. Завданнями освіти для
розвитку є підвищення сві�
домості людей та їхнього ро�
зуміння, як світові процеси
впливають на життя кожної
людини і, навпаки, як люди�
на може вплинути на світові
процеси; формування актив�
ної життєвої позиції щодо
справедливості та прав лю�
дини; допомога в суспільно�
му, економічному та люд�
ському розвитку країн, що
розвиваються шляхом вве�
дення позитивних змін у поведінці лю�
дей, їх ставленні до проблем, а також до�
помозі в боротьбі зі злиднями [5].

Методичною особливістю такого нав�
чання є використання інтерактивних ме�
тодик, які дають учням можливість осо�
бистого ангажування в навчальну проб�
лематику, практичного залучення в ді�
яльність. Це вимагає від педагога уваж�
ного ставлення до школяра і прийняття
для себе ролі фасилітатора, а не керівни�
ка навчально процесу.

Глобалізація впливає безпосередньо
на формування свідомості дітей і молоді.
Телебачення, Інтернет, міжнародні спор�
тивні змагання, мови, релігії, мистецтво,
технології, музика, література мають ве�
личезні можливості для інтелектуально�
го розвитку та досвіду учнів.

Формування особистості 
глобального учня

У XXІ столітті необхідно піготовити
учня до життя і трудової діяльності в на�
шому швидкому, взаємозалежному, гло�
бальному суспільстві. Освіта повинна да�
ти можливість усім молодим людям стати
успішними, впевненим у собі, відпові�
дальними громадянами не лише своєї

Постметодика, № 2 (79), 2008
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умінь і рис, якими має бути наділений
глобальний учень (Див. рис. 2).

У посібнику "Розробка глобального ви�
міру в шкільному курикулумі" ("Develo�
ping the globaldimension in the school cur�
riculum") йдеться про те, що "всім, хто
живе в глобальному суспільстві, потрібне
розуміння восьми ключових концепцій".
Оскільки роль цих концепцій є незапе�
речною для формування особистості гло�
бального учня, розглянемо детально кож�
ну з них.

1. Глобальне громадянство: отримання
знань, навичок і розуміння концепцій
щодо об'єднання громад, для формування
активних, відповідальних громадян.

розвиток навичок оцінки інформації і
різних точок зору з глобальних питань
через засоби масової інформації та інші
джерела;

вивчення документів, декларацій і
конвенцій, а також роль груп, неурядо�
вих громадських організацій та урядів з
глобальних питань;

розвиток розуміння того, де і як
приймаються ключові рішення;

формування у молоді власної думки
та занепокоєності, участі їх у прийнятті
відповідальних рішень щодо глобальних
питаннь;

оцінка в глобальному контексті міс�
цевих та національних питань і прийнят�
тя рішень на особистому та суспільному
рівнях;

чів, бо вони платять за товари менше, і
для фірм�експортерів, бо вони знаходять
нові ринки. Проте це створює серйозні
проблеми для неефективних підпри�
ємств, які не в змозі конкурувати з деше�
вим імпортом, та для специфічних фак�
торів виробництва, які використовуються
на цих підприємствах, включаючи деякі
капітальні та трудові ресурси.

Глобалізація пов'язана також зі збли�
женням культур. Тим часом як багатона�
ціональні компанії поширюють свою при�
сутність (та свої торговельні марки) по
світу, магазини, авто, їжа, напої, музика,
одяг стають усе більш схожими. Це ті�
шить споживачів, які полюбляють товари
відомих у світі виробників або новинки із�
за кордону. Для тих же, хто не любить або
боїться впливу іноземних культур і бажає
підтримувати місцеві традиції, товари та
структуру зайнятості, глобалізація може
становити велику загрозу" [8, с.50]. 

Таким чином, на перший план в роз�
витку особистості висувається формуван�
ня ключових компетентностей, що забез�
печать конкурентоспроможність україн�
ського випускника. Так, наприклад деше�
визні робочої сили можна протиставити
високу якість праці, що створює високі
вимоги для учня як майбутнього робітни�
ка з точки зору знань, умінь (навичок) і
рис. Одним із результатів роботи учасни�
ків Всеукраїнської конференції "Міжна�
родна освіта – творча співпраця", яка від�
булася у м.Києві 21 – 22 лютого 2008 ро�
ку, було визначення переліку знань,

Рис. 2. Основні знання, риси і навички учня у глобалізаційному контексті



розуміння взаємозв'язків між соці�
альною, економічною і екологічною сфе�
рами;

розуміння, що економічний розвиток
є лише одним з аспектів якості життя;

розуміння, що відчуження і нерів�
ність перешкоджають стійкому розвитку
для всіх;

повага один до одного;
розуміння важливості стійкого вико�

ристання ресурсів – переосмислення,
скорочення, ремонт, повторне викорис�
тання, утилізації;

5. Різноманітність: розуміння і повага
відмінностей людей.

оцінка спільних і відмінних рис у
всьому світі в контексті прав людини;

розуміння важливості поваги до від�
мінностей, пов'язаних з культурою, зви�
чаями і традиціями, і того, як організува�
ти і регулювати позитивні стосунки в
суспільстві;

формування почуття поваги до різ�
них народів та довкілля у всьому світі;

оцінка біорізноманіття;
розуміння впливу навколишнього се�

редовища на культуру, економіку і сус�
пільство;

оцінка різних поглядів на глобальні
питання і розуміння того, як особа впли�
ває на думки і перспективи;

розуміння характеру забобонів і дис�
кримінації, а також того, як вони можуть
бути оспорені, і боротьба з ними.

6. Соціальна справедливість: розумін�
ня важливості соціальної справедливості
як одного з елементів стійкого розвитку і
підвищення добробуту всіх людей.

цінності соціальної справедливості і
розуміння важливості її для забезпечен�
ня справедливості і рівності для всіх в
рамках суспільств і між суспільствами;

визнання впливу влади і нерівного
доступу до ресурсів;

оцінка дій і непередбачених їхніх
наслідків для життя людей,  оцінка важ�
ливості усвідомленого вибору;

розвиток мотивації і здійснення за�
ходів, які сприятимуть створенню спра�
ведливішого світу;

складові расизму і інших форм дис�
кримінації, нерівності і несправедливості;

розуміння і оцінка рівних можливос�
тей;

розуміння того, як несправедливість
у минулому впливає на сучасні локальну
і глобальну політику.

7. Права людини: знання прав людини,
зокрема Конвенції ООН про права дити�
ни. 

розуміння впливу мови, національ�
них особливостей, мистецтв, релігії на
власну та інші особистоті.

2. Взаємозалежність: розуміння того,
як люди, місця, економіка та навколиш�
ній світ нерозривно взаємопов'язані, і те,
що вибір і події мають наслідки в гло�
бальному масштабі.

розуміння впливу глобалізації і того,
що зроблений вибір має наслідки на різ�
них рівнях, починаючи від особистих до
глобальних;

оцінювання зв'язків між життям ін�
ших людей, у тому числі дітей і підлітків,
з власним життям;

розуміння, що різні культури та ідеї
(політичні, соціальні, релігійні, економіч�
ні, правові, технічні і наукові) впливають
один на одного, і уміння оцінити склад�
ність взаємозалежностей;

розуміння того, що в світі є світовим
співтовариством і того, що означає бути
громадянином;

розуміння як дії, вибір, рішення,
прийняті в одній державі можуть нега�
тивно вплинути на якість життя людей в
інших країнах.

3. Урегулювання конфліктів: розумін�
ня природи конфліктів, їх наслідків з пи�
тань розвитку, і чому існує необхідність в
їхньому урегулюванні і сприянні гармо�
нії.

знання різних прикладів конфліктів
на місцевому, національному та міжна�
родному рівнях і різних шляхів їх вирі�
шення;

розуміння, що є варіанти і наслідки
для інших в конфліктних ситуаціях;

розуміння важливості діалогу, тер�
пимості, пошани і співчуття;

розвиток навичок спілкування, ін�
формаційно�пропагандистської діяльнос�
ті, переговорів, компромісу і співпраці;

розуміння того, що визнання кон�
флікту може виступати як потенційний
творчий процес;

ідентифікація деяких форм расизму,
для реагування на них; 

розуміння, що конфлікти можуть ді�
яти на людей, місця і навколишнє середо�
вище на місцевому рівні і в глобальному
масштабі. 

4. Стійкий розвиток: розуміння необ�
хідності збереження і поліпшення якості
життя в даний час без пошкодження пла�
нети для майбутніх поколінь. 

визнання, що деякі із земних ресур�
сів не безмежні і, отже, повинні викорис�
товуватися відповідально кожним з нас; 
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оцінка нашої загальної людяності,
значення загальних прав людини;

розуміння обов'язків у глобальному
контексті і взаємозв'язку між глобальним
і локальним;

розуміння, що колізії мають рацію,
знання обов'язків в різних ситуаціях;

розуміння прав людини як основи
для протидії нерівності і забобонам, та�
ким, як расизм;

знання Конвенції ООН про права ди�
тини, Європейської декларації про права
людини і Законів про права людини в
своїй державі;

розуміння універсальності і непо�
дільності прав людини.

8. Цінності і погляди: розвиток критич�
ної оцінки глобальних питань і позитивне
ставлення до різних поглядів людей і цін�
ностей. 

розуміння, що люди мають різні цін�
ності, погляди і думки;

розуміння важливості і цінності прав
людини;

розуміння різних точок зору і думок,
нових способів розвитку подій, розв'язан�
ня питань і проблем;

розуміння складних припущень і ду�
мок; 

розуміння влади засобів масової ін�
формації з точки зору впливу на дії,
сприйняття, вибір і стиль життя; 

розуміння того, що люди дотриму�
ються цінностей, які формують їх дії; ви�
користання різних питань, подій і проб�
лем для навчання дітей і молоді та фор�
мування у них власних цінностей і уяв�
лень [1].

Вважаємо за доцільне усі ці ключові
концепції закласти в інваріантну та варі�
ативну складові типових навчальних
планів. Це буде сприяти формуванню у
молоді почуття ідентичності через розу�
міння духовної, моральної та культурної
спадщини України, що зрештою вплине
на регіональний та глобальний аспекти
їхнього життя. Шкільні предмети повині
виховувати у школярів загальнолюдські
цінності, формувати громадянську відпо�
відальність, забезпечувати прихильність
до стійкого розвитку на особистому, наці�
ональному та глобальному рівнях.

Висновки
Таким чином, сучасний світ, що харак�

теризується наявністю безповоротних
глобалізаційних процесів, прискоренням
у створенні нових знань та зміні умов іс�
нування, закономірно висуває нові вимо�
ги до людини. І для того, щоб вижити, цих
вимог вона повинна дотримуватися, усві�
домлюючи себе членом місцевої громади і
громадянином світу водночас. 

Залишаючись свідомими учасниками
суспільного життя у своїй місцевості, ре�
гіоні, країні, ми повинні бути відповідаль�
ними громадянами світу, усвідомлюючи,
що глобалізація відкриває нові горизон�
ти, але також може сприяти серйозним
загальносвітовим проблемам. Ми повинні
знати про такі проблеми і вирішувати їх
разом. Для цього необхідно запровадити
глобальний вимір в освіті, що сприятиме
справедливості і демократії, соціальній і
екологічній відповідальності, повазі і
співробітництву. Формування глобально
мислячої молоді – повноцінних членів
суспільства, сприятиме вирішенню різ�
них викликів та проблем ХХІ століття.

Також слід розуміти, що глобалізація
висуває нові вимоги до учня як майбут�
нього працівника. І для того, щоб бути
конкурентоздатним, глобальний учень
повинен мати відповідні знання, уміння і
риси.
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но впливає вживання психоактивних ре�
човин (тютюну, алкоголю та інших нар�
котичних речовин). Загальновідомо, що
курить кожний третій підліток, кожен
четвертий вживає алкоголь [5].

Статистика останнього десятиліття
свідчить про збільшення майже вдвічі
чисельності неповнолітніх, які підозрю�
ються у скоєнні злочинів у сфері обігу
психоактивних речовин.

За даними Всесвітньої організації охо�
рони здоров'я Україна посідає шосте міс�
це у світі за станом куріння 11�річних, 8�
ме – серед тринадцятирічних, і 3�є – се�
ред п'ятнадцятирічних. На жаль, Україна
в числі "сумних лідерів" і за вживанням
алкоголю: вона займає 8�ме місце в світі
серед 11�річних підлітків, 16�е – серед
13�річних, і 20�те – серед 15�річних. Ко�
жен 5�ий підліток вживає алкоголь один
раз на тиждень, кожен десятий – 2�3 ра�
зи на тиждень. Третє місце у світі Украї�
на займає за вступом у ранні статеві сто�
сунки 15�річних, на 13�му місці у світі –
за рівнем статевої розпусти неповноліт�
ніх.

Україна продовжує передувати в Єв�
ропі за темпами розповсюдження
ВІЛ/СНІДу. Найбільш враженою віковою
категорією є молодь 15�29 років, до якої
належить кожен другий ВІЛ�позитивний.

Усе це створює загрозу для генофонду
нації.

Між тим здоров'я у сучасному світі
розглядається не лише як ресурс, а як
мета життя; виділяючи чотири складо�
ві здоров'я: фізичну, психічну, соціальну
і духовну. Фізична – це правильне фун�

Проведений влітку 2007 року Всеук�
раїнський форум "Здоров'я нації" за
участю Президента України засвідчив
стурбованість керівництва держави ста�
ном справ стосовно здоров'я людей. Пос�
тупово зростає увага суспільства до цієї
проблеми.

За даними Інституту гігієни і медичної
екології АМН України та Харківського
інституту здоров'я підлітків, з якими ла�
бораторія превентивного виховання Інс�
титуту проблем виховання АПН України
співпрацює, 70 % дітей народжуються від
хворих матерів, на 1000 здорових дітей –
23 дитини з вадами розвитку, а майже 45 %
дітей дошкільного віку мають хронічні
захворювання.

За період навчання в школі здоров'я
дітей значно погіршується. Зокрема, зір
зменшується у три рази; слух в 1,3 разів;
постава погіршується в 4,6; сколіоз збіль�
шується у 15 разів; хвороби нирок – у 1,5
рази; хвороби органів травлення – у 2,5
рази; нервової системи – у 2 рази (треба
зважити ще й на те, що кожна третя ди�
тина народжується з різними відхилен�
нями у розвитку нервової системи); хво�
роби ендокринної залози збільшуються у
2,5 рази.

За останні 15 років у 1,5 рази почасті�
шали хронічні захворювання, які спосте�
рігаються майже у 60 % учнів.

Показово, що існує прямий зв'язок
між захворюваннями і негативними про�
явами у поведінці школярів, можливос�
тями опановувати навчальний матеріал.
Для половини хворих дітей ця проблема
загострюється. На стан здоров'я негатив�
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
Результатом сформованості здоро�

вого способу життя є культура здо
ров'я. З одного боку – це інтегративна
якість особистості, з іншого – це показник
її вихованості.

Культуру здоров'я розглядається як
невід'ємну складову загальної культури
особистості, що забезпечує певний рівень
знань, умінь і навичок з питань форму�
вання, відтворення та зміцнення здоров'я
та характеризується високим рівнем
культури поведінки стосовно власного
здоров'я та здоров'я оточуючих.

Отже, від рівня культури здоров'я лю�
дини залежить збереження і відтворення
її власного здоров'я. Культура здоров'я
включає не тільки певну систему знань
про здоров'я, а й відповідну поведінку
щодо його збереження і зміцнення. Тому
культура здоров'я входить до системи
найважливіших людських цінностей.

Ми виділяємо три підходи до аксіоло�
гічного аспекту культури здоров'я: як до
психологічної проблеми, як до педагогіч�
ної і як до соціальної. Психологічними ас�
пектами виступають мотиви, стимули,
потреби, інтереси, ціннісні орієнтації, по�
ведінка.

Усі аспекти здоров'я людини мають
розглядатися у взаємозв'язку. Не випад�
ково стародавня медицина і культура
орієнтувалися на таку систему вихован�
ня, в якій поєдналися б фізичний і духов�
ний розвиток людини, злилися б розумо�
ве, моральне та естетичне.

На думку медиків і педагогів, основи
здоров'я закладаються у ранньому ди�
тинстві, у шкільні роки дитина повинна
стати більш сильною, міцною, витрива�
лою. На практиці ж це далеко не так. 

За час навчання в школі учень втрачає
третину свого здоров'я. В першу чергу за
рахунок нездорової атмосфери, яка його
оточує. Якщо понад 90 % першокласників
ідуть у школу з великою радістю, то вже
в третьому класі кожен десятий школу
ненавидить. А як відомо, ненависть – це
дуже деструктивна емоція, почуття, яке
руйнує здоров'я дитини. А ще додається
страх – перед школою, вчителем, сильні�
шими учнями. Його відчуває кожна п'ята
дитина. По закінченні початкової школи
20 % учнів втрачають інтерес до навчан�
ня, у 18 % – знижені показники здоров'я.

У підлітків ще більше причин для
втрати здоров'я: це і емоційний диском�
форт, спричинений труднощами нав�
чального процесу; перевантаження прог�
рамним матеріалом, складнощами сто�
сунків у системі учні – вчителі – батьки,
інтенсивним негативним впливом середо�
вища тощо. В результаті наростає емо�
ційна напруга, підсилена некомфортними

кціонування всіх систем організму, пози�
тивне ставлення до свого здоров'я, праг�
нення фізичної досконалості і загальної
фізичної працездатності, загартованість
організму, додержання раціонального ре�
жиму дня, харчування, виконання вимог
особистої гігієни. Психічна (психічний
комфорт) – відповідність когнітивної ді�
яльності календарному віку, розвине�
ність довільних психічних процесів, на�
явність саморегуляцій, позитивних емо�
цій, відсутність акцентуацій характеру і
шкідливих звичок. Соціальна (соціальне
благополуччя) – це передусім сформова�
на громадянська відповідальність за ви�
конання соціальних ролей у суспільстві;
позитивно спрямована комунікативність;
доброзичливість у ставленні до людей,
здатність до самоактуалізації в колекти�
ві, високий соціальний статус у ньому,
самовиховання. Духовна (душевна) – прі�
оритетність загальнолюдських цінностей;
наявність позитивного ідеалу, що відпові�
дає національним і духовним традиціям,
працелюбність, доброзичливість, почуття
прекрасного в житті, природі, мистецтві.

Духовне здоров'я можна визначити як
спроможність особистості регулювати
своє життя і свою діяльність відповідно
до гуманістичних ідеалів, які виробило
людство в процесі історичного розвитку.
Саме духовне здоров'я є визначальним у
ставленні людини до себе, до інших, до
суспільства і є пріоритетним у ієрархії
аспектів здоров'я. Духовне здоров'я осо�
бистості – це прагнення до істини, добра,
здатність діяти з любові до ближнього,
причетність до живої й неживої природи.
Духовне здоров'я є головним джерелом
життєвої сили і енергії.

Поняття "здоров'я" нерозривно
пов'язане з поняттям "здоровий спосіб
життя".

Здоровий спосіб життя – це життєді�
яльність, спрямована на збереження та
покращання здоров'я людей. Це, власне,
такі форми життєдіяльності людини, які
можуть забезпечити визначений ВООЗ
стан повного фізичного, душевного (ду�
ховного) та соціального благополуччя.

Сучасні дослідження трактують здо�
ровий спосіб життя, як форми повсякден�
ного життя, які відповідають гігієнічним
правилам, розвивають адаптивні можли�
вості організму, сприяють успішному від�
новленню, підтримці і розвитку його ре�
зервних можливостей, повноцінному ви�
користанню соціально�психологічних
функцій.

Основні механізми формування здо�
рового способу життя – створення умов
для окремих осіб, груп людей, громад по�
зитивно впливати на проблеми здоров'я.
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Характерно, що прояви агресивності
спостерігаються як у підлітків "груп ри�
зику", так і у підлітків з благополучних
сімей, про що свідчать радіо� і телепере�
дачі. 

Загрозливим явищем у суспільстві
стає насильство щодо неповнолітніх. Дві
третини дітей і підлітків відчувають на
собі прояви насильства: фізичного, пси�
хічного чи сексуального. За останні 10 ро�
ків вдвічі збільшилось число молодих
батьків�алкоголіків і наркоманів. У таких
сім'ях кожну третю дитину б'ють дуже
часто, кожну десяту – постійно, кожну
п'яту – ображають, принижують люд�
ську гідність. Це також втрата здоров'я.
А ще треба не обминути проблему дитя�
чої бездоглядності, безпритульності, бро�
дяжництва.

У результаті вищезазначених і бага�
тьох інших соціально�економічних, пси�
холого�педагогічних і медико�біологічних
факторів більше половини – до 60 % під�
літків мають хронічні захворювання. За�
кінчують школи лише 5�7 % практично
здорових старшокласників.

Напрошується висновок: навчально��
виховний процес повинен оберігати здо�
ров'я, зміцнювати, формувати його. А це
неможливо без використання здоров'яз�
берігаючих технологій. 

Поняття "здоров'язберігаючі педаго�
гічні технології" з'явилося у педагогічно�
му лексиконі в останні роки і, на жаль, ще
й досі сприймається окремими вчителя�
ми як аналог санітарно�гігієнічним захо�
дам. Це свідчить про обмеження розумін�
ня терміну "здоров'язберігаючі виховні
технології", примітивність уявлення про
зміст роботи, яку мають здійснювати
навчальні заклади у процесі здійснення
одного з найважливіших завдань – охо�
рона, збереження і зміцнення фізичного,
психічного і духовного здоров'я дітей та
учнівської молоді. Сьогодні ми вже впев�
нено говоримо про "здоров'язберігаючу
педагогіку" як сукупність прийомів і ме�
тодів організації навчально�виховного
процесу, безпечних для здоров'я учнів і
вчителів.

Українська наука і практика сприйня�
ла світові тенденції щодо поліпшення
стану здоров'я населення через освіту.

У пошуках більш адекватних до вимог
сучасного життя і форм організації нав�
чально�виховного процесу в Україні, з
урахуванням міжнародного досвіду вирі�
шення завдань збереження і зміцнення
здоров'я учнів, формування духовно,
психічно, фізично здорових особистостей,
розширення демократичних начал взає�
модії дорослих та молоді у загальноосвіт�
ніх навчальних закладах використову�

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
стосунками, подальшою втратою інтере�
су до знань. У восьмому класі його не ма�
ють уже 40�50 % учнів. Загострюються
почуття невпевненості, меншовартості,
заниженої самооцінки, з'являється агре�
сія, невдоволення собою і світом. Нега�
тивні емоції "приглушуються" тютюном,
алкоголем, іншими наркотиками.

Окремо треба відмітити руйнівний
вплив на підліткову психіку теле�відео�
продукції, комп'ютерних ігор з демонс�
трацією жахів, насильства, статевої роз�
пусти. 

Останнім часом небезпідставно йде
мова про деструктивний вплив на дітей
ігрових автоматів. Переважна їх кіль�
кість розміщується в тісних, обкурених,
непристосованих приміщеннях, без гігіє�
нічних умов.

Школярі годинами "граються" з сюже�
тами, наповненими кадрами агресії і на�
сильства. Шкоду для фізичного і психіч�
ного здоров'я дітей від "спілкування" з іг�
ровими автоматами дорослі, і вчителі, і
батьки, недооцінюють.

Аналіз статистичних даних і резуль�
тати різноманітних досліджень свідчать,
що зменшується вік дітей, що починають
курити, вживати алкоголь, інші нарко�
тичні речовини, починають статеве жит�
тя.

За даними офіційної статистики на да�
ний час в Україні споживають наркотики
128 тис. осіб, з яких 60 % становлять мо�
лодь та підлітки, 13 % – діти віком від 11
до 14 років; кожний другий – курить, а
кожний третій підліток має досвід вжи�
вання алкоголю.

Низькою залишається сексуальна
культура молодих людей, що негативно
впливає на стан їх репродуктивного здо�
ров'я.

Непоправної шкоди здоров'ю дітей і
молоді завдають хвороби, що передають�
ся статевим шляхом. Поширеність їх
зростає з кожним роком.

Триває погіршення епідемічної ситуа�
ції щодо ВІЛ/СНІДу, який вражає насам�
перед молодь. Згідно з офіційними дани�
ми в Україні зареєстровано більше 100
тис. ВІЛ�інфікованих людей: їх кількість
збільшилась майже в 5 разів у порівнянні
з 2000 роком.

Спостерігається ріст дитячої агресив�
ності. Уже в третини 10�11�річних дітей
переважають фізичні форми агресивнос�
ті, у 12�13�річних вони притаманні для
половини учнів, у 14�15�річних вони ви�
ражені у 72 % учнів.

Спостерігається збільшення агресив�
ності серед дівчат: 12 років тому серед
правопорушників було 5 – 7 % дівчат, ни�
ні – 15�17 %.

Постметодика, № 2 (79), 2008
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Саме у цьому напрямі за підтримки

ЮНЕСКО у 2007 році було проведено
конкурс на найкращий урок із форму�
вання здорового способу життя, профі�
лактики ВІЛ/СНІДу, збереження репро�
дуктивного здоров'я дітей і підлітків у
процесі навчання. Надіслані понад 1000
розробок уроків засвідчили про творчість
і прагнення вчителів�предметників при�
щепити учням бажання зберігати і зміц�
нювати своє здоров'я.

Перше місце у цьому конкурсі одер�
жала гімназія №1 м. Прилуки Чернігів�
ської області. Надіслано комплекс розро�
бок уроків з усіх предметів, які містили
перевірені завдання, тести, анкети, ігри,
вправи, комбіновані уроки. Кожна роз�
робка проходила під девізом "Майбутнє у
твоїх руках". Особливо цікавими були:

Урок географії: "Статево�віковий
склад населення України." Розглядались
причини погіршення демографічної ситу�
ації (депопуляція). Мета уроку – форму�
вання в учнів потреб і навичок здорового
способу життя, збереження репродук�
тивного здоров'я.

Урок хімії у цій же школі за темою:
"Отруйність спиртів, їх дія на організм
людини. Застосування етанолу" мав на
меті профілактику вживання наркотич�
них речовин учнями 11�го класу.

Комплекс методичних розробок уроків
гімназії № 2 м. Б. Церкви (ІІ�е місце). Се�
ред цікавинок – урок історії на тему
"Життя в середньовічному місті". Акцент
– уважне ставлення до власного здоров'я,
до чистоти.

Загальноосвітня школа № 34 м. Києва
(ІІІ�тє місце) представила диктанти, тво�
ри на тему здорового способу життя, за�
дачі з математики.

Заохочувальну премію одержала вчи�
телька хімії та біології школи № 12 м. Із�
маїла Одеської області, яка на своїх уро�
ках вдало поєднує знання дисциплін з їх
практичним застосуванням, при цьому
особливу увагу приділяє таким аспектам:
подоланню психологічного дискомфорту,
профілактиці вживання наркотичних ре�
човин, запобіганню ВІЛ/СНІДу, інфекці�
ям, що передаються статевим шляхом.

Отже, спектр використання виховних
можливостей будь�якого уроку впровад�
ження здоров'язберігаючих технологій
надзвичайно широкий.

Важливими завданнями здоров'язбе�
рігаючих технологій є:

�  забезпечення рухової активністі ді�
тей і молоді;

� максимальне використання мистец�
тва для духовного, емоційного розвитку
учнів;

ються різні педагогічні технології, які є
найбільш оптимальними для здоров'язбе�
рігаючого, здоров'язміцнюючого та здо�
ров'яформуючого навчання і виховання
дітей та учнівської молоді, зокрема меди�
ко�гігієнічні технології, фізкультурно��
оздоровчі технології, технології забез�
печення безпеки життєдіяльності, здо�
ров'язберігаючі освітні технології. Ос�
танні за характером їхньої дії поділяють�
ся на профілактично�захисні (спрямовані
на захист від негативних впливів), ком�
пенсаторно�нейтралізуючі (при їх вико�
ристанні стоїть завдання доповнити не�
достачу того, що потребує організм для
повноцінної життєдіяльності, або хоча б
частково нейтралізувати негативні впли�
ви у тих випадках, коли не вдається пов�
ністю захистити дитину від негативних
впливів), стимуляційні (дозволяють акти�
візувати власні сили організму, викорис�
тати його ресурси для виходу із незадо�
вільного стану), інформаційно�навчальні
(забезпечують учням необхідний рівень
знань для ефективної турботи про власне
здоров'я та здоров'я оточуючих, сприя�
ють формуванню культури здоров'я).

З 2002 р. у світі утвердився термін "са�
ногенез". На відміну від патогенезу (вияв�
лення хвороб та їх усунення), саногенез –
це парадигма оздоровлення, її сутність
– оздоровлюватися, активно працюючи.
Це тісна співпраця педагогів, психологів,
медиків, коли в процесі навчання діти і
молодь оздоровлюються. Отже, навчан�
ня, що оберігає здоров'я, передбачає пос�
лідовну систему активних дій усіх учас�
ників навчально�виховного процесу,
спрямованого на створення здорового се�
редовища для формування таких життє�
вих навичок, які ведуть до збереження,
зміцнення і відтворення здоров'я і орієн�
тують на утвердження здорового способу
життя, розвиток духовно, психічно, фі�
зично і соціально здорової особистості.

Нагадаємо, що життєві навички – це
здатність до адаптації й позитивної пове�
дінки, що дає змогу ефективно справля�
тися з повсякденними проблемами і пот�
ребами. Найголовніша мета в розвитку
життєвих навичок здорового способу
життя – навчити дітей і молодь захища�
ти своє здоров'я та оберігати добробут.

Отже, завданням технологій, що обері�
гають здоров'я, є формування життєвих
навичок здорового способу життя.

Серед важливих складових цього про�
цесу можна виділити використання ви�
ховних можливостей уроку (як спеціаль�
ного, так і з основ наук) для передачі
знань про здоровий спосіб життя, збере�
ження репродуктивного здоров'я.



ти дітей і молодь виконувати вимоги ре�
жиму дня і особистої гігієни, дотримува�
тись рухового режиму, стежити за діяль�
ністю свого організму, керувати своїми
емоціями, засвоїти оздоровчі вправи,
навчитися способів психічного самоза�
хисту при стресах і тощо. До закінчення
навчання в школі в учнів має бути сфор�
мований культ здоров'я, здорового спосо�
бу життя і культури здоров'я як основи
життя і людського щастя.
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� створення позитивного мікроклімату
в колективі навчального закладу;

� використання можливостей поза�
класної та позашкільної роботи;

� підвищення педагогічної культури
батьків;

� підготовка кадрів у навчальних зак�
ладах та системі післядипломної педаго�
гічної освіти;

� інтеграція і координація зусиль дер�
жавних і громадських організацій, релі�
гійних конфесій, приватного підприєм�
ництва.

Про важливість і потребу впровад�
ження здоров'язберігаючих технологій
засвідчили два круглі столи, проведені у
березні 2006 р. з ініціативи АПН України
"Партнерство заради здоров'я" (МОН,
МОЗ, АПН, АМН України) та "Партнерс�
тво заради майбутнього" (наука, освіта,
медицина, підприємницькі структури,
громадські організації, релігійні конфесії
проти СНІДу). Стратегію міжсектораль�
ного міжвідомчого підходу до формуван�
ня здорового способу життя та профілак�
тики ВІЛ/СНІДу серед дітей і молоді Ук�
раїни відпрацьовано в рамках міжнарод�
ного проекту за підтримки Європейського
Союзу.

Цікавим починанням виявилася спів�
праця педагогів і медичних працівників у
Київській області. За підтримки губерна�
тора Київської області Ульянченко В.І. та
директора обласного інституту післядип�
ломної освіти Клокар Н.І. у 2008 році пла�
нується запровадити в КОІПОПК курси з
підготовки шкільних медичних сестер і
навчанню їх технологіям роботи з учнями
щодо прищеплення навичок здорового
способу життя.

Багато цікавих технологічних рішень у
реалізації здоров'язберігаючого навчання
і виховання віднайдено у школах сприян�
ня здоров'ю, яких в Україні уже понад
три тисячі. Ці навчальні заклади поши�
рюють інформацію про цінності здорово�
го способу життя, створюючи в мікрора�
йоні навколо себе сприятливе для здо�
ров'я середовище, залучаючи заклади��
супутники до спільної роботи. Сподіває�
мось, що у цей рух включаться вищі нав�
чальні заклади.

Наведені приклади є результатом екс�
периментального пошуку досліджень
всеукраїнського рівня проблеми впровад�
ження здоров'язберігаючих технологій у
навчально�виховний процес загальноос�
вітніх навчальних закладів впродовж ос�
танніх трьох років. 

Отже, лише за умови усвідомлення
цінності здоров'язберігаючого навчання і
виховання, потреби бути здоровими і
прагнення досягти цього, можна привчи�
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У багатьох країнах світу для успішно�
го управління навчальним процесом роз�
робляється так званий курикулярний
підхід. Перша класична монографія "The
Curriculum", присвячена розробці Curri�
cula, була опублікована в 1918 році Джо�
ном Франкліном Боббітом (John Franklin
Bobbitt; див., наприклад, http://en.wiki�
pedia.org/wiki/John_Franklin_Bobbitt).
Це була перша спроба привнести в уп�
равління школами популярні на той час в
США ідеї наукового менеджменту, в яко�
му ключовим словом є "ефективність". У
1941 році вийшла наступна монографія
Дж. Ф. Боббіта "Curriculum of Modern
Education", в якій була підкреслена необ�
хідність зміни парадигми освіти, необхід�
ність гуманізації підходів в освіті, необ�
хідність пом’якшення в освіті жорстких
ідей наукового менеджменту, а також бу�
ло виділено чотири ключові ідеї: (1) під�
креслення ролі загальної класичної осві�
ти; (2) неможливість зумовити майбутні
життєві ролі учнів; (3) необхідність для
шкіл скоріше розвивати інтелект учнів,
ніж готувати їх до роботи; (4) пошана до
багатьох класичних авторів "великих

книг" Західної традиції ("Дозвольте їм
читати Платона, Аристотеля, Біблію, Ав�
густина і Хому Аквінського").

Ці дві класичні монографії Дж. Боббі�
та, а також ціла низка всесвітньо відомих
монографій з теми курикулума [1] – [5]
формують фундаментальне подгрунття
для розробки курикулярного підходу в
Україні. 

Останніми роками і в Україні пропону�
ється використовувати курикулярний
підхід для підготовки освітніх стандартів.
У своїй монографії [6, 166�171] україн�
ський учений С.Ф.Клепко представив іс�
торію стандартизації української освіти,
трактуючи стандарт як результат роботи
великої групи учених, вчителів і викла�
дачів, як частину культури, включеної в
зміст освіти, яка забезпечує соціалізацію
і інкультурацію особистості. С.Ф.Клепко
показав, як необхідно проводити громад�
ську експертизу проекту стандарту.

Науковець Георгеску Д. [7] проаналі�
зувала питання курикулума як проблеми
філософії освіти. У статті Галінен І. [8]
приводяться етапи становлення курику�
лума у Фінляндії. Крім того, Галінен [8]
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Розглядається методологія, концепції і процедури розробки модельних curricula для шкіл (К�12)
і університетів США у галузі комп'ютинга. Наведений короткий опис ряду організацій,
пов'язаних з розробкою curricula: The Association for Computing Machinery (ACM), The Associati�
on for Information Systems (AIS), The Association for Information Technology Professionals (AITP),
The Computer Society of the Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE�CS). Описана ві�
дома серія Computing Curricula, що видана на початку ХХІ�го століття і її історія. Особлива
увага приділена розробці Curricula в старших школах Америки (A Model Curriculum for K�12
Computer Science).

Рассматривается методология, концепции и процедуры разработки модельных curricula для
школ (К�12) и университетов США в области компьютинга. Приведено краткое описание ря�
да организаций, связанных с разработкой curricula: The Association for Computing Machinery
(ACM), The Association for Information Systems (AIS), The Association for Information Technology
Professionals (AITP), The Computer Society of the Institute for Electrical and Electronic Engineers
(IEEE�CS). Описана известная серия Computing Curricula, изданная в начале ХХІ�го века и ее
история. Особое внимание уделено специфике разработки Curricula для старших школ Амери�
ки (A Model Curriculum for K�12 Computer Science).

The methodology, concepts and procedures of development model curricula for schools (К�12) and
universities of the USA in the field of computing is considered. The brief description of some the orga�
nizations connected with development curricula is presented: The Association for Computing Machi�
nery (ACM), The Association for Information Systems (AIS), The Association for Information Tec�
hnology Professionals (AITP), The Computer Society of the Institute for Electrical and Electronic En�
gineers (IEEE�CS). The known series Computing Curricula published in the beginning of ХХІ�st cen�
tury and its history is described. The special attention is given to problems of curricula development for
the high schools of America (A Model Curriculum for K�12 Computer Science).

ПРОЦЕДУРИ І СОЦІАЛЬНА ТКАНИНА РОЗРОБКИ
CURRICULA: ДОСВІД США

З.С. Сейдаметова, В.А. Темненко
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підставі процедур зворотного зв'язку ро�
зуміння того, яякк це треба робити [10]. 

Розробка професійних curricula з нап�
рямів підготовки в школах України може
базуватися на наявних зарубіжних стан�
дартних моделях професійних curricula.
Нерідко розробці стандартних моделей
curricula для школи передують десяти�
ліття розробки професійних curricula для
університетів і коледжів. Як правило,
розробкою шкільних curricula займають�
ся ті ж самі організації, які готували мо�
дельні curricula для університетів. Тер�
мін "модельні curricula" в умовах США,
наприклад, означає відсутність єдиних
обов'язкових національних стандартів
викладання яких�небудь дисциплін, як
на рівні вищої освіти, так і на рівні шкіль�
ної освіти. Університети США володіють
надзвичайно високою автономією і самос�
тійно вибудовують технологію освітнього
процесу. Проте наявність модельних cur�
ricula, розроблених професійними асоці�
аціями, формують певні рамки і обме�
ження для індивідуальних університет�
ських технологій. 

Шкільна освіта в США, не маючи наці�
ональних стандартів, великою мірою ре�
гулюється власними освітніми стандар�
тами кожного штату. Ці стандарти в різ�
них штатах можуть розрізнятися і за
напрямами підготовки, і за змістом стан�
дарту щодо кожного професійного напря�
му. Реальні ж освітні процедури форму�
ються на рівні кожної школи. 

За родом професійних занять авторам
найближче відомі освітні стандарти у
сфері інформатики (Computer Science).
Якась єдина національна модель curricu�
la для школи (К�12 Model) в цій галузі
з'явилася в США тільки в ХХІ столітті; до
цього існували тільки різноманітні моделі
шкільного curricula в різних штатах
США. Проте розробці модельного шкіль�
ного curricula K�12 Model передували де�
сятиліття розробки відповідного curricula
для вищих навчальних закладів [10] –
[12]. 

Впродовж сорока останніх років у
США питаннями підготовки curricula для
спеціальностей, пов'язаних з комп'ютин�
гом (computer science, computer enginee�
ring, software engineering, information
systems, information technologies), займа�
ються чотири професійні асоціації:

The Association for Computing Mac�
hinery (ACM) (http://www.acm.org);

The Association for Information Sys�
tems (AIS) (http://www.aisnet.org);

The Association for Information Tec�
hnology Professionals (AITP)
(http://www.aitp.org);

розглядає курикулум, в першу чергу, як
процес, а не продукт, а робота над кури�
кулумом представлена як невід'ємна час�
тина процесу розвитку освіти. Сальберг П.
представляє допоміжні матеріали Світо�
вого Банку для розробки curricula [9], а
також підкреслює, що "реформа нав�
чальних програм (curriculum) у наші ча�
си є явищем всесвітнього масштабу". 

Мета даної статті полягає в розгляді
методології, концепції і процедур розроб�
ки модельних curricula для шкіл (К�12) і
університетів США в галузі комп'ютинга.

Технологія розробки curricula для за�
гальної середньої освіти України на по�
чатковому етапі становлення може бути
набором слабоко пов'язаних паралельних
процесів, кожний з яких є орієнтованим
на розробку curricula з певного напряму
навчальної підготовки. У свою чергу, нап�
рям навчальної підготовки може бути
якимось конгломератом традиційних
шкільних навчальних дисциплін, що іс�
нували самостійно і незалежно в радян�
ських і пострадянських моделях школи
(наприклад, фізика, хімія і біологія, втра�
чаючи свою самостійність, вливаються в
єдиний curriculum "природознавство";
різні традиційні математичні дисципліни
– алгебра, геометрія, основи аналізу, –
також, втрачаючи відносну самостій�
ність, стають елементами curriculum "ма�
тематика"). 

За умов достатнього рівня деталізації
curricula з усіх напрямів шкільної підго�
товки, можна поставити питання про ку�
рикулярну технологію другого рівня, тоб�
то про розробку деяких загальних прин�
ципів, які керують процедурами створен�
ня, апробації, впровадження, контролю і
модифікації curricula в окремих напря�
мах. У даний час в Україні актуальні про�
цедури розробки технологій підготовки
професійних curricula з різних напрямів;
час же для розробки якої�небудь єдиної
методології і базових вимог до всіх про�
фесійних curricula поки що не підійшов. 

Небажано на цій ранній фазі форму�
вання культури curricula в Україні обме�
жувати ці розробки полем ретельно зва�
жених наявних можливостей шкіл і орга�
нів народної освіти. Як і автори амери�
канського модельного curriculum K�12
[10], ми вважаємо, що рекомендації пер
ших curricula можуть бути достатньо
амбітними і, можливо, недосяжними
для багатьох шкіл у даний час. Перші
модельні curricula в Україні, як і в інших
країнах, покликані служити каталізато�
рами довготривалих процесів; вони по�к
ликані визначити, щщоо треба робити, щоб
потім протягом ряду років виробити на

Постметодика, № 2 (79), 2008



18

комп'ютинга, включаючи computer engi�
neering, computer science, information
systems, software engineering.

2. Число спеціальностей, що відносять�
ся до комп'ютингу, зросло. Структура
curriculum�звіту повинна бути спрямова�
на не тільки на чотири спеціальності, але
і враховувати появу нових спеціальнос�
тей і дисциплін.

3. На додаток до наявних звітів необ�
хідно готувати звіти�огляди у вигляді
спеціальних томів з різних спеціальнос�
тей комп'ютинга.

4. Враховуючи швидкі зміни в
комп'ютингу, необхідно оновлювати зві�
ти�curriculum значно частіше, ніж це бу�
ло в колишні роки (частіше, ніж один раз
на десятиліття).

Звіт СС2001 включав curriculum з
комп'ютерних наук і був моделлю профе�
сійної підготовки, названу "The CC2001
model", він також містив детальний опис
програми підготовки бакалаврів з
комп'ютерних наук. 

Відповідно до структури СС2001 неза�
баром були підготовлені спеціальні томи:
(1) Information systems (IS2002) – підго�
товлений у 2002 році; (2) Software engine�
ering (SE2004) – підготовлений у 2004 ро�
ці; (3) Computer engineering (СЕ2004) –
підготовлений у 2004 році. Звіт СС2001
передбачив і появу нових спеціальнос�
тей і дисциплін, наприклад, Information
technology – планувалося в 2006 році за�
кінчити підготовку звіту IT2006 з цієї
спеціальності. Поки існує тільки поперед�
ня версія цього тому, оскільки створення
повноцінних рекомендацій процес склад�
ний і відповідальний.

Чудовим зразком, що демонструє фі�
лософію і технологію підготовки шкільно�
го curriculum, є підсумковий звіт з мо�
дельного Curriculum'у К�12 [5]. У підго�
товці цього документа брав участь персо�
нал АСМ (робоча група curriculum�комі�
тету АСМ), Асоціація викладачів
комп'ютерних наук (CSTA), викладачі
ряду інститутів, муніципальних коледжів
і шкіл США.

Як перший крок розробки Curriculum
К�12 приймається визначення інформа�
тики як поля академічних і професійних
занять. На базі цього визначення форму�
ється попередній список елементів (тем),
які повинні увійти в шкільний curriculum.
Ці елементи повинні бути достатньо
"просторими", не надмірно деталізовани�
ми і не дуже численними (півтора�два де�
сятка).

Далі формулюються ключові цілі
шкільного curriculum. Для curriculum з

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
The Computer Society of the Institute

for Electrical and Electronic Engineers
(IEEE�CS) (http://www.ieee.org;
http://www.computer.org).

У 90�ті роки ХХ століття кожна з чо�
тирьох перерахованих вище організацій
розробляла свої власні рекомендації до
складання навчальних планів (curriculum
recommendations). Згодом вони почали
спільно розробляти галузеві освітні стан�
дарти (curriculum standards) [13]. 

У 1991 році ACM і IEEE�CS спільно
підготували документ Computing Curri�
cula 1991 (СС91), в якому були дані реко�
мендації для складання навчальних пла�
нів програм чотирилітньої підготовки ба�
калаврів в комп'ютерних науках (Compu�
ter Science) і комп'ютерній інженерії
(Computer Engineering). У 1993 році ACM
підготувала п'ять доповідей за дворічни�
ми програмами підготовки (Associate deg�
ree programs) для кожного напряму:
комп'ютерні науки (computer science),
технології комп'ютерного інжинірингу
(computer engineering technology), ін�
формаційні системи (information sys�
tems), сервіси комп'ютерного обслугову�
вання (computer support services) і
комп'ютинг для інших дисциплін. У той
же рік ACM опублікувала рекомендації
для складання навчальних планів в стар�
ших школах Америки [10] (в Америці у
старшій школі – high school – вчаться
підлітки 14�18 років (9�12 класи)). А в
1997 році ACM, AIS і AITP підготували
модель навчального плану і багато інс�
трукцій для чотирилітніх програм підго�
товки бакалаврів у галузі інформаційних
систем. 

Врахувавши зміни в комп'ютингу, за�
гальні події в цій сфері в кінці двадцятого
століття, ACM і IEEE�CS підготували но�
вий фундаментальний документ під наз�
вою Computing Curricula 2001 (CC2001). У
цьому документі були запропоновані нові
сучасні підходи до навчання в галузі
комп'ютинга, були приведені описи дис�
циплін і знань, необхідних студентам в
галузі комп'ютинга. Автори СС2001 від�
значили, що час, коли комп'ютинг скла�
дався тільки з computer science, compu�
ter engineering і information systems
пройшов, а різноманітність і широкі мож�
ливості різних дисциплін комп'ютинга
закликають шукати нові шляхи визна�
чення того, чим повинен бути computing
curricula. 

Творці СС2001, врахувавши нові реа�
лії комп'ютинга, зробили чотири важливі
висновки:

1. Повинні бути підготовлені звіти з
curriculum з кожної спеціальності
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У курикулярному звіті [10] представ�

лена спроба формалізації і стандартиза�
ції поняття fрівня у вигляді тривимірної
схеми, вісями якої є концепції, можли�
вості і навички. Стосовно кожної з цих ві�
сей введено десять ключових понять, що
створюють певну педагогічну дискрети�
зацію в цьому fпросторі "гнучкості". 

Структурно Curriculum К�12 [10]
складається з чотирьох рівнів:

1. Підстави інформатики (рекомен�
довано для 8�го класу 12�річної школи –
можливо, не як окремий предмет, а як
додаткові модулі до математики, природ�
ничих наук і соціальних дисциплін).

2. Інформатика в сучасному світі (9
або 10�й клас) – річний курс для всіх уч�
нів.

3. Інформатика для аналізу і дизайну
(елективний річний курс для 10�го або
11�го класу, що створює певну кількість
курикулярних кредитів: це і є "ціна"
предмету на шкільному ринку).

4. Поглиблене вивчення інформатики
(елективний курс для 11�го або 12�го кла�
су в одній з галузей інформатики, на�
приклад, поглиблене вивчення програму�
вання і структур даних, що дозволяє уч�
неві здати відповідний тест Advanced
Placement (дивись, наприклад
http://www.col legeboard.com/stu�
dent/testing/ap/about.html), що створює
певну кількість кредитів, які врахову�
ються вже в університетській освіті; або
заснований на індивідуальних і групових
проектах курс мультимедійного дизайну,
або зовнішні, вендорні курси, що ведуть
до професійної сертифікації учня; будь��
яка версія курсу 4�го рівня вимагає
обов’язкового вивчення курсу 2�го рівня,
а в деяких випадках і 3�го рівня). 

Простий опис цих чотирьох рівнів де�
монструє включеність тематики curricula
в гнучку, живу тканину соціального жит�
тя країни. Ця соціальна тканина включає
(див. рис. 1): національну школу, органі�
зації освітнього тестування, університе�
ти, різні професійні асоціації, фірми�емі�
тенти професійних сертифікатів, бать�
ківську громадськість. На процес розроб�
ки curriculum впливає і історія націо�
нальних розробок, і освітні вимірювання і
тести як національна традиція і націо�
нальна культура. 

На розробку окремих аспектів curricu�
la впливають і університети, які згодні
зарахувати той або інший шкільний
предмет як університетський, і асоціації
фірм, що створюють робочі місця, і кон�
кретні фірми, що сертифікують робочу
силу; система розробки curricula тісно
переплітається з системою зовнішнього

інформатики автори [10] вибрали наступ�
ний список цілей:

1) ввести фундаментальні концепції
для всіх учнів, починаючи з рівня почат�
кової школи;

2) представити інформатику на рівні
середньої школи так, щоб вона була і дос�
тупною, і значущою в списку шкільних
дисциплін;

3) запропонувати для рівня середньої
школи додаткові комп'ютерні курси, які
дозволять зацікавленим учням освоїти
предмет більш глибоко і підготують їх до
виходу на ринок праці і вступу до колед�
жів;

4) збільшити обсяг знань інформатики
для всіх учнів, особливо для таких соці�
ально�етнічних груп, які імовірно мають
гірші стартові умови через колишню дис�
кримінацію або інші обмеження.

Вже цей список цілей ставить перед
розробниками відповідних українських
curricula фундаментальну проблему: чи
буде розробка супроводжуватися рефор�
мами шкільного життя, що "розкріпачу�
ють" освіту? Чи буде введена в україн�
ську середню школу елективність нав�
чальних предметів і свобода вибору уч�
нем своєї освітньої траєкторії, починаючи
з певного віку? Бо, як тільки буде введена
практика елективності, зменшиться зна�
чення "експертно�бюрократичної" оцінки
curriculum (наприклад, затвердження
Міністерством освіти і науки) і різко
зросте роль вільної "ринкової" оцінки
якості curriculum – чи буде "шкільний
ринок" вибирати цей предмет для вив�
чення. Елективність шкільних предметів
змусить розробників curricula готувати
конкурентоспроможний товар, оцінювати
продукт з погляду споживача продукту
– учня, що вибирає (чи не вибирає) пред
мет для вивчення, а не тільки з погляду
експерта або чиновника; елективність
змусить шукати компроміс між доступ�
ністю і корисністю тематики, включеної в
curriculum.

Розробники Моделі Curriculum K�12
[10] вводять уявлення про два рівні зас�
воєння інформатики: lрівень і fрівень. l
рівень – рівень комп'ютерної письмен�
ності (literacy) – це здатність використо�
вувати сьогоднішні технології, а fрівень
– рівень гнучкого, вільного володіння
(fluency), який має на увазі здатність са�
мостійно вивчати і використовувати нові
технології протягом всієї подальшої про�
фесійної діяльності; fрівень має на увазі
також активне застосування алгоритміч�
ного мислення для вирішення будь�яких
проблем.
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незалежного тестування (оцінювання). На
культуру освітніх вимірювань і тестуван�
ня впливають такі організації як College
Board, Educational Testing Service та The
American College Testing, а також кафед�
ри освітніх вимірювань і оцінювання та
програми підготовки студентів за цією
спеціальністю, що існують у десятках
американських університетів. Вся ця
розгалужена соціальна тканина в Україні
тільки формується, деякі життєво важ�
ливі її частини просто відсутні. Розробка
шкільного curricula може мати стимулю�
ючу дію на формування цієї соціальної
тканини.
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Рис. 1. Соціальна тканина розробки curricula: 

1 – розробка curricula; 
2 – школи; 
3 – організації освітнього тестування; 
4 – університети; 
5 – професійні асоціації; 
6 – фірми�емітенти професійних сертифікатів; 
7 – батьківська громадськість.



ті, взаємопов'язані і взаємообумовлені,
але такі, що мають певну самостійність.

Це види діяльності, які виконуються
людиною у процесі реалізації суспільних
процесів у якості члена сім'ї, виробничого
колективу тощо, а що найбільш важливо
для певного суспільства – як громадяни"
на своєї держави та представника усього
роду людського. У найширшому розумін"
ні ці види діяльності розділяються на за"
гальнолюдські і спеціальні (їх ще назива"
ють професійними).

Кожен вид діяльності може бути поді"
лений на елементарні психофізіологічні
дії, які забезпечують їх ефективність у
різних сферах застосування зусиль лю"
дини (моральний, розумовий та інші ас"
пекти людської діяльності).

З цього випливає, що базування на
функціональному підході в аналізі діяль"
ності людини є необхідною і обов'язковою
умовою створення моделі особистості
працівника діяльнісної сфери та дає
можливість отримати реальний зміст для
виховання такої особистості.

В останні роки йдуть наполегливі по"
шуки методів впливу, максимально адек"
ватних досліджуваним процесам. Сучасні
психолого"педагогічні дослідження все
частіше включають у свій арсенал мето"
ди системно"структурного аналізу, серед
яких значне місце займає моделювання.

Розглянемо суть і функції цього мето"
ду в педагогічному дослідженні.

Моделювання – метод теоретичного
дослідження, що припускає створення
штучних або природних систем (моде"

В умовах сучасного високотехнологіч"
ного процесу людської діяльності, коли
найбільш вагомим досягненням будь"якої
держави є реалізація проектів у інфор"
маційній сфері, найважливішою пробле"
мою для педагогічної науки стає визна"
чення моделі майбутнього працівника ді"
яльнісної сфери. Потреба в такій моделі
відчувається на кожному етапі розробки
змісту та завдань людської діяльності у
будь"якій сфері. Проблема діяльності
особистості в умовах розвитку суспільс"
тва, що ускладнюється, є доволі актуаль"
ною, а тому вивчається як на теоретико""
методологічному, так і на методичному
рівнях реалізації відомих концепцій та
тих, які знаходяться у стадії розробки.

Спроба аналізувати структуру індиві"
дуальної діяльності людини в умовах со"
ціальної взаємодії компонентів суспільс"
тва призводить до проблемного питання –
визначення і виділення двох основних
сторін діяльності: суб'єктної та об'єктної.
Е.С. Маркарян дає таке трактування цих
сторін діяльності людини: "Для розумін"
ня діяльності як реального процесу фун"
кціонування системи необхідно перш за
все абстрагування двох якісно різних ас"
пектів її розгляду. По"перше, аспекту ак"
туалізації механізмів, завдяки яким сти"
мулюється, програмується і відбувається
активність суб'єктів дії, і, по"друге, ас"
пекту, що виділяє цілісні частини спря"
мованих зусиль цих суб'єктів" [7, С.82].

Такий підхід, на думку В.С. Ледньова
[6], виділяє дві основні спрямованості ді"
яльності будь"якої конкретної особистос"
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Стаття розкриває особливості процесу моделювання життєвих компетентностей (компе�
тенцій), що випливають із змістових ліній освітньої галузі "Технологія". В ній дається узагаль�
нена знакова модель випускника загальноосвітньої школи. Розкривається вплив існуючого зміс�
ту стандарту галузі на утворення в учнів загальноосвітньої школи життєво важливих компе�
тентностей (компетенцій), таких, що підвищують конкурентноспроможність у діяльнісній
сфері.

Статья раскрывает особенности процесса моделирования жизненно важных компетентнос�
тей (компетенций), которые определяются содержательными линиями образовательной от�
расли "Технология". В ней даётся обобщённая знаковая модель выпускника общеобразователь�
ной школы. Раскрывается влияние существующего содержания стандарта отрасли на созда�
ние у учеников общеобразовательной школы жизненно важных компетентностей (компетен�
ций), тех, что увеличивают конкурентоспособность в деятельной сфере.

The article reveals the peculiarities of modeling process of life�important competences, which are con�
ditioned by basic directions of the education branch called "Technology". The common symbolic model
of the school graduate is presented. The influence of the present content of the branch standard on re�
alization life�important competences between school graduates, which are increasing the ability for
competition in professional area.

ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ "ТЕХНОЛОГІЯ": ПРОГНОСТИЧ�
НЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ

В.Юрженко 

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
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будь"який педагогічний, освітній процес. У
свою чергу це дає можливість інтегрувати
таку систему у будь"яке освітнє середови"
ще, вивчати її, аналізувати і перманентно
переглядати та змінювати в разі потреби.

Аналіз стандарту основної і старшої
школи надає можливість створити уза"
гальнену модель компетентностей випус"
кника загальноосвітньої школи.

Так виглядає модель у знаковому виг"
ляді:

МВЗШ (модель випускника загально"

освітньої школи) =

(знання, вміння і навички з освітньої галузі

"Математика") +

+……… +

компетенції з освітньої галузі "Математика" +

компетенції з освітньої галузі "Природоз"

навство" + ….. +

галузі "Технологія".
Результати аналізу цієї моделі допо"

могли визначити підходи до формування
структури компетентностей у різних ос"
вітніх галузях, ґрунтуючись на необхід"
ності підготовки учнів до життя. Як зас"
відчили результати дослідження, най"
більшу кількість балів набрала освітня
галузь "Технологія". На нашу думку, це
відбулося за рахунок найбільшого впливу
компетентностей, які отримують у цій ос"
вітній галузі учні, на здатність цих учнів
діяти в умовах сучасного суспільства.
Висновки, зроблені відповідно до типів
професій, запропонованих у свій час
Є.А.Клімовим [2,3,4].

компетенцій з освітньої галузі 
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лей), що імітують суттєві властивості ори"
гіналу.

На основі першоджерел [1,8,15] та вико"
ристовуючи власний досвід, можна дати
таке визначення моделі. Модель – уявна
або предметна копія, що замінює оригінал і
стає джерелом інформації про нього.

У дидактиці освітньої галузі "Техноло"
гія" та загальноосвітнього предмета "Тру"
дове навчання" можливо і необхідно дос"
ліджувати не тільки на емпіричному, але і
на теоретичному рівні, прогнозувати роз"
виток галузі, що вимагає моделювання
процесу створення стабільних компетен"
тностей (компетенцій) у сфері технознав"
чої культури як частини загальної культу"
ри людини.

Щоб досліджувати такий складний про"
цес – формування мислення учнів у певно"
му напрямі – недостатньо узагальнення
досвіду кращих учителів, проведення екс"
периментів. Необхідно уявити собі логічну
структуру основних розумових актів, їх
взаємозв'язок і місце в системі пізнання. А
це і є прогностичний процес моделювання
структури майбутніх знань та умінь учнів
загальноосвітньої школи як майбутніх
повноцінних членів сучасного суспільства
– моделювання структури компетентнос"
тей (компетенцій) учнів у діяльнісній сфе"
рі.

Евристична функція моделі дозволяє
прогнозувати роль досліджуваного чинни"
ка об'єкта в різних життєвих ситуаціях.
Найбільш повноцінне порівняння відбува"
ється за наявності в дослідника цього дос"
віду, коли він має і розуміє правило"орієн"
тир та вміє ним користуватись. Таке порів"
няння найбільш доцільне на заключних
етапах вивчення матеріалів дослідження
(при його узагальненні, систематизації то"
що).

Процес моделювання має таку послі"
довність: постановка мети і завдань, ство"
рення моделі, її дослідження, перенос
знання про модель на оригінал.

Але механічна екстраполяція будь"яких
аналогів безпосередньо на певний освітній
ґрунт не може давати бажаний результат
через неможливість ідентичного відтво"
рення усіх складових модельованого про"
цесу діяльності, як учня, так і вчителя, в
реальні умови навчання і научіння [11].

Зважаючи на таку думку, підтвердже"
ну досвідом людства, треба не давати лю"
дині постійно рибу, привчаючи її до спо"
живацького ставлення, а дати вудку і нав"
чити нею користуватись для того, щоб лю"
дина могла самостійно себе забезпечувати
без постійної допомоги суспільства. Узяв"
ши за аналогію подібну сентенцію, можемо
сказати, що необхідно створити таку сис"
тему навчання і відобразити її у моделі по"
ведінки, яку можна було б переносити на
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
дуть використані у подальшому житті
випускником загальноосвітньої школи,
отримуються саме при вивченні з пред"
метів, що входять у освітню галузь "Тех"
нологія". Це і "Трудове навчання", і
"Креслення", і "Основи сучасного вироб"
ництва" тощо. Саме такі висновки можна
зробити з аналізу діаграм.

Через вивчення предметів освітньої
галузі "Технологія" учень отримує ком"
петентності, що притаманні тільки їй, але
дуже багато компетентностей отриму"
ються через вище означені предмети, по"
силюючи компетентності (компетенції) з
інших галузей.

Найбільш характерний приклад: про"
ведення математичних розрахунків при
розробці проекту в предметі "Трудове
навчання"посилює розуміння необхіднос"
ті компетентностей (компетенцій) з пред"
метів освітньої галузі "Математика".

Ще один приклад – освітня галузь
"Суспільствознавство" та предмет, що
входить у цю галузь – "Історія" – це нау"
ка, що розглядає шлях, пройдений циві"
лізацією, шлях подій, шлях особистостей,
що відіграли значну роль у розвитку сус"
пільства. У той же час цивілізація розви"
валася шляхом розвитку засобів та зна"
рядь праці, які й уособлюють у собі роз"
виток техніки і технологій. І віхи розвит"
ку техніки і технологій є історичними ві"
хами. Тоді, вивчаючи розвиток техніки і
технології у процесі вивчення предмета
"Трудове навчання", ми підтверджуємо
або/і надаємо додаткових компетенцій у
галузі історії, тим самим підвищуючи іс"
торичну культуру особистості, її історич"
ні компетенції, загальний рівень культу"
ри. У свою чергу це підвищує мобільність
і можливості пристосування своїх здіб"
ностей у сучасному та майбутніх етапах
розвитку суспільства.

Зміст освітньої галузі "Технологія" є
особлива, специфічна частина культури,
яка останнім часом одержала усталену
назву "технознавча культура" [16], мате"
ріалізованою основою якої є усталений
спосіб виробництва й сучасний рівень
техногенного оточення.

Під "культурою" розуміємо історично
обумовлену сукупність навичок, знань,
ідей, почуттів людей, а також їх закріп"
лення й матеріалізацію в техніці вироб"
ництва та у побуті, в загальноосвітньому
рівні населення України й суспільних
інститутів, що регламентують й організо"
вують соціальне життя суспільства, у до"
сягненнях науки й техніки, здобутках лі"
тератури й мистецтва.

Елементи культури органічно пов'яза"
ні між собою і розвиваються в тісній взає"
модії. Вони обслуговують культурні за"

У процесі експертного оцінювання не
було завдання кількісно оцінити показни"
ки використання компетентностей (ком"
петенцій) з різних освітніх галузей у різ"
них групах професій.  Завдання було та"
ким: з'ясувати, чи взагалі використову"
ються компетенції, отримані в процесі
навчання з даної конкретної галузі у цій
групі професій чи ні. Але якісні показни"
ки чітко проглядаються. Графіки побудо"
вані за експертним оцінюванням і аналі"
зом структури стандарту всіх освітніх га"
лузей і програм предметів, що входять у
них. Використовується "так"(10 балів) чи
"ні" (нуль балів). Якщо підрахувати кіль"
кість балів, отриманих кожною освітньою
галуззю, то виходить приблизно така
послідовність у місцях:

1. Технологія – 190 балів.
2. Мова і література – 160 балів.
3. Природознавство і естетична куль"

тура – по 150 балів.
4. Здоров'я і фізична культура, мате"

матика та суспільствознавство – по 120
балів.

Ці підрахунки, хоча доволі умовні і в
чомусь суб'єктивні, як і будь"яке ранжу"
вання і класифікація, ілюструють, що ос"
вітня галузь "Технологія" займає провід"
не місце серед освітніх галузей за вико"
ристанням компетентностей (компетен"
цій) у майбутній діяльності випускника
загальноосвітньої школи.

Освітня галузь "Технологія" набрала
найбільшу кількість балів, тому що вико"
ристання знань, умінь і навичок, що виз"
начаються змістовими лініями і завдан"
нями цієї освітньої галузі, є найбільш
важливим показником мобільності осо"
бистості у суспільстві. Цей комплекс
знань, вмінь і навичок реалізується у
найбільшій кількості компетентностей з
типами професій (Є.А.Клімов) [2,3,4], за
якими після закінчення загальноосвіт"
ньої школи буде працювати випускник
або з яких продовжить навчання в інших
навчальних закладах.

У той же час це не професійна підго"
товка, а загальноосвітня підготовка до ді"
яльності у подальшому житті, тому що
рівень цих компетентностей не професій"
ний, а загальнокультурний. Кількість оз"
начених компетентностей, можливість
оволодіти якими за той час, що відво"
диться для їх засвоєння у загальноосвіт"
ній школі та рівень доступності, який
планується для того, щоб донести цю ін"
формацію до дітей, достатній тільки для
отримання компетенцій найзагальнішого
рівня, а не професійного.

І як стало зрозуміло з цього експер"
тного опитування, найбільший рівень
компетентностей (компетенцій), що бу"



праці. Однак, якщо врахувати безперер"
вне зростання обсягів впровадження ме"
ханізації й автоматизації у виробничу ді"
яльність, а також соціальні функції чле"
на сучасного суспільства, що включають
участь у суспільному й державному уп"
равлінні, проблеми вільного часу й вихо"
вання підростаючого покоління, то стає
зрозумілим, що думка про надлишок
знань із техніки й технології у перетво"
рювальній сфері діяльності людини є
зовсім необґрунтованою.

Визначення змісту загальноосвітньої
галузі "Технологія" нерозривно пов'язане
із прогнозуванням – виявленням тенден"
цій розвитку науки, техніки, виробниц"
тва, мистецтва в процесі засвоєння знань
із предметів, що входять у освітню галузь
"Технологія". Це повною мірою стосуєть"
ся не тільки базового, але й профільного
навчання. Той факт, що сучасний пра�
цівник буде змушений протягом своєї
трудової діяльності в середньому 8�10
разів освоювати нову техніку, говорить
про те, що і в базовому, й у профільному
навчанні необхідно орієнтуватися на
широку сферу творення матеріальних і
духовних цінностей у певному напрямі
людської діяльності з опорою на глибокі
теоретичні знання з цієї сфери, умоти�
вовані знання, уміння (фундаменталіза�
ція) – тобто фактично компетентнос�
ті.

Історія розвитку загальноосвітньої га"
лузі "Технологія" свідчить, що в процесі
зростання суспільного виробництва, піс"
ля того, як відбувався перехід продук"
тивних сил цих суспільств на якісно но"
вий рівень, обсяг і глибина включених у
освітній процес предмета "Трудове нав"
чання" теоретичних знань безупинно
зростали (за винятком часу, коли трудо"
ве навчання було виключено з навчаль"
них планів загальноосвітніх шкіл). Доти,
поки знаряддя праці являли собою вдос"
коналення окремих функцій рук людини,
загальноосвітня галузь "Технологія" (на
попередніх стадіях розвитку це загаль"
ноосвітній предмет "Трудове навчання":
мова йде про базові поняття – інваріан"
тна складова) була по суті навчанням ре"
місничого мистецтва й не вимагала тео"
ретичної підготовки. Тривалий час про"
цес навчання зводився лише до спеціаль"
них знань, умінь, навичок, що стосували"
ся дуже конкретного технологічного про"
цесу, певної операції (1"й напрям завдань
предмета). Але, оскільки в ході передачі
своїх робочих функцій техніці людина
перейшла спочатку до машини, а потім –
до системи машин, принципи роботи яких
можуть бути зведені до загальних науко"
во"технічних основ, виникала потреба

пити суспільства й окремих людей, а та"
кож розвиток виробництва і побуту –
суспільні відносини. Таким чином, зміст
освіти, а в даному, конкретному випадку,
зміст загальноосвітньої галузі "Техноло"
гія", є важливим чинником, через який
освіта здійснює свою соціальну функцію.
Як зазначено в законах "Про освіту",
"Про загальну середню освіту" й у "Дер"
жавному стандарті базової й повної се"
редньої освіти" [5] загальна середня осві"
та повинна забезпечувати міцне знання
основ наук, засвоєння принципів загаль"
нолюдського світогляду, загальнотрудову
й технологічну підготовку відповідно до
зростаючих вимог щодо рівня розвитку
науки, техніки й технологій, з урахуван"
ням потреб самої людини, суспільства,
здібностей й індивідуальних можливос"
тей та бажань учнів, а також повноцінне
моральне, естетичне й фізичне вихован"
ня здорового підростаючого покоління.
Отже, зміст загальноосвітньої галузі
"Технологія" повинен включити в себе
той базовий мінімум знань, умінь, нави"
чок (компетентностей) із загального обся"
гу культури (у даному випадку – елемен"
та загальної культури – технознавчої
культури), без якого неможливо брати
активну участь у духовному й матеріаль"
ному житті сучасного і прогнозованого
розвитку суспільства. До них варто від"
нести: знання основних енергій у приро"
ді, закономірностей, яким вони підкоря"
ються і яким чином вони використаються
в сучасній техніці і технологіях; найваж"
ливіших способів і засобів їх використан"
ня; володіння навичками роботи з мате"
матичним апаратом, кресленням, графіч"
ним відображенням функцій, схемами,
які найбільш точно відображають закони
природи й техніки, ознайомлення з най"
важливішими технічними відкриттями й
винаходами.

Саме цим базисом, ядром, а також пос"
тійним прагненням до нових пізнань і
умінням їх здобувати і освоювати, харак"
теризується елемент загальної культури,
– технознавча культура сучасної людини
[12].

Сформульовані вище основи загально"
освітньої галузі "Технологія" є інваріан"
тними для всіх форм загальної освіти й
повинні знайти відповідну реалізацію у
всіх існуючих типах загальноосвітніх
навчальних закладів, зокрема, у школі.

Якщо виходити з вузьких потреб про"
фільної підготовки до певної галузі ді"
яльності, то наведений обсяг знань може
здатися завищеним, особливо якщо роз"
глядати його у контексті існування бага"
тьох сфер діяльності, професій, пов'яза"
них із доволі значним обсягом ручної
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включити в загальноосвітню галузь "Тех"
нологія" (загальноосвітній предмет "Тру"
дове навчання") інші елементи – політех"
нічні, загальновиробничі, загальнотрудо"
ві знання, які належать до сукупного тех"
нологічного процесу всередині галузі ви"
робництва (2"й напрям завдань предме"
та). На стадії великого машинного вироб"
ництва, комплексної автоматизації ви"
робничих процесів від працівника вже
вимагають знання виробництва в цілому,
а воно неповне без знання технознавчих
закономірностей (загальнотехнічних, по"
літехнічних, зворотного політехнізму, за"
гальнотрудових і загальновиробничих
закономірностей – знань, умінь про ос"
новні поняття цих закономірностей – за"
гальновиробничі компетенції в техноз"
навчих компетентностях) – основи тех"
нознавчої ідеї. Так, у загальноосвітню га"
лузь "Технологія" (загальноосвітній
предмет "Трудове навчання") поступово
включається третій напрям завдань
предмета – реалізація фундаментальних
наук через зміст загальноосвітніх пред"
метів та практична реалізація цих знань
через загальноосвітню галузь "Техноло"
гія" (загальноосвітній предмет "Трудове
навчання") – зворотній політехнізм.

Одним із найважливіших шляхів вирі"
шення проблеми органічного злиття, син"
тезу освітніх галузей і галузі "Техноло"
гія" (загальноосвітній предмет "Трудове
навчання") є оптимізація змісту й струк"
тури змістових ліній загальноосвітньої
галузі "Технологія" і навчальних планів
предмета "Трудове навчання" у загаль"
ноосвітніх навчальних закладах з ураху"
ванням міжпредметних зв'язків.

Проблема прогнозного моделювання
оптимального наповнення змістових ліній
досить складна. У педагогічній науці тео"
рії прогнозування і моделювання напов"
нення змістових ліній загальноосвітніх
галузей стандарту базової й профільної
школи практично не розглядалися. Вима"
гає доопрацювання класифікація завдань
кожної змістової лінії загальноосвітньої
галузі "Технологія", без чого неможлива
прогностична розробка інваріантного
навчального плану загальноосвітнього
предмета "Трудове навчання" на майбут"
нє. Проблема міжпредметних зв'язків у
загальноосвітній школі чекає на вирішен"
ня не одне десятиліття, і вона не може
бути розв'язаною й на сучасному етапі,
тоді, коли інтенсивно розробляються нап"
рямки діяльності у прикордонних галу"
зях знання, про це свідчать численні пуб"
лікації й дисертаційні роботи у цій сфері.
Нарешті відзначимо, що розвиток науки,
техніки, зміна технологій, зникнення од"
них і поява нових сфер діяльності люди"

ни, професій вимагають у майбутньому
перманентного вдосконалення загально"
освітньої галузі "Технологія" (загально"
освітнього предмета "Трудове навчання").

Зокрема, вимагають свого вирішення
проблеми уніфікації підходів до структу"
рування навчального матеріалу для різ"
них вікових категорій і розв'язання проб"
лем гендерної політики саме в освітній
галузі "Технологія". Залишений у спадок
минулим поділ на чоловічий і жіночий
види діяльності дуже виразно підкреслю"
ється у навчальному плані загальноосвіт"
нього предмета "Трудове навчання" че"
рез коло питань, що вивчається хлопчи"
ками і дівчатками, а саме: змістове на"
повнення інваріантної частини загально"
освітнього предмета "Трудове навчання",
темп вивчення змісту та перенос частини
змісту із однієї структурованої частини
предмета в іншу, співвідношення теоре"
тичного й практичного навчання тощо.

Гуманітарні й природничі науки впли"
вають на сучасне виробництво з двох бо"
ків. По"перше, у матеріальній формі –
нове обладнання, верстати, інструменти,
технологія й організація виробництва, по"
друге, в особистісній формі – формі роз"
витку інтелекту й творчих здібностей са"
мих працівників.

Гуманітарні загальноосвітні предмети,
які входять в освітні галузі "Мова і літе"
ратура", "Суспільствознавство", "Есте"
тична культура", виконують в основному
іншу функцію. Їм належить провідна
роль у вихованні молоді, у загальному
розвитку, у формуванні комунікативних
компетентностей. У цьому плані їхні
функції соціокультурного розвитку збіга"
ються з функціями предметів гуманітар"
ного циклу будь"якого рівня навчальних
закладів.

Очевидна роль природничих дисцип"
лін у технічному прогресі, у розвитку ма"
теріальної бази сучасного виробництва.
Однак не слід применшувати їхню роль у
формуванні наукового світогляду і за"
гальному розвитку учнів.

Предмети природничо"наукового на"
прямку входять в освітні галузі "Матема"
тика", "Природознавство", "Здоров'я і фі"
зична культура" і вирішують завдання
формування сучасної наукової картини
світу, тим самим вносять фундаменталь"
ний вклад у розвиток світогляду, що доз"
воляє розуміти як процеси, що відбува"
ються в навколишньому природному се"
редовищі, так і в ноосферному середови"
щі. Разом з тим, надалі вони є теоретич"
ною базою для предметів техніко"техно"
логічного циклу у професійно"технічному
й вищому навчальних закладах природ"
ничого й технічного напрямків, таких, як
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якими повинен оволодіти працівник на
сьогодні і на передбачуване майбутнє.

Розробка подібної моделі потрібна як
органам освіти, що контролюють і кори"
гують процеси, які відбуваються в освіт"
ньому просторі держави, так і самим пе"
дагогам для цілеспрямованої реалізації
навчально"виховної мети.

На думку більшості сучасних педагогів
(Д.О. Тхоржевський, В.К. Сидоренко,
В.М. Мадзігон, С.Я. Батищев, інші), необ"
хідним є процес інтеграції як змісту нав"
чальних тем, предметів тощо, так і вихов"
них елементів у їх єдності, інтеграція су"
міжних знань у межах дисциплін, що
вивчаються. Цей якісно новий підхід до
підготовки майбутнього працівника ді"
яльнісної сфери через створення стан"
дартного набору загальнотрудових і за"
гальновиробничих компетентностей доз"
волить учителю визначити ті загальнона"
укові і виховні навички, які він зможе
відпрацьовувати в умовах конкретної
творчої проектно"технологічної діяль"
ності (у даному випадку – освітньої галу"
зі "Технологія" через її базові предмети
"Трудове навчання" і "Основи сучасного
виробництва"). Це буде відбуватися по"
ряд із формуванням знань і вмінь з дано"
го предмета для комплексного вирішення
завдань навчання і виховання у середній
школі.

Прогностична соціально"психологічна
модель майбутнього працівника діяльніс"
ної сфери дозволить зосередити зусилля
на вирішенні актуальних питань вихо"
вання в умовах реалій сучасного соціаль"
но"економічного посттоталітарного сус"
пільства з усіма його перевагами і недолі"
ками.

Для цього потрібна система формуван"
ня працівника діяльнісної сфери і її пер"
спективне планування, головна мета яко"
го – забезпечити єдність, наступність і
обов'язкову безперервність освітнього
процесу на все подальше життя.

Розглядаючи в такому контексті педа"
гогічний процес у освітній галузі "Техно"
логія", треба зазначити, що чітке відтво"
рення сталих підходів до освітнього про"
цесу дає тільки миттєвий результат, за
яким відбувається процес стагнації будь"
якого педагогічного впливу. Потрібне
створення механізму, який би дозволяв
реалізувати змістові лінії освітньої галузі
для еволюційних змін у процесі навчан"
ня, не використовуючи постійне опера"
тивне втручання, адміністрування різни"
ми державними установами і науковця"
ми"педагогами.

Практично вперше такий механізм за"
пущений створенням експертною групою
фахівців освітнього стандарту "Техноло"

електротехніка, основи промислової
електротехніки, матеріалознавство, осно"
ви хімічного аналізу, процеси і апарати
хімічної промисловості, основи земле"
робства й ґрунтознавства, основи агроно"
мії, основи мікробіології тощо.

Природничо"наукові предмети покли"
кані бути основою широкої техносферної
підготовки. У загальноосвітній школі че"
рез них створюються найбільш сприят"
ливі умови для ноосферного розуміння
сучасного світу. Ці загальноосвітні пред"
мети відіграють у вищеозначеному про"
цесі провідну роль, тому що дозволяють
уникати вузької профілізації в гумані"
тарній сфері й забезпечувати в майбут"
ньому мобільність випускників загально"
освітніх навчальних закладів, тобто здат"
ність до швидкої зміни виробничих фун"
кцій і навіть до зміни професії.

Як відомо, одним із найбільш вагомих
чинників для мобільності у сучасному
суспільстві та можливості прилаштуван"
ня до динаміки його розвитку є саме ви"
сокий рівень загальної культури особис"
тості [9,10,13,14].

Сучасний етап розвитку суспільства""
науки"виробництва визначається безпе"
рервним процесом виникнення нових на"
укових знань, їх диференціацією та ін"
теграцією. Це позначається на оператив"
ному відображенні цих змін стосовно ви"
мог виробництва, що повинно познача"
тися і на вимогах до особистості, її якос"
тей, які спричиняються вимогами до пра"
цівників діяльнісної сфери, що перманен"
тно змінюються під тиском як зовнішніх
об'єктивних факторів виробництва, так і
суб'єктивних факторів самого майбут"
нього працівника діяльнісної сфери –
громадянина держави Україна.

Ця ситуація вимагає педагогічного
прогнозування, тобто такого досліджен"
ня, за допомогою якого є можливість от"
римувати випереджувальну інформацію,
що дозволить обґрунтовувати мету,
зміст, засоби, організаційні форми і мето"
ди навчання, учіння і виховання, для виз"
начення моделі майбутнього працівника
діяльнісної сфери та коригування загаль"
ноосвітніх стандартів середньої освіти з
усіх освітніх галузей.

Особливо важливим є створення прог"
ностичної моделі працівника діяльнісної
сфери з позиції освітньої галузі "Техно"
логія" для системи середньої освіти, яка є
результуючою з позиції формування за"
гальнотрудових, загальновиробничих
компетентностей. Це прогнозування доз"
волить напрацювати соціально"психоло"
гічну модель майбутнього працівника ді"
яльнісної сфери, її параметри, ті уза"
гальнені для будь"якої діяльності якості,
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гія", що чітко визначив межі змісту самої
галузі і операційної системи, завдячуючи
якій були створені умови для повноцінно"
го творчого процесу в реаліях сучасної
загальноосвітньої школи. З іншого боку,
структура і зміст стандарту сформовані
таким чином, що вони надають творчим
особистостям, які працюють у цій галузі,
широкі можливості для творчого переос"
мислення та інтегруючого погляду на
компетентнісне насичення предметів, що
входять у цю галузь, і створення всебіч"
них можливостей для творчого переос"
мислення як процесу навчання, так і його
змістового наповнення.
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процессами самообразования и самопозна�
ния в целях профессионального роста, не�
востребованности образовательно�воспита�
тельного потенциала влияния школы на
процесс профессионального самоопределе�
ния старших школьников. 

Проблеме подготовки школьников к вы�
бору будущей профессии посвящено значи�
тельное количество работ как отечествен�
ных, так и зарубежных исследователей.
Психологическое обоснование профессио�
нального самоопределения учащейся моло�
дежи отражено в работах ученых К.Абуль�
хановой�Славской, Л.Божович, Е.Климова,
А.Леонтьева, С.Рубинштейна, П.Шавира и
других исследователей. Профессиональное
самоопределение, его понятия, принципы,
содержание исследовали П.Атутов, А.Жур�
кина, В.Поляков, Н.Пряжников, В.Симонен�
ко, В.Синявский, С.Чистякова и др. Вопросы
формирования готовности школьников к
профессиональному самоопределению наш�
ли освещение в работах Л.Амировой, М.Бу�
гаковой, Н.Кирий, Л.Мальцевой, А.Мельни�
ка, С.Моторной, И.Рябцевой, О.Тополь и
других исследователей. Следует отметить,
что подавляющее большинство исследова�
ний проблем профессионального самоопре�
деления и подготовки учащейся молодежи к
выбору профессии ориентировано на обще�
образовательную школу. 

В общеобразовательных школах пробле�
ме психолого�педагогической поддержки

Динамизм социально�экономических
преобразований в Украине, который харак�
теризуется сложностью и неоднозначнос�
тью процессов, происходящих на рынке
труда, определяет необходимость качес�
твенного изменения содержания, форм и
методов подготовки молодежи к успешному
вхождению в социальный и профессиональ�
ный мир, в первую очередь – к выбору бу�
дущей профессии. Развитие рыночной эко�
номики актуализирует существенное пере�
осмысление целей и задач учебно�воспита�
тельного процесса в средних общеобразова�
тельных и профессионально�технических
учреждениях, создание условий для фор�
мирования и самореализации компетентно�
го, творческого, развивающегося человека,
способного адаптироваться в быстро меняю�
щейся обстановке. В этой связи актуализи�
руется проблема профессионального само�
определения учащейся молодежи, возника�
ет необходимость в новом подходе к ее ре�
шению в интересах, как самой личности, так
и общества.

Современные психолого�педагогические
и социологические исследования акценти�
руют внимание на нечеткости профессио�
нальных намерений современной молоде�
жи, неподготовленности большинства вы�
пускников общеобразовательной школы к
выбору профессии, неспособности подрас�
тающего поколения к рациональному соче�
танию общеобразовательной подготовки с
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У статті розглядаються проблеми підготовки школярів до вибору майбутньої професії. На
основі аналізу психолого�педагогічної літератури й нормативних документів визначаються
основні вимоги до організації й педагогічного супроводу процесу підготовки школярів до вибору
майбутньої професії, розкриваються протиріччя між завданнями загальноосвітньої школи в
плані підготовки учнів до професійного самовизначення й відсутністю адекватних
організаційно�педагогічних умов її здійснення

В статье рассматриваются проблемы подготовки школьников к выбору будущей профессии.
На основе анализа психолого�педагогической литературы и нормативных документов
определяются основные требования к организации и педагогическому сопровождению процесса
подготовки школьников к выбору будущей профессии, раскрывается противоречие между
задачами общеобразовательной школы в плане подготовки учащихся к профессиональному
самоопределению и отсутствием адекватных организационно�педагогических условий его
осуществления.

In article problems of preparation of schoolboys to a choice of professional career and construction of
a professional trajectory are considered. On the basis of the analysis of the psychological and peda�
gogical literature and normative documents the basic requirements to the organization and pedagogi�
cal support of process of preparation of schoolboys to a choice of the future trade are defined, the
contradiction between problems of a comprehensive school by way of preparation of pupils for profes�
sional self�determination and absence of adequate organizational�pedagogical conditions of its real�
ization reveals.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
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ванной экономике Украины взамен создано
не было. Модернизация системы общего
среднего образования осуществлялось без
учета текущих и перспективных потреб�
ностей государства в подготовке выпускни�
ка школы к выбору своей профессиональ�
ной траектории. Кроме того, объективные
материальные проблемы школы привели к
сворачиванию трудовой подготовки школь�
ников, в процессе которой в основном и осу�
ществлялась профориентационная работа.
Как следствие, в ХХІ век школа Украины
вошла без действенной системы психолого�
педагогического обеспечения и сопровож�
дения процесса подготовки школьника к
осознанному и социально приемлемому вы�
бору будущей профессии. 

Общее среднее образование как "сквоз�
ная" линия становления личности и обще�
образовательная школа как учебное заве�
дение должны внести свой вклад в гармо�
ническое развитие молодого поколения. Та�
ким образом, содержание образования дол�
жно способствовать достижению указанной
цели, то есть оно должно отражать содер�
жание развития всех сторон личности и ос�
новные стороны личности по сути дела яв�
ляются детерминантными структуры со�
держания общеобразовательной подготов�
ки школьников. При этом, как отмечал
В.Леднев, одним из центральных направле�
ний общеобразовательной подготовки яв�
ляется формирование положительных ка�
честв, соответствующих инвариантным ба�
зисным компонентам структуры деятель�
ности личности, а именно: познавательных,
нравственных, трудовых, эстетических,
коммуникативных и физических [3, с.129].
При принятии такого подхода одной из за�
дач общеобразовательной подготовки лич�
ности является формирование готовности
выпускника школы к последующей трудо�
вой деятельности, в первую очередь – к вы�
бору будущей профессии. Это означает, что
содержание общего среднего образования
должно способствовать профессионально�
му самоопределению личности, которое
на этапе выбора профессии предполагает:
1) ознакомление с миром современных про�
фессий; 2) ознакомление с индивидуальны�
ми особенностями личности; 3) сопоставле�
ние знаний о себе со знаниями о мире про�
фессий [2]. Формирование профессиональ�
ного самоопределения личности осущест�
вляется в ходе специально организованной
научно�практической деятельности – про�
фессиональной ориентации, рассматривае�
мой как система равноправного взаимо�
действия личности и общества на опреде�
ленных этапах развития человека, опти�
мально соответствующая личным особен�
ностям и запросам рынка труда в конку�
рентоспособных кадрах.

профессионального самоопределения уча�
щихся не уделяется должного внимания,
вследствие чего более 50 % старшеклассни�
ков не связывают выбор будущей профес�
сии со своими реальными возможностями и
потребностями рынка труда, более 60 % –
не владеют упорядоченной и достаточно
полной информацией об избираемой про�
фессии, около 50 % принимают решение о
выборе будущей профессии под влиянием
родителей и т.д. Перечисленные проблемы
обусловлены, на наш взгляд, отставанием
практики подготовки школой учащихся к
профессиональному самоопределению от
требований реалий и перспектив социаль�
но�экономического развития общества,
эпизодичностью ее осуществления, невни�
манием к личности учащегося, его индиви�
дуальным жизненным планам, психологи�
ческим особенностям и т.п. Одним из вари�
антов устранения противоречия между за�
дачами общеобразовательной школы в пла�
не подготовки учащихся к профессиональ�
ному самоопределению и отсутствию адек�
ватных организационно�педагогических ус�
ловий его осуществления является усиле�
ние профориентационной направленности
содержания обучения в общеобразователь�
ной школе. Целью данной статьи является
выявление организационно�педагогических
условий реализации профориентационного
потенциала общеобразовательной подго�
товки школьников.

В истории развития отечественной шко�
лы можно выделить несколько периодов,
для которых характерно возрастание инте�
реса к проблеме подготовки учащихся к
выбору будущей профессии. Последний
всплеск интереса к профессиональной ори�
ентации был инициирован началом прове�
дения реформы средней общеобразова�
тельной школы в 80�х гг. ХХ века. Массовое
внедрение в практику работы школы сис�
темы профориентационных мероприятий,
не подкрепленных ни надлежащим образом
педагогическими кадрами, ни адекватным
организационно�педагогическим обеспече�
нием, в значительной степени дискредити�
ровало идею создания действенной систе�
мы психолого�педагогической поддержки
процесса профессионального самоопреде�
ления школьников. Реформирование сис�
тем образования постсоветских государств,
происходящих на фоне активизации про�
цесса их перехода к рыночной экономике,
имело для школьной профориентации в ос�
новном негативные последствия. 

Не миновало сворачивание школьной
профориентации и Украину. Система про�
фессиональной ориентации школьников,
созданная в УССР, была практически пол�
ностью разрушена, но новой системы, кото�
рая соответствовала бы потребностям эко�
номики независимой, рыночно ориентиро�
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ректирует направленность их интересов,
ориентирует молодых людей на макси�
мальное познание своих способностей, воз�
можностей, ресурсов, а также потенциалов
и ограничений их развития и применения;

� профильное обучение стимулирует ак�
тивность молодых людей в плане ориента�
ции на рынке труда с учетом изменения
спроса на специалистов различного профи�
ля и прогноза конкуренции за рабочие мес�
та: 

� профильное обучение, как и професси�
ональная ориентация, является экономи�
чески выгодным вложением государствен�
ных финансовых средств в образование и
профессиональную квалификацию граж�
дан.

Таким образом, предпрофильное и про�
фильное обучение в старших классах мо�
жет быть сконструировано и реализовано
как система специализированной подготов�
ки учащихся, обеспечивающей профессио�
нальную индивидуализацию их образова�
ния.

Модель профильного обучения основы�
вается на сочетании базовых общеобразо�
вательных, профильных и элективных кур�
сов. Особую трудность на этапе внедрения
профильного обучения представляет раз�
работка элективных курсов. Они призваны
выполнять две важнейшие функции:
1) поддерживать содержательное изучение
основных предметов на заданном профи�
лем высоком уровне, углублять и усили�
вать прикладной аспект школьных знаний;
2) обеспечивать профориентационную на�
правленность общеобразовательной подго�
товки. 

Благодаря элективным курсам проф�
ориетационного плана могут быть разреше�
ны такие проблемы подготовки школьников
к выбору профессии:

� получение непротиворечивых данных
о склонностях и возможностях школьников
и разделение их по профилям обучения;

� обеспечение широкого диапазона вари�
ативности профильного обучения за счет
комплексных и нетрадиционных форм и
методов;

� дополнительная поддержка некоторых
групп учащихся (проблемы трудоустройс�
тва инвалидов, выбор девушками деловой
карьеры и т.д.);

� выработка гибкой системы кооперации
старшей ступени школы с учреждениями
дополнительного и профессионального об�
разования, а также с предприятиями и об�
щественностью микрорайона, города, реги�
она.

Следует отметить, что как в Украине,
так и Российской Федерации в постсовет�
ский период предпринимались попытки
включения в содержание обучения в сред�
ней школе курсов профориентационной
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Можно утверждать, что содержание об�

щего среднего образования в Украине мало
способствует решению задач, связанных с
профессиональным самоопределением
личности. Подавляющее большинство
предметов, включенных в инвариативный
компонент общего среднего образования, по
своему содержанию не позволяет эффек�
тивно обеспечивать процесс подготовки
школьника к выбору будущей профессии.
Исключением является трудовое обучение,
в содержание которого включены материа�
лы профориентационного характера [4]. Од�
нако объем указанных материалов (1�2
урока в год для учащихся 5�9 классов), а
также снижение учебного времени, отве�
денного на уроки трудового обучения, не
обеспечивает эффективного решения проб�
лемы профессионального самоопределения
школьников. Достаточно эффективным
средством подготовки старшеклассников к
выбору будущей профессии являлись до�
профессиональное и профессиональное
обучение старшеклассников в межшколь�
ных учебно�производственных комбинатах
(МУПК), которые одновременно являлись и
методическими центрами по организации
профориентационной работы со школьни�
ками. Однако за годы независимости коли�
чество МУПК в Украине сократилось почти
вдвое, одновременно уменьшился перечень
специальностей, по которым они осущест�
вляли подготовку школьников, значитель�
но ослабело профориентационное взаимо�
действие школ и МУПК.  

Новым импульсом к возрождению
профориентационной работы со школьни�
ками стала практическая реализация идей
профильного обучения. Вводимая в школах
система профильного обучения поставила
перед средними общеобразовательными
школами задачу совмещения профориен�
тационной работы с предметным обучени�
ем. Успешное ее решение позволит преодо�
леть такую слабость современной школы,
как рассогласование знаний по отдельным
образовательным дисциплинам и оторван�
ность этих знаний от реальной жизни и от
ученика. Следует сразу отметить, что
прежние достижения в профессиональной
ориентации школьников могут быть успеш�
но перенесены в практику профильного
обучения при создании и реализации кур�
сов по выбору. Этому способствует ряд осо�
бенностей профильного обучения:

� профильное обучение, как в недавнем
прошлом школьная профориентация, со�
действует процессу самоопределения стар�
шеклассников в плане построения долго�
срочных жизненных планов, помогает им в
их взрослении, в выборе и освоении основ
знаний по профессии; 

� профильное обучение, реагируя на
потребности и склонности учащихся, кор�
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ти в активном осознанном профессиональ�
ном самоопределении и трудовом становле�
нии. Не исключено, что более приемлемым
в современных условиях могло бы быть оп�
ределение целью профессиональной ориен�
тации подготовку личности к выбору и пос�
троению профессиональной карьеры. Се�
годня многими исследователями (В.Агапов,
А.Деркач, Э.Зеер, Н.Пряжников, В.Толочек
и др.) построение карьеры определяется
как чередование выборов, имеющих в своей
основе устойчивую "Я�концепцию" личнос�
ти – относительно целостное личностное
образование, постепенно изменяющееся по
мере социального, психологического и про�
фессионального созревания личности, а
профессиональное самоопределение рас�
сматривается как составная часть карьеры.
Необходимо также пересмотреть как про�
фориентационный потенциал как общеоб�
разовательных предметов, так и возмож�
ность включения в учебные планы школ от�
дельных предметов профориентационной
направленности. С точки зрения логики
процесса профессионального самоопреде�
ления, такие предметы должны присутс�
твовать как в содержании обучения в ос�
новной (способствовать как выбору профи�
ля обучения в старших классах, так и полу�
чения рабочих профессий вне школы), так
и в старшей школе, а также профессио�
нально�технических учебных заведений.
Кроме того, содержание допрофильного и
профильного обучения школьников должно
предполагать возможность осуществления
учебно�практической деятельности школь�
ников, направленной на ознакомление и мо�
делирование профессиональной деятель�
ности, адекватной направлению учебной
специализации школьников.   
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направленности. В РФ в 90�х годах была
разработана программа "Твоя профессио�
нальная карьера", в Украине – программа
"Людина і світ професій" [1]. Следует отме�
тить, что как указанные программы, так и
их аналоги ориентировались на концепту�
альные подходы к профессиональному са�
моопределению, разработанные С.Фукуя�
мой, которые в частности предполагали
проведение широкого спектра профессио�
нальных проб [5]. Реализация идей С.Фуку�
ямы, адаптированных к особенностям сис�
темы школьного образования Японии, стол�
кнулась с организационно�технологически�
ми трудностями на постсоветском прос�
транстве. Как следствие, указанные выше
программы заметного распространения в
практике работы школ как Украины, так и
РФ не получили.  

Следует отметить, что проблема конс�
труирования содержания профориентаци�
онных курсов для школьников требует
уточнения методологии и нормативной базы
профориентационной работы. В настоящее
время профориентационная работа со
школьниками осуществляется в соответс�
твии с Концепцией государственной систе�
мы профессиональной ориентации населе�
ния (принята в 1994 г.) и Положением о про�
фессиональной ориентации учащейся моло�
дежи (утверждено в 1995 г.). Оба документа
уже в значительной мере устарели и не
учитывают изменений, произошедших как
в обществе в целом, так и в системе общего
среднего образования в частности. Кроме
того, ключевые пункты Положения о про�
фессиональной ориентации учащейся моло�
дежи, которые относятся к кадровому обес�
печению профориентационной работы в
школе (предполагалось включения в штат�
ное расписание учреждений общего средне�
го образования должностей психолога�
профконсультанта и методиста по профо�
риентационной работе), на практике поп�
росту не выполняются. Не создана система
обеспечения профориентационной работы
ни на государственном, ни на региональных
уровнях. Подготовка специалистов по про�
фориентации для системы общего среднего
образования, которая начала осущест�
вляться в педагогических вузах в 80�х гг.,
прекращена. Следует отметить, что сегодня
в стране вообще отсутствует подготовка
специалистов в области профориентации. 

Таким образом, учитывая возрастаю�
щую значимость проблемы обеспечения
интенсивно развивающейся экономики Ук�
раины кадрами высокой квалификации, ак�
туальной проблемой становиться реанима�
ция профориентационной работы в школе.
Для этого в первую очередь необходимо
уточнить цель профориентационной рабо�
ты со школьниками, которая сегодня опре�
деляется как обеспечение помощи личнос�



� здобувати, аналізувати інформацію, ви�
користовувати її для індивідуального розвит�
ку;

� жити в полікультурному, полілінгвістич�
ному просторі, з людьми різних релігій,
культур;   

� бережливо ставитися до свого здоров'я та
здоров'я інших як найвищої цінності;

� самовдосконалюватися як у професійно�
му, так і в особистісному плані.

Отже, серед найголовніших пріоритетів
школи майбутнього – навчитись жити разом,
розвиваючи знання про інших, їхню історію,
культуру, традиції, мислення, створювати
спільний освітній культурний простір. 

Стратегічна мета цивілізації третього ти�
сячоліття полягає в тому, щоб кожна людина
увійшла в єдиний планетарний потік і не за�
губила своєї індивідуальності, неповторності,
зберегла свою культуру. Для цього їй необхід�
но створити сприятливі умови, завдяки яким
вона б змогла реалізувати свій духовно�твор�
чий потенціал, самоідентифікувалась, усвідо�
мила своє "Я".

Сьогодні ряд учених вважає перспектив�
ною розробку концепції мультикультура

лізму або полікультурності, ключовою іде�
єю  якої є забезпечення активного й пози

тивного діалогу різних культур в суспільс

тві, їх взаєморозуміння і взаємозбагачення.
Принципи мультикультуралізму містяться в
дослідженнях зарубіжних учених (Санін Дра�
гоєвич, Пітер Макларен, Пітер Майо, Пауло
Фрейре, Франц Фанон, Арістід Перейру,
Фішбейн�Айзен та інші) і стосуються питань
створення державою рівних можливостей
розвитку для національних меншин. 

Глобалізаційні процеси розширюють сфе�
ру взаємодії не тільки держав і народів, а й
окремих громадян. Процес людства все біль�
ше динамізується, спонукаючи людину брати
активну участь у ньому, що у свою чергу ви�
магає формування інноваційного типу мис�
лення та інноваційного типу культури особис�
тості. 

Школа ХХІ століття – школа активної, іні�
ціативної, самостійної, відповідальної, упев�
неної, життєспроможної, творчої, компетен�
тної людини. Компетентне ставлення особис�
тості до життя означає потребу в самопізнан�
ні, саморозумінні, самовдосконаленні в різних
видах діяльності. У цьому контексті особливої
актуальності набувають філософські погляди
на освіту Р.Т. Кіосакі, який писав: "Освіта, що
не вчить жити успішно в сучасному світі,
не має ніякої цінності. Кожен із нас прихо

дить у життя з природною здатністю жи

ти щасливо й успішно, а ми повинні збага

тити цю здатність знаннями й навичками,
які б допомогли нам її реалізувати якомога
ефективніше". 

Входження молоді в глобалізований дина�
мічний світ, у відкрите суспільство вимагає
від школи формування життєвої компетен�
тності вихованців, що охоплює низку вмінь:

� використовувати знання для розв'язання
життєвих проблем;

�  генерувати нові ідеї, приймати нестан�
дартні рішення і нести за них відповідаль�
ність;

� бути конкурентноспроможним, презен�
тувати себе на ринку праці;

� володіти комунікативною культурою,
працювати в команді;
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У статті розкривається зміст поняття "полікультурна компетентність", розглядаються
принципи й шляхи полікультурного виховання особистості, надаються методичні рекоменда�
ції щодо створення міжкультурного простору в закладах освіти.

В статье раскрывается содержание понятия "поликультурная компетентность", рассмат�
риваются принципы и подходы к реализации  поликультурного воспитания, предлагаются ме�
тодические рекомендации по созданию межкультурного пространства в учебных учреждени�
ях.

The article is observed the maintenance of the notion "polycultural competence", the main principles
and ways of polycultural education of personality are considered, the methodical recommendations to�
wards creation of polycultural area in the educational establishments are given.

ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
УЧНІВ І ВЧИТЕЛЯ ЯК КОМПОНЕНТА КУЛЬТУРИ
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лення процесів полікультурного й національ�
ного виховання в Україні.  

Так, І.Г.Єрмаков визначає полікультурну
компетентність як здатність розуміти не�
схожість людей, поважати їхню мову, релігію,
культуру тощо [6, 167].

У регіональній програмі "Впровадження
компетентнісно орієнтованого підходу в нав�
чально�виховний процес" полікультурна
компетентність тлумачиться як "процес
оволодіння вітчизняною та світовою культур�
ною спадщиною на принципах толерантності,
плюралізму" [13, 8] й передбачає формування
в особистості таких умінь:

� аналізувати й оцінювати найважливіші
досягнення національної, європейської та сві�
тової науки і культури, орієнтуватися в куль�
турному та духовному контекстах сучасного
українського суспільства;

� застосовувати засоби й технології інтер�
культурної взаємодії, методи самовиховання,
орієнтовані на систему індивідуальних, націо�
нальних і загальнолюдських цінностей;

� використовувати рідну й іноземні мови,
застосовувати навички мовлення та норми
відповідної мовної культури;

� опанувати моделі толерантної поведінки
та стратегії конструктивної діяльності в умо�
вах культурних, мовних, релігійних та інших
відмінностей між народами, різноманітності
світу й людської цивілізації [8, 86]. 

Польський професор П.Штомпке [6, 178]
не виокремлює загальнокультурну компетен�
тність, проте у структурі цивілізаційної ком

петенції, що охоплює вісім складових, виді�
ляє культуру діалогу та культуру щоденного
життя:

ринкова культура (підприємливість, від�
повідальність, дисципліна, культ праці, гор�
дість за її якісне виконання);

правнича культура (визнання верхо�
венства законів й усвідомлена потреба їх без�
застережного виконання, визнання рівності
громадян в їхніх правах, повага до свободи й
відкритість);

демократична культура (активність і
мобільність особи, громадянська активність,
повага до рішення більшості, піклування про
справи громади);

культура діалогу (толерантність, сприй�
няття різних форм плюралізму, уміння циві�
лізовано обстоювати свої переконання перед
опонентами з іншими поглядами); 

культура щоденного життя (повага до
інших осіб, навички співжиття, готовність на�
дати допомогу, турбота про естетику оточен�
ня, охайність);

організаційна культура (раціональне ад�
міністрування, ефективність менеджменту,
повага до часу та вміння використовувати йо�
го ощадливо);

технологічна культура (уміле й безпеч�
не використання технічних засобів, раціо�
нальне співіснування з техносферою і кри�
тичне ставлення до неї);

У Конституції України, Законі "Про націо�
нальні меншини в Україні" (1992 р.), галузе�
вих програмних і директивних документах,
що стосуються освіти та виховання, визнача�
ються реальна багатокультурність і багатоет�
нічність суспільства. 

У Державній національній програмі "Осві�
та" (Україна ХХІ століття, 1994 р.), розділі
"Національне виховання" окреслена головна
мета національного виховання, що передба�
чає: "набуття молодим поколінням соціаль

ного досвіду, успадкування духовних надбань
українського народу, досягнення високої
культури міжнаціональних взаємин, фор

мування у молоді незалежно від національної
належності особистісних рис громадян Ук

раїнської держави", "... прищеплення шаноб

ливого ставлення до культур, звичаїв, тра

дицій усіх народів, що населяють Україну..."
[5, 4]. 

Реформаційні проекти "Концепція 12�річ�
ної загальної середньої освіти" та "Концепція
громадянського виховання" (2000 р.) містять й
інші засади, що ґрунтуються на принципі ін�
теркультурності: домінантою виховного про�
цесу має стати органічне поєднання націо�
нального з загальнолюдським. З одного боку,
це виховання почуття любові до рідного краю,
свого народу, держави, а з іншого – відкри�
тість до сприйняття різноманітних культур
світу, освоєння фундаментальних духовних
цінностей людства – гуманізму, свободи,
справедливості, толерантності, культури ми�
ру, національного примирення, збереження
природи. 

У "Концепції громадянського виховання"
дано визначення інтеркультурного вихован�
ня: "...навчання різноманітності культур, ви�
ховання поваги та почуття гідності у пред�
ставників усіх культур, незважаючи на расо�
ве або етнічне походження, сприйняття взає�
мозв'язку та взаємовпливу загальнолюдсько�
го й національного компонентів культури в
широкому значенні" [9, 81]. 

Таким чином, важливою умовою плідного
співіснування та взаємодії представників різ�
них національностей, етнічних і культурних
груп, які здавна проживають в Україні, є гли�
боке знання власної національної культури, а
також розуміння культур і традицій інших на�
родів, розвиток в особистості здатності жити й
успішно діяти в умовах сучасного багатокуль�
турного суспільства, іншими словами – фор�
мування полікультурної компетентності. 

Актуальність дослідження визначається
тим, що незважаючи на неодноразові спроби
дослідників окреслити зміст поняття "полі�
культурна компетентність", єдиного визна�
чення терміну в науково�педагогічній літера�
турі немає, як і чітко окреслених шляхів і під�
ходів до її розвитку.

Відповідно метою статті є аналіз концеп�
цій полікультурного, громадянського, націо�
нального  виховання, концепції мультикуль�
туралізму, проектування шляхів удоскона�
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Етнокультурна компетенція розвивається
за допомогою таких навчальних предметів, як
рідна мова та література, зарубіжна літера�
тура, іноземна мова, історія України, всесвіт�
ня історія, етика, що сприяють формуванню в
учнів уявлень про історію та культуру свого й
інших народів, які живуть поруч та разом із
ним. Багато геополітиків і футурологів
(З.Бжезінський, Ф.Фукіяма, Е.Тоффлер та ін�
ші) стверджують, що зіткнення культур і ци�
вілізацій (як необхідний наслідок глобаліза�
ційного процесу) стає однією з найважливі�
ших небезпек майбутнього поряд з економіч�
ними, екологічними та демографічними проб�
лемами. Отже, нагальним є розвиток в учнів
здатності до толерантного та продуктивного
діалогу з представниками інших культур, що
базується на знанні власної культури, любові
до неї й розумінні культур інших народів, по�
ваги до них. Етнокультурна компетенція мо�
же розвиватися шляхом відвідування музеїв,
культурно�мистецьких заходів, перегляду
фільмів про інші держави, культуру та побут
різних народів тощо і є важливим компонен�
том полікультурного виховання компетентної
особистості.  

Полікультурне виховання – складовий
елемент свідомості людини, спосіб формуван�
ня відкритої особистості, здатної зрозуміти й
прийняти позицію іншого при спілкуванні з
різними культурами; прищеплення ставлен�
ня до свого народу, інших народів за допомо�
гою доступних для учнівського розуміння за�
собів матеріальної та духовної культури.

Полікультурне, національне, громадянське
виховання учнів у поліетнічних дитячих ко�
лективах передбачає цілеспрямоване вихо�
вання взаємоповаги та довіри представників
різних етносів, орієнтацію їх на інтеркультур�
ну взаємодію, запобігання виникненню в дитя�
чому середовищі непорозумінь на міжетнічно�
му ґрунті. Зрозуміло, що ефективність роботи
педагога з  виховання учнів на інтеркультур�
ній основі залежить від уміння учителя толе�
рантно ставитись  до вихованців – представ�
ників різних народів і культур, ураховувати в
професійній діяльності їхні етнопсихологічні й
етнокультурні особливості, а також специфіку
становлення етнічної та національної самосві�
домості дітей різних вікових груп.  

На думку багатьох сучасних дослідників,
найголовніша сутність педагогіки виховання
людини – принципи природо� та культуро

відповідності. Дотримуючись їх, можна зреа�
лізувати найвищу гармонію єдності особистіс�
ного, національного й загальнолюдського в іє�
рархічній піраміді людських цінностей. І хоча
глобалізація, інтеграція, діалог культур, від�
критість передбачають процеси уніфікації ос�
вітніх стандартів, сприйняття й опанування
філософії "іншого" – людини, народу, культу�
ри, цивілізації, надзвичайно важливо насам�
перед пізнати власне "я". Виховання громадя

нина й патріота – ось головна парадигма су

часної української освіти й педагогіки.

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
екологічна культура (знання законів

екології, уміння й бажання гармонійно співіс�
нувати з довкіллям, діяльність на користь
збереження біосфери).

Такий перелік цивілізаційних компетен�
цій, що випливає з аналізу змістових аспектів
життєвих освітніх результатів, може стати
основою для формування нової мети націо�
нального виховання й освіти, спрямованої на
забезпечення сталого розвитку України в
ХХІ столітті.

У Нідерландах наголошується на потребі
формування культурних компетентностей
(естетичних, креативних, міжкультурних,
медіа). При цьому освіта має базуватися на
культурних традиціях за посередництва ро�
зуму та тіла, а також бути включеною до кон�
тексту мистецтв і ремесел, мови та літерату�
ри, театру, пісні, танцю, занять спортом, що
передбачає об'єднання наполегливості й екс�
пресивності.

У більшості країн полікультурна компе�
тентність має назву міжкультурна й харак�
теризується різними потребами, а отже, і різ�
ними вимогами до її змісту:

1) потребами багатокультурних і багато�
мовних країн;

2) потребою у спілкуванні з представника�
ми різних культур у контексті окремих країн;

3) потребою в розвитку глобалізації не
тільки в економіці, а й в інших сферах сус�
пільного життя.

Цікаво, що, хоча ці потреби є актуальними
для всіх країн, існують істотні відмінності що�
до їх задоволення. Так, у багатомовній Швей�
царії міжкультурна компетентність згадуєть�
ся лише при розгляді комунікації та мови; у
Новій Зеландії вона є обов'язковою  для соці�
ального розвитку країни й базується на само�
пізнанні, толерантності, довірі, що сприяє
зближенню, взаєморозумінню поглядів, філо�
софії, традицій, культури різних народів.

На нашу думку, освіта має навчати не ли�
ше світової культури, а насамперед загальної
особистісної культури і певних предметних
культур, тобто давати систему знань, уяв�
лень, на які орієнтуються члени суспільства,
плануючи свої дії. Уард Гуднаф поєднав чис�
ленні визначення поняття "культура" та по�
дав достатньо просту дефініцію: культура –
список усього, що необхідно знати, щоб існу�
вати в певному суспільстві. У цьому контексті
особливої ваги набуває етнокультурна ком�
петенція, що інтегрує успішність особистості
як творця, охоронця та носія національної
культури з успішністю її взаємодії з пред�
ставниками інших культур.

На думку дослідників, формування етно�
культурної компетентності школярів має
здійснюватися через п'ять моделей упрова�
дження національно�регіонального / етно�
культурного компоненту в зміст загальної ос�
віти: міжпредметну, модульну, монопредмет�
ну, комплексну й доповнюючу [14, 17].
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
формування позитивних стратегій і

моделей культурного самоствердження й
діалогу; 

придбання досвіду міжкультурної ко�
мунікації;

формування "глобальної перспективи"
взаємодії та співіснування різних культур; 

інтеграція особистості в культуру.
Виходячи з принципів природовідповід�

ності, систематичності, послідовності та
культуровідповідності, можна виділити
наступні етапи процесу інтеграції особис�
тості в культуру (за Бім�Бадом Б.М.): 

вивчення, розвиток культури свого на�
роду; 

засвоєння культури; 
порівняння своєї культури з культу�

рою інших народів; 
розвиток культури міжнаціонального

спілкування;
інтеграція у національну та світову

культуру.
У нашому регіоні інтеграційні процеси на�

бувають певної специфіки. Це пояснюється
тим, що Україна в цілому й Донеччина зокре�
ма здавна були територіями активних кон�
тактів багатьох народів, які мешкали на них,

Входження України в європейське сус�
пільство, в освітній простір через Болонський
процес передбачає посилення українознав�
чих цінностей у змісті освіти, бо у Болонській і
Сорбоннській деклараціях зазначається, що
національні особливості й загальні інтереси
повинні взаємодіяти, взаємопосилюватися.
Національні системи освіти мають вирізняти�
ся своїм культурним і мовним багатством, ет�
нічними цінностями та традиціями, адже в по

лікультурному середовищі кожен суб'єкт
буде корисним і цікавим настільки, наскіль

ки є унікальною й неповторною його націо

нальна культура.  

Культура української нації базується на
глибинних традиціях і має історичні корені.
Підґрунтям для консолідації українців є те
загальнокультурне поле, у якому співіснують
усі етнонаціональні групи. Тому Україну слід
розглядати як Батьківщину всіх громадян,
котрі пов'язали свою долю з українською зем�
лею та причетні до створення на ній нового
суспільства, де пануватимуть мир, добробут,
злагода й толерантність, будуть реально під�
тримуватися права та свободи людини, її
прагнення до реалізації як особистісної, так і
національної самобутності [12, 43�44]. Виходя�
чи з цього, можна визначити такі ключові ідеї
полікультурного виховання [17]:

полікультурне виховання – новий спо�
сіб теоретичної концептуалізації та прак�
тичної організації педагогічних процесів на
основі цінностей рівноправного діалогу,
взаємної поваги, ненасилля між індивіду�
альними й колективними суб'єктами  (соці�
альними групами, культурами); 

полікультурне виховання – активне
соціально�педагогічне середовище, що пе�
редбачає одночасне існування кількох цін�
нісних і цільових основ та перспектив, дос�
тупних кожному суб'єкту  виховного прос�
тору, а також діалог між ними; 

полікультурне виховання – соціально�
освітня та виховна політика та практика,
заснована на пріоритеті соціально�цінніс�
них форм змісту, засобах їх постійного діа�
логу й забезпечена демократичними меха�
нізмами вироблення та реалізації рішень. 

Відповідно завданнями полікультурно�
го виховання є: 

розвиток культурної компетентності
кожного суб'єкта  – представника тієї чи
іншої культури; 

формування цінностей полікультурно�
го суспільства й полікультурної компетен�
тності (ціннісного ставлення, умінь і реаль�
ного досвіду взаємодії з представниками ін�
ших культур, обміну цінностями); 

створення умов для розвитку базових
для кожної культури механізмів ідентифі�
кації, трансляції й функціонування; 

досягнення оптимальних результатів
як для кожного індивіда та його культурної
ідентичності, так і культури в цілому; 

Íàö³îíàëüí³ñòü  Ê³ëüê³ñòü, òèñ. îñ³á  
Óñå íàñåëåííÿ 48240,9 
Óêðà¿íö³ 37541,7 
Ðîñ³ÿíè 8334,1 
Á³ëîðóñè 275,7 
Ìîëäàâàíè 258,6 
Êðèìñüê³ 
òàòàðè 

248,2 

Áîëãàðè  204,6 
Óãîðö³  156,6 
Ðóìóíè  151 
Ïîëÿêè  144,1 
ªâðå¿  103,6 
Â³ðìåíè   99,9 
Ãðåêè  91,5 
Òàòàðè  73,3 
Öèãàíè  47,6 
Àçåðáàéäæàíö³  45,2 
Ãðóçèíè  34,2 
Í³ìö³  33,3 
Ãàãàóçè  31,9 
Êîðåéö³  12,7 
Óçáåêè  12,4 
×óâàø³ 10,6 
Ìîðäâà 9,3 
Òóðêè 8,8 
Ëèòîâö³  7,2 

Таблиця 1
Склад населення України

(за даними перепису 2001 р.)



� фольклорні фестивалі за участю різних
національностей, 

� вечори культури етнічних груп і націо�
нальних меншин України, 

� усні журнали та диспути з питань роз�
витку національної культури та  сучасних ін�
теграційних процесів у культурному середо�
вищі, 

�  творчі проекти,
�  організація етнографічного музею,
�  драматизація національних творів,
�  олімпіади народних ігор та інші; 
5) організацію методичної роботи з полі�

культурного виховання за трьома взаємо�
пов'язаними напрямками для досягнення по�
зитивної результативності: 

удосконалення професійної підготовки
педагогів щодо залучення учнів до народної
культури й виховання на цьому підґрунті  мо�
ральних почуттів; 

залучення батьків до педагогічної спів�
праці; 

апробація педагогічної технології мо�
рального виховання школярів засобами різ�
них культур народів України;

6) упровадження сучасної моделі співро�
бітництва школи з сім'єю, що розглядається
як процес міжособистісного спілкування, ре�
зультатом якого є формування у батьків сві�
домого ставлення до власних поглядів на ви�
ховання дитини.  Модель передбачає реаліза�
цію низки завдань:

установлення партнерських відносин з
батьками, сім'єю кожного учня, об'єднання
зусиль для розвитку й формування адаптив�
них розвивальних культурних середовищ
всередині родини (у тому числі, й через меха�
нізми психолого�педагогічної просвіти, кон�
сультування й супроводу); 

створення атмосфери спільності інтере�
сів, емоційної взаємопідтримки, взаємодопо�
моги у розв'язанні проблем виховного харак�
теру; 

активізація й збагачення виховних умінь
батьків, підтримка їхньої упевненості у влас�
них педагогічних можливостях; 

розробка та використання механізмів ба�
гатобічного діалогу (адміністрація, педагоги,
учні, батьки, органи самоврядування та інш.)
у процесі прийняття базових рішень стосовно
політики у сфері освіти й виховання; 

залучення батьків до управління освітні�
ми й соціально�виховними процесами; 

розробка та реалізація освітніх програм
для батьків з метою підвищення їхньої соці�
ально�педагогічної та психологічної компе�
тентності в області освіти та виховання; 

7) Розв'язання у ході комплексної нав�
чально�виховної роботи з учнями таких зав�
дань: 

розвиток інтересу й збагачення уявлень
про народні традиції, культуру народів, які
живуть в Україні, Донеччині, світі; 

розвиток моральних почуттів учнів. 

що зумовило, з одного боку, багатонаціональ�
ний склад її населення (таблиця 1), а з другого
– створило сприятливі умови для полікуль�
турного виховання дітей. Так, міграції наро�
дів, тривалі контакти між ними, спільне у ві�
росповіданні сприяли зближенню національ�
них культур, їх взаємообміну. Компаратив�
ний аналіз доводить, що в культурній спад�
щині народів є багато спільного, насамперед
це загальнолюдські цінності, у першу чергу –
гуманні якості: доброта, уважність, безкорис�
лива допомога, справедливість, любов до ма�
тері, дружність, гостинність, винахідливість,
працьовитість, чесність, гумор, що знайшли
яскраве висвітлення в народній творчості. То�
му саме через вивчення, аналіз фольклору
різних народів можна розвинути загально�
людські моральні почуття, забезпечити ком�
фортність дітей всередині культурного прос�
тору, досягти укорінення дитини в рідній на�
ціональній культурі. 

Важливо, що лише на полікультурному
ґрунті виникає розуміння того, що національ�
не та загальнолюдське виступають як дві сто�
рони єдиного цілого: загальнолюдське фун�
кціонує й розвивається завдяки національно�
му, а в останньому відображається зв'язок ча�
сів і поколінь історичного розвитку всього
людства. 

Єдність національного та загальнолюд�
ського стимулює розвиток як кожної нації,
так і людства в цілому, а гармонія між ними
забезпечує найвищий рівень духовності. 

Тож не випадково освіта й виховання по�
винні виконувати два стратегічні завдання: 

� розвиток національного характеру, спо�
собу мислення, особистісного розуміння віт�
чизняної та світової культури; 

� формування планетарного мислення, ро�
зуміння взаємозв'язків між націями, держа�
вами, що забезпечують гармонійний розвиток
особистісного, національного й загальнолюд�
ського. 

Забезпечення діалогу культур у системі
національного виховання є чинником, що
сприяє розвитку національної свідомості осо�
бистості та розумінню духовної й загально�
людської спільності.

Слід наголосити, що удосконалення полі�
культурного виховного процесу (на засадах
співвідношення національного та загально�
людського аспектів культури) передбачає: 

1) вивчення культурних надбань націо�
нальних меншин; 

2) показ розвитку світової культури як ре�
зультату взаємозв'язку та взаємозбагачення
різних культур; 

3) розкриття спільності моральних ідеалів
у різних культурах (орієнтація на добро, ми�
лосердя, суверенність особистості, турбота
про мир тощо); 

4) упровадження заходів, що сприяють до�
сягненню окресленої мети: 

� свята національних культур, 
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8) Реалізацію принципів педагогічної під�
тримки в умовах полікультурного виховання: 

принцип актуальності полікультурної ін�
формації у вихованні (педагогічна підтримка
забезпечує адекватні уявлення не лише про
свою культурну норму та культурне середо�
вище, а й про культури, взаємозв'язані з нею); 

принцип багаторівневого діалогу (педаго�
гічна підтримка формує діалогічні стратегії
взаємодії між представниками різних куль�
тур, стимулює інтерес і готовність до апроба�
ції альтернативних культурних ролей і меха�
нізмів культурної практики); 

принцип соціально�культурної підтрим�
ки (педагогічна підтримка допомагає дітям
національних меншин в усвідомленні власної
культурної спадщини, співвіднесенні її з ін�
шими культурними формами, й отриманні
власної позиції в міжкультурному діалозі); 

принцип варіативності полікультурного
виховання (педагогічна підтримка  сприяє ви�
робленню багатьох альтернативних життєвих
стратегій, що дають змогу досягти позитив�
них результатів в освіті й соціалізації); 

принцип багаторівневої інтеграції (педа�
гогічна підтримка дозволяє здійснювати толе�
рантний коригуючий вплив на культури з
деструктивним потенціалом та їхню поетапну
інтеграцію в освітні й соціальні культури ви�
щого рівня) [17]. 

Як бачимо, сьогодні розвиток навичок між�
культурної комунікації та підвищення полі�
культурної компетентності дітей і молоді,
формування толерантності є одним із важли�
вих напрямків діяльності школи, бо саме в
цей період відбувається активне формування
особистісної життєвої позиції, світогляду, пе�
реконань, включення у доросле життя, влас�
не ідентифікування, освоєння різних соціаль�
них ролей. Життєва позиція дитини залежа�
тиме від того, як вона буде ставитися до світу
в цілому, до себе й інших у цьому світі. Пози�
ція терпимості й довіри –  підґрунтя для здій�
снення вибору майбутніх поколінь на користь
миру, а не війни, безконфліктного співісну�
вання людства. Отже, надзвичайно важливо
сформувати різноманітні соціально�культур�
ні навички, що допоможуть дитині осягнути
мистецтво успішно жити в мирі й злагоді з со�
бою та іншими, стануть запорукою її щасли�
вого майбутнього. 
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вателя набула свого розвитку в післяво�
єнні роки. Варто зазначити, що більшість
прогресивних діячів науки і освіти були
піддані лещатам жорстокої сталінської
репресивної машини. Представники "ста�
рої школи", фундатори розвитку ідей пе�
дагогічної майстерності в Україні та її
становлення у вищих та середніх закла�
дах освіти були виховані на кращих зраз�
ках західноєвропейської педагогіки ХVІІ –
ХІХ ст. та особисто знайомі із системою
підготовки вчительських кадрів. Вчені,
що обстоювали ідею виховання вчителя��
майстра в педвузах України, спираючись
на кращі зразки європейської системи
були розстріляні в таборах ГУЛАГу, без�
підставно звинувачені в буржуазному
націоналізмі.

Подальший розвиток ідей педагогічної
майстерності відбувався в 60�70�х рр. ХХ
століття. Цей період характеризувався
стрімким розвитком народної освіти,
здійсненням низки заходів щодо забезпе�
чення шкільних установ висококваліфі�
кованими вчительськими кадрами з на�
лежним рівнем педагогічної майстернос�
ті. Із статистичних відомостей того часу
видно динаміку зростання кількості ви�
щих закладів, що готували вчителів для
початкової та середньої загальноосвітніх
шкіл. Так, у 60�х роках підготовка педа�
гогічних кадрів здійснювалася в 32 педін�

Важко уявити по�справжньому гума�
ністичне суспільство без учителя – ду�
ховного провідника, наставника, помічни�
ка, а відтак – учителя, який володіє мис�
тецтвом впливати, будити думку, спону�
кати до дії. Розвиток нації можливий ли�
ше за умови існування її освіченої, висо�
кодуховної, інтелігентної частини – про�
фесійного вчительства.  Від педагога очі�
кують не тільки досконалого знання
предмета, який він викладає, але й воло�
діння педагогічною психологією, мистец�
твом актора, вмінням впливати на учнів
яскравістю власної індивідуальності –
володіння педагогічною майстерністю, як
комплексом властивостей особистості, що
забезпечують самоорганізацію високого
рівня професійної діяльності. 

Для глибокого розуміння і правильного
розв'язання багатьох сучасних проблем
підготовки фахівців великого значення
набуває вивчення, теоретичний аналіз і
творче використання досвіду розвитку
світової та вітчизняної системи вищої ос�
віти. У зв'язку з цим учені звертаються
до прогресивної спадщини минулого, рет�
роспективний аналіз якої дозволить виді�
лити провідні тенденції для модернізації
вищої педагогічної освіти на сучасному
етапі.

Проблематика сутності та специфіки
педагогічної майстерності вчителя�вихо�
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У статті розглядаються погляди вітчизняних учених, теоретиків і практиків педагогічної
галузі 60�70 рр. ХХ ст. на сутність та зміст педагогічної майстерності у професійній
підготовці майбутніх учителів, визначаються творчі пошуки педагогів у формуванні вчителя�
майстра, науково�теоретичні та методичні чинники впровадження елементів педагогічної
майстерності в навчально�виховний процес вищої педагогічної школи.

В статье рассматриваются взгляды отечественных ученых, теоретиков и практиков
педагогической отрасли 60�70 гг. ХХ ст. на сущность и содержание педагогического
мастерства в профессиональной подготовке будущих учителей, определяются творческие
поиски педагогов в формировании учителя�мастера, научно�теоретические и методические
факторы внедрения элементов педагогического мастерства в учебно�воспитательный процесс
высшей педагогической школы.

In the article the looks of home scientists, theorists and practical workers of pedagogical industry are
considered 60�70 The ХХ item on essence and maintenance of pedagogical trade in professional
preparation of future teachers, the creative searches of teachers in forming of teacher�master are
determined, scientific, theoretical and methodical factors of introduction of elements of pedagogical
trade in the educational and educate process of high pedagogical school.
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РРЕЕТТРРООММЕЕТТООДДИИККАА
О.Духновича, Т.Шевченка, І.Франка,
М.Коцюбинського, Лесі Українки, С.Ва�
сильченка у творчості яких ідеї педаго�
гічної майстерності вчителя�вихователя
займали одне із провідних місць. 

Цінним надбанням для педагогіки в
УРСР, на думку видатних істориків віт�
чизняної освіти і педагогічної думки
С.Х.Чавдарова та М.М. Грищенка, стали
дослідження творчості А.С. Макаренка.
Серед них слід виділити праці М.Ф. Да�
денкова, М.П. Ніжинського та ін. [3,с. 46�
47].

Оволодіння елементами педагогічної
майстерності, як невід'ємної складової
професійної підготовки майбутніх учите�
лів, було предметом висвітлення на сто�
рінках науково�педагогічного журналу
"Радянська школа" – органу Міністерс�
тва освіти Української РСР. У 60�70�рр.
ХХ ст. багато вчених і вчителів�практи�
ків присвячували свої публікації цій
проблемі. 

Так, відомий український психолог і
педагог, завідувач лабораторії психології
навчання НДІ психології України І.О. Си�
ниця (1910–1976 рр.) одним із перших
розпочав дослідження важливої психо�
лого�педагогічної складової професійної
майстерності – педагогічного такту вчи�
теля, наголошуючи, що педагогічний такт
передбачає правильне ставлення учите�
ля до учня, врівноваженість його поведін�
ки, слушність його зауважень, особливо
оціночних суджень, і таку форму їх вия�
ву, яка викликає в учнів різні пережи�
вання, але ніколи не принижує їх люд�
ської гідності. Учитель, який, на думку
І.Синиці, досконало володіє педагогічним
тактом, завжди відчуває міру, ту межу,
за якою всяке виховання втрачає свою
ефективність [7,с. 31].

Іван Омелянович поняття педагогічно�
го такту визначив так: "Це спеціальне
вміння поводитися серед учнів, зокрема
знайти і правильно застосувати найбільш
ефективний в даних обставинах засіб ви�
ховного впливу на учнів, оберігаючи їх
почуття людської гідності" [36,с.31]. Вче�
ний був переконаний, що як і всяке інше
вміння, педагогічний такт набувається в
процесі навчання і практичної діяльності.
Оволодіння вмінням обрати найефектив�
ніший для даної ситуації засіб впливу на
учнів потребує так само наполегливої
праці, як і вміння обрати, скажімо, най�
більш доступний для них метод пояснен�
ня даної теореми чи граматичного прави�
ла [7,с. 32].

Педагогічний такт для вчителя, заува�
жував І.О. Синиця в своїх психолого�пе�
дагогічних наукових працях – це все од�
но, що слух і грамота для скрипаля чи го�

ститутах та 39 педучилищах [6, с. 279].
Заходи партійних та державних органів,
спрямовані на вдосконалення педагогіч�
ної освіти, спонукали багатьох учених,
науковців, викладачів вищих закладів
освіти впроваджувати в навчально�ви�
ховний процес вищої та середньої педа�
гогічної школи елементи професійної
майстерності, вести наукові пошуки роз�
робки теоретико�методологічних чинни�
ків та складових майстерності вчителя��
вихователя.

Ретельний історіографічний аналіз іс�
торико�педагогічних персоналій дозволяє
нам стверджувати, що в розглядуваний
період українська історія педагогіки пос�
тупово втрачала свої позиції. На думку
історика освіти Ольги Скринської, сфера
досліджень персоналій обмежувалася,
для роботи залишалась незначна кіль�
кість постатей. Аналогічні процеси відбу�
вались і в загальносоюзному просторі.
Наука розвивалась у відриві від досяг�
нень попередніх років, навіть тих, що
з'явились уже за часів радянської влади,
і тому сам процес її формування і по�
дальшого розвитку демонстрував значну
деформацію, обмеженість, примітивність.
Вчені, виконуючи замовлення правлячо�
го режиму, здійснювали більшовицьку
модернізацію поглядів видатних педаго�
гів, підганяючи їх під потреби комуніс�
тичного будівництва. Праці були напов�
нені посиланнями на партійні документи
та висловлювання партійних вождів [8, с.
94].

Проте, значний поступ у висвітленні
проблем становлення особистості вчите�
ля був зроблений вченими Науково�дос�
лідного інституту педагогіки УРСР. Від�
діл історії педагогіки, очолюваний на по�
чатку 60�х рр. професором М.Ф. Даденко�
вим,  видав ґрунтовну колективну  працю
"Розвиток народної освіти та педагогічної
науки в Українській РСР. 1917� 1957 рр."
де містилася цінна інформація про систе�
му професійно�педагогічної та практич�
ної підготовки вчителів. Важливе місце в
роботі істориків педагогіки зайняла попу�
ляризація класиків вітчизняної та зару�
біжної педагогіки Я. Коменського, Й. Пес�
талоцці, А.Дістервега, К.Ушинського,
М.Пирогова та ін., які обстоювали ідеї пе�
дагогічної майстерності в роботі вчителя.
Аналізуючи дану працю, науковець, істо�
рик О.Г. Дзеверін зауважував: " …декла�
руючи, що той або інший прогресивний
педагог створив глибоку і оригінальну пе�
дагогічну теорію, ми часто не розкриває�
мо її суті" [4,с. 30].

Саме в цей період увага педагогів�дос�
лідників була зосереджена на вивченні
педагогічної спадщини Г.Сковороди,
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дінка – це "спеціальність" педагога, як го�
ворив А.С. Макаренко і такою спеціаль�
ністю, коли він хоче бути тактовним, пе�
дагог повинен навчитися володіти бездо�
ганно [7,с. 35�37].

І.О. Синиця вказував на те, аби спіль�
ними зусиллями викладачів педагогічних
вузів, співробітників науково�дослідних
інститутів та інститутів удосконалення
кваліфікації вчителів, працівників на�
родної освіти і керівників шкіл можна до�
могтись, щоб кожен учитель досконало
оволодів педагогічним тактом, усвідом�
люючи його як необхідну складову части�
ну своєї педагогічної майстерності.

На сторінках журналу "Радянська
школа" у 60�х роках велися дискусії що�
до естетичної складової педагогічної май�
стерності, місця і ролі емоційної сторони
в навчальній роботі. Флагманом у дослід�
женні цього напрямку став Полтавський
обласний інститут удосконалення квалі�
фікації вчителів. Науковці цього закладу
були переконані, що той учитель, який,
готуючись до уроку, складає план і не пе�
редбачає, які почуття він має викликати
в учнів під час проведення цього уроку,
повноцінної мети не досягає. Його уроки,
як правило, стають безбарвними і нудни�
ми. Педагог, який говорить монотонно,
без пристрасті викликає в учнів почуття
незадоволення. І навпаки, учитель, що
готуючись до уроку, продумує його зміст
і методи викладання, передбачає ті емо�
ції, які він має викликати в учнів під час
проведення різних етапів уроку – дося�
гає мети. Такий учитель під час викладу
змісту матеріалу разом з учнями виявляє
і своє емоційне ставлення до того, про що
він розповідає, захоплюється тим, як діти
його розуміють, формує їх свідомість [9,
с. 34].

У вищих та середніх педагогічних зак�
ладах освіти широкої популярності набув
підручник педагогіки під загальною ре�
дакцією відомого радянського науковця в
галузі теорії та історії педагогіки, Прези�
дента АПН Росії (1946�1967 рр.) Івана
Андрійовича Каїрова (1893�1978 рр.). Це
один із перших союзних підручників з
педагогіки, де в розділі "Вчитель радян�
ської школи" давалося визначення педа�
гогічній майстерності як "… синтезу ідей�
ної спрямованості, загальної культури,
професійних знань і професійного досві�
ду вчителя… Педагогічна майстерність
виробляється в результаті наполегливої
праці, спочатку в процесі підготовки до
професії вчителя в педагогічному нав�
чальному закладі, потім шляхом підви�
щення ним своєї кваліфікації уже під час
педагогічної діяльності" [5,с. 71]. В під�
ручнику наголошувалося: "Діяльність пе�
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лос і його постановка для співака. Не ово�
лодівши педагогічним тактом, не можна
оволодіти почуттями і думками дитини,
отже, не можна стати справжнім педаго�
гом [7,с. 33].

Видатним психологом були визначені
умови оволодіння педагогічним тактом
майбутніми вчителями для організації
взаємодії з учнями, серед яких виділя�
лись наступні:

� Для тактовної поведінки з учнями
вчитель має досконало знати їх вікові та
індивідуальні особливості. Індивідуаль�
ний підхід до дітей, який базується на
цьому знанні, є однією з найважливіших
педагогічних основ такту вчителя. Чим
краще педагог знатиме учнів, тим менше
він допускатиме безтактності у взаєми�
нах з ними, тим більший матиме з ними
психологічний контакт, тим більшого ус�
піху доб'ється у їх вихованні.

� Непослідовність учителя сприйма�
ється учнями як його безхарактерність і
викликає в них зневажливе, а інколи на�
віть відверто презирливе ставлення. Про
вчителя, який непослідовний у своїх ви�
могах, учні часто кажуть так: "Він сам не
знає, чого він хоче", "Він забув уже, що
вчора говорив" і т. ін. 

� Педагогічний такт полягає не тільки
в тому, щоб учитель взагалі був справед�
ливим до учнів (це його обов'язок, без чо�
го йому не можна перебувати серед ді�
тей), а й у тому, щоб навіть не показува�
тись учням несправедливим, щоб у них і
думки про це не виникало. Найчастіше
несправедливість по відношенню до учнів
учителі проявляють тоді, коли втруча�
ються у їх взаємовідносини, намагаються
розсудити їх між собою, не розібравшись
у причинах їх вчинків.

� Не нагадувати учням без особливої
на те потреби про їхні колишні погані
вчинки і накладені на них покарання ("А�
а, це той, що торік шибку розбив", "При�
гадуєш, як ти стояв у кутку цілий урок?",
"Ти думаєш я забув це тобі?"). Безтак�
тність таких нагадувань очевидна.

� Терпеливо вислуховувати пояснення
учнів перед тим, як виявити своє став�
лення до їх вчинків, пам'ятаючи, що у ви�
хованні не так важливий результат вчин�
ку, як його мотиви.

� Не слід говорити учням, що вони ще
"не доросли", що "їм цього не зрозуміти" і
т. д. Помилковою є ситуація, коли вчи�
тель підкреслює, що той чи інший метод
впливу на них застосовується свідомо, з
метою "їх виховання". Найкращим вихо�
ванням є таке, якого діти не помічають.

� Дуже важливо, щоб учитель завжди
і в усьому сам додержувався правил
культурної поведінки. Правильна пове�
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отже, він не може використати свій осо�
бистий приклад і авторитет для підви�
щення якості навчання і виховання. Нав�
паки, це  може навіть завдати шкоди в
його роботі з учнями. Тому про майстер�
ність педагога�вихователя слід говорити
значно конкретніше, ніж про це згадуєть�
ся в підручниках педагогіки. 

Студентів, майбутніх учителів, треба
вчити не на словах, а на ділі, на практич�
ній роботі. Ось чому потрібно відвести на�
лежне місце в педагогічних вузах – педа�
гогічній майстерності. На наш погляд,
А.С. Макаренко мав рацію, коли говорив
про те, що питання педагогічної майстер�
ності в педагогіці слід виділити окремо"
[9, с. 35].

Таким чином, саме науково�педагогіч�
ні працівники Полтавського обласного
інституту удосконалення кваліфікації
вчителів, працюючи над підвищенням
кваліфікації вчителів�практиків, вихова�
телів дитячих дошкільних закладів, ке�
рівників шкіл і професійно�технічних
училищ мали достатньо підстав, базую�
чись на вивченні практичного досвіду
своїх колег, стверджувати про необхід�
ність включення педагогічної майстер�
ності в курс вищих закладів педагогічної
освіти. Та й сама Полтава, яку часто на�
зивають "педагогічною Меккою" – місто,
де отримували фах педагога А. Макарен�
ко, В. Сухомлинський, де творили видатні
діячі освіти Г. Ващенко, В. Короленко,
А.Луначарський та ін., надихала прогре�
сивну педагогічну громадськість 60�70 рр.
на створення необхідних різноманітних
напрямів поступу майбутнього вчителя у
вузі. Проте, адміністративно�номенкла�
турний апарат Міністерства освіти
УРСР, партійне керівництво обласних
управлінь освіти, як правило, ігнорували
творчі пошуки науковців, не переймаю�
чись проблемами становлення вчителя та
педагогічної майстерності зокрема.

Не стояли осторонь проблем педагогіч�
ної майстерності і вчені�науковці Київ�
ського педагогічного інституту
ім. О.М.Горького. Відомий український лі�
тературознавець�методист, випускниця
славетних Полтавського інституту соці�
ального виховання та Ніжинського педа�
гогічного інституту, професор і завідувач
кафедри Київського педінституту
Т.Ф.Бугайко (1898�1972 рр.) так говорила
про майстерність учителя: "Коли замис�
люєшся над проблемами педагогічного
вміння і починаєш думати в чому суть
майстерності вчителя і хто має право на
високе звання педагога�майстра, мимово�
лі приходять на думку слова А.С. Мака�
ренка, сказані ним колись співробітникам
Наркомосу: "Загалом педагогіка є най�

дагога проходить у дуже складних умо�
вах, йому часто доводиться діяти в не�
повторних ситуаціях, вирішувати проб�
леми на основі врахування своєрідності
обставин. В цих умовах рецептурна мето�
дика із стереотипними для всіх випадків
життя вказівками успіху мати не може.
Учителю треба мати здібність до самос�
тійного педагогічного мислення, мати
творчий склад розуму. Учитель не сліпо
наслідує інших педагогів, а сам шукає
шляхів розв'язання питань, що виника�
ють перед ним" [5, с. 72].

Виходячи з вищезазначених поло�
жень, науковці Полтавського обласного
інституту удосконалення кваліфікації
вчителів на сторінках українських та ро�
сійських педагогічних видань розпочали
обстоювати ідею впровадження курсу,
який би допоміг майбутнім учителям ста�
ти майстрами освітньо�виховної справи.
В одному із випусків "Радянської школи"
за 1958 рік була надрукована наукова
стаття співробітника Полтавського ОІУКВ
Чепурного Г.А., в якій він писав: "Але як
же саме студентові розпочати вироблен�
ня цієї педагогічної майстерності у педа�
гогічному вузі? На що слід звернути особ�
ливу увагу? Як розвивати здібність до са�
мостійного педагогічного мислення? На
такі і подібні питання підручники педаго�
гіки відповіді не дають. Тим часом відомо,
що для розвитку здібностей до самостій�
ного педагогічного мислення, для набуття
педагогічної майстерності майбутньому
вчителеві треба уже в педагогічному вузі
постійно виховувати такі якості його ро�
зуму, як критичність, гнучкість. Винят�
ково важливе значення для педагогічної
майстерності мають спостережливість,
уміння розмовляти з цілим класом і окре�
мими учнями, розкривати душевні пере�
живання, керувати собою, своїми вчинка�
ми і діями та ряд інших. Всі ці якості ви�
робляються в діяльності, у вправах, які
слід обов'язково запроваджувати в педа�
гогічних вузах. А щоденне життя студен�
тів дає багато можливостей для таких
вправ ( у процесі навчання, під час прове�
дення семінарських занять з педагогіки і
методик, проходження педагогічної
практики тощо) [9, с. 35].

Поряд з цим  Г. Чепурний говорить про
таке: " Часто доводиться спостерігати, як
учитель, що працює перший рік після за�
кінчення педвузу, розгублюється, стає
безпорадним перед незначним фактом
порушення дисципліни учнем. Малодос�
відчений педагог, працюючи з дітьми в
класі, стежить за послідовним викладом
матеріалу, спостерігає за поведінкою
всього класу і кожного учня, але не кон�
тролює своєї власної поведінки на уроці, і



учнів, скільки в глибині перевірки їх
знань і навичок, в умінні збудити живу
думку цікавими, вільними від шаблону
завданнями.

5. Зацікавленість предметом завжди
пов'язана з почуттями, з певним емоцій�
ним настроєм. Про емоції ніяк не можна
забувати в шкільній практиці. Вони бага�
то важать у проведенні вступних занять.
Саме від вступних занять ми очікуємо
спрямованості на збудження душевних
сил учнів, уміння вчителя викликати в
дитини інтерес до теми, прагнення до піз�
нання, радісну внутрішню готовність
працювати над здобуттям нових знань.
Правильна організація вступних занять
дуже важлива у загальному ході навчан�
ня.

6. Шкільна лекція дає добрі результа�
ти, якщо вона використовується на своє�
му місці, в системі інших методів і форм
роботи. Учитель�майстер завжди знахо�
дить саме ті способи опрацювання нав�
чального матеріалу, які найбільше пасу�
ють до об'єкту вивчення і навчальних
завдань, а також до особливостей даного
класу [1, с. 27�32].

Т.Ф. Бугайко була щиро переконаною,
що основними передумовами опанування
педагогічною майстерністю є досконале
знання свого предмету й методики його
викладання, глибоке любовне проникнен�
ня в душевний світ своїх вихованців. Без
творчого контакту з учнями, без уміння
спертися на їх активні сили не може бути
справжнього вчителя�майстра [1, с. 33].

Науковці кафедр педагогіки та психо�
логії Львівського державного університе�
ту стояли біля витоків розробки проблем
психологічного аналізу уроку. В кінці 60�х
років у науково�педагогічних виданнях
України вийшло ряд публікацій, присвя�
чених цій важливій темі. Всі наукові до�
робки львів'ян об'єднувала ідея важли�
вості володіння основами педагогічної
майстерності вчителем на кожному етапі
уроку. Вченими доводилася теза, що ді�
яльність учителя на уроці включає різно�
манітні психічні процеси – спостережли�
вість, мислення і мову, волю, емоції тощо.
Педагог повинен уміти добре володіти
класом і самим собою, користуватися різ�
ними педагогічними й методичними засо�
бами (доцільними, ефективними, психо�
логічно обґрунтованими), активізувати
психічну діяльність всього класу і здій�
снювати індивідуальний підхід до учнів,
додержуватись педагогічного такту. Тому
при аналізі уроку слід враховувати всі
прояви його особистості: вимогливість,
суворість чи м'якотілість, любов до спра�
ви, чуйність і справедливість у ставленні

більш діалектична, рухлива, найбільш
складна і різноманітна наука". Ось такою
ж складною і діалектично�рухливою, ба�
гатою на несподіванки і заплутані казуси,
повною хвилюючої боротьби, де є трудно�
щі й перемоги, сум невдач і радість досяг�
нень, є діяльність учителя. Поняття педа�
гогічна майстерність є складним і бага�
тогранним, бо невичерпно різноманітні
вимоги, які ми ставимо до вчителя�майс�
тра, і немає кінця шлях удосконалення
його учительського вміння, здобуття ним
нових і нових висот"  [1, с. 26].

Важливого значення у педагогічних
доробках Тетяни Федорівни Бугайко на�
давалося майстерності вчителя на уроці.
Вченою, на основі аналізу передового пе�
дагогічного досвіду кращих учителів Ук�
раїни кінця 60�х – початку 70�х рр. ХХ
ст., були розроблені рекомендації мето
дичного і технічного плану уроку для
досягнення високого рівня майстернос
ті, які визначалися у таких положеннях:

1. Урок дає повноцінний ефект, якщо
вчитель веде за собою учнів, відчуває
настрій класу, знаходить засоби відповід�
ного впливу на нього. У відчутті контакту
з класом і вмінні такий контакт створити
саме й полягає секрет майстерності вчи�
теля на уроці. Допомагає в цьому вчите�
леві індивідуальний підхід. Ми розуміємо
індивідуальний підхід як усвідомлення
вчителем психології свого вихованця, а
звідси – як відповідно організовану сис�
тему виховних заходів.

2. Успіх педагогічної справи часто за�
лежить від уважності вчителя, від його
вміння помітити особливості свого учня,
підтримати його хороші властивості, до�
помогти йому позбутися негативних рис.
Зрозуміло, що це потребує від учителя
наполегливої праці, тривалих і цілеспря�
мованих спостережень за побутовими
умовами, в яких живе учень, за його вза�
єминами з учителями, товаришами, за
його поведінкою вдома, на вулиці, в школі
– на перерві і в класі.

3. Справжня майстерність учителя на
уроці часом здається нам плодом хвилин�
ного натхнення, тоді як вона є насідком
тривалої й нелегкої праці. Наша школа
знає немало вчителів�майстрів, і завжди
основою їх майстерності є насамперед
глибоке знання психологічних особливос�
тей учнів, рівня їх розвитку, властивос�
тей їх характеру і вміння спертися на їх
активні сили. Саме це є необхідною пере�
думовою належної організованості уроку
і його високого навчально�виховного
ефекту.

4. Майстерність учителя в процесі
опитування на уроці має виявлятися не
стільки в кількості викликаних за урок
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до дітей, правдивість, культуру поведін�
ки тощо [2, с. 44].

Взявши за основу найбільш уживані
на той час у практиці викладання етапи
уроку,  вчені Львівського університету
визначили основні компоненти педагогіч�
ної майстерності вчителя на кожному
етапі професійно�педагогічної взаємодії:

Початок уроку. Від вдалого початку
часто залежить успіх всієї дальшої робо�
ти на уроці. Учитель повинен вміти ввій�
ти в клас, заговорити відповідним сер�
йозним, діловим, вимогливим тоном. Нес�
міливий голос, невпевненість тону, апа�
тичне обличчя і зовнішній неорганізова�
ний вигляд – це несприятливий психоло�
гічний момент на початку уроку.

Опитування. На цьому етапі уроку
велике значення має вміння вчителя во�
лодіти класом, ставити ясно, чітко запи�
тання, активізувати пам'ять і мислення
учнів, здійснювати індивідуальний під�
хід. Організовуючи опитування, він має
враховувати, що в класі є учні встигаючі і
невстигаючі, такі, що повільно думають
або ж дуже хвилюються при відповідях і
т. ін.

Виклад нового матеріалу. Це най�
більш відповідальний етап у діяльності
вчителя на уроці. Він вимагає від педаго�
га напруженої розумової праці і водночас
вміння стежити за класом, розподіляти
увагу на свої думки і на поведінку учнів,
бачити за їх обличчями, яке враження
справляє виклад, чи розуміють його учні.
У викладі слід додержуватись логічності,
послідовності думок, доступності мови.
Методи і прийоми пояснення навчального
матеріалу повинні бути доцільними і пси�
хологічно обґрунтованими (з урахуван�
ням характеру навчального матеріалу,
вікових особливостей учнів і т. ін.).

Закріплення матеріалу. Вчителеві
потрібно чітко і вміло ставити основні за�
питання, вміти швидко зорієнтуватися,
що зрозуміли з його викладу учні, а що –
ні, і якщо ні – то чому, як запам'ятали го�
ловні положення. Він має застосовувати
ряд психологічно виправданих прийомів
для справжнього закріплення в пам'яті
нових знань [2, с. 45�46].

Разом з тим, львівські вчені одними із
перших розробили й апробували основні
положення, якими повинні керуватися
всі особи, що здійснюють перевірку робо�
ти вчителя на уроці і проводять психоло�
гічний аналіз уроку. Важливим моментом
було те, що в полі зору перевіряючого
має стати майстерність учителя, його
вміння встановити контакт з класом, во�
лодіти класом і вести уміло й успішно ро�
боту на кожному етапі, ставлення вчите�
ля до справи, його знання, творчий підхід
у роботі, вимогливість і повага до учнів,

особистий приклад і педагогічний такт.
Майстерність учителя значною мірою за�
лежить від того, наскільки вдало він ви�
користовує знання психології в своїй ро�
боті, зокрема на уроці. Психологія педаго�
гічної майстерності включає, з одного бо�
ку, психологічні компоненти діяльності
вчителя, які сприяють успішному вико�
нанню цієї діяльності, а з другого – психо�
логічні якості самого вчителя, його особис�
тості, якості, що їх вимагає професія. Ве�
лику роль в майстерності педагога відіграє
вимогливість і педагогічний такт. У сту�
дентів�практикантів, у молодих учителів
часто бракує цих якостей. Вони набува�
ються з практикою і досвідом [2, с. 47].

Таким чином, творчі пошуки вітчизня�
них учених, теоретиків і практиків педа�
гогічної науки 60�70 рр. ХХ ст. були спря�
мовані на формування високоосвіченої і
професійної особистості майбутнього
вчителя, необхідності навчання його ос�
новам педагогічної майстерності у вищих
закладах освіти та педагогічних учили�
щах. Ідеї педагогічної майстерності, її
сутність та зміст розглядалися через
призму творчої педагогічної індивідуаль�
ності, опосередкованої особистісними
якостями педагога. Прогресивні діячі на�
уки, культури, освітньої галузі розгляду�
ваного періоду були переконані в тому,
що рушійною силою освітнього поступу
держави є вчитель – майстер своєї спра�
ви, який володіє не лише відповідними
знаннями, а й уміє на високому професій�
ному рівні організовувати процес взаємо�
дії з учнями.
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том працевлаштування відповідно до ста�
тусу випускника та його знань. 

Експерти зазначають, що нинішнє поко�
ління молоді є найосвіченішим в історії
людства. При цьому кількість безробітних
серед молоді збільшується з кожним ро�
ком. 

За результатами моніторингу професій�
них намірів майбутніх випускників у 2007
році проведеного обласним центром зайня�
тості можна говорити про недостатню поін�
формованість учнівської молоді про про�
фесії та спеціальності, яких потребує ри�
нок праці, про навчальні заклади, де їх
можна набути, та особливості сучасного ви�
робництва. 

На жаль, на сьогодні спостерігається
відсутність чіткого механізму збалансова�
ності освітніх послуг і послуг ринку праці –
у регіональному розрізі за низкою спеці�
альностей триває величезне надвиробниц�
тво бухгалтерів, економістів, вчителів, ви�
хователів дошкільних навчальних закла�
дів, юристів [11]. У зв'язку з цим набуває
актуальності розв'язання проблеми само�
визначення особистості, свідомого вибору
профілю освіти та майбутньої професії,
врешті�решт визначення назви майбутньої

Соціально�економічна ситуація у країні
обумовлює постійне оновлення затребува�
них на ринку праці професій. Суспільство
має ту чи іншу систему професій, яка пос�
тійно еволюціонує. Останнім часом до Наці�
онального класифікатора професій вклю�
чені 983 нові професійні назви робіт, 460 –
виключені як застарілі, а всього було вне�
сено понад шість тисяч позицій. Усього
класифікатор налічує 8250 найменувань
професій і професійних назв робіт – від
президента України до вантажника [14]. 

За словами директора НДІ соціально�
трудових відносин Сергія Мельника на сьо�
годні до 70 % вузів при оформленні дипло�
мів не співвідносять назви кваліфікації
згідно з класифікатором. У результаті за�
лишається невизначеним професійний
статус випускника – ким він працюватиме? 

У країні спостерігається тенденція пе�
реведення робочих професій в розряд про�
фесіоналів і спеціалістів – перукаря з ви�
щою освітою немає ніде у світі, а в Україні
уже розглядаються пропозиції щодо мож�
ливості підготовки вузами таких фахівців.
Наявність диплома спеціаліста є необхід�
ною умовою для отримання престижної ро�
боти, проте далеко не завжди він є гаран�
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У статті пропонується механізм оновлення профорієнтації учнівської молоді, співпраці цен�
трів зайнятості та освітніх установ у напрямку реалізації Програми професійної орієнтації
учнівської молоді області на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей
у 2008�2010 роках, затвердженої рішенням Полтавської обласної ради від 25.12.07. 
За результатами моніторингу професійних намірів учнів розглядаються проблеми підготовки
школярів до вибору майбутньої професії. На основі аналізу вікових особливостей, визначаються
вимоги до організації психологічного супроводу професійного самовизначення школярів. 

В статье поднимаются проблемы профориентации учащейся молодежи, сотрудничества цен�
тров занятости и образовательных учреждений в направлении реализации Программы про�
фессиональной ориентации учащейся молодежи области на получение актуальных на рынке
профессий и специальностей в 2008�2010 годах, утвержденной решением Полтавского облас�
тного совета от 25.12.07. 
По результатам мониторинга профессиональных намерений учеников рассматриваются
проблемы подготовки школьников к выбору будущей профессии. На основе анализа возрастных
особенностей, определяются требования к организации психологического сопровождения про�
фессионального самоопределения школьников.

The problems of vocational orientation of student's young people are violated in the article, mecha�
nisms of collaboration of centers of employment and educational establishments in sending of realiza�
tion of Program of professional orientation of student's young people of area to the receipt of акту�
альних on the market of labour professions and specialities in 2008�2010 years, ratified the decision
of the Poltava regional soviet from 25.12.07. 
As a result of monitoring of professional intentions of future graduating students the problems of pre�
paration of schoolboys are examined to the choice of future profession. On the basis of analysis of
age�old features, determined requirement to psychological accompaniment of professional self�deter�
mination of schoolboys. 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАМІРІВ
ШКОЛЯРІВ

К.М.Муліка, М.М.Окара 
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Експертною комісією при обласному

центрі практичної психології і соціальної
роботи були розроблені методичні реко�
мендації щодо запровадження заходів
Програми, укладено відповідні анкети та
проведено їх експертизу. Проводяться
спільні навчальні семінари�практикуми, у
яких беруть участь освітяни, працівники
центрів зайнятості. 

Програма передбачає неперервне від�
стеження ефективності заходів, поперед�
ження небажаних відхилень у ході її реалі�
зації, професійних намірів майбутніх ви�
пускників (моніторинг). У вересні 2007 року
обласним центром зайнятості був проведе�
ний моніторинг професійних намірів май�
бутніх випускників дев'ятих та одинадця�
тих класів, у якому взяли участь 13517
(82,73 %) учнів 11�их класів та 17499
(82,13 %) учнів 9�их класів. 

Розподіл відповідей респондентів на
питання щодо подальшого навчання чи

працевлаштування випускниками 
9�их класів

� 58 % планує продовжити навчання у
школі (а, отже, у перспективі отримати ви�
щу освіту);

� 18 % планує продовжити навчання у
вищих навчальних закладах І�ІІ рівнів ак�
редитації;

� 10 % планує навчатися у професійно��
технічних навчальних закладах;

� 14 % – професійно не визначилися.

Розподіл відповідей респондентів на
питання щодо подальшого навчання чи

працевлаштування випускниками 
11�их класів

� 64 % планує навчатися у вищих нав�
чальних закладах ІІІ�ІV рівня акредитації;

� 17 % планує навчатися у вищих нав�
чальних закладах І�ІІ рівня акредитації;

� 9 % планує навчатися у професійно��
технічних навчальних закладах;

� 3 % планує працювати;
� 7 % – професійно не визначилися.
Випускники як одинадцятих так і

дев'ятих класів надають перевагу отри�
манню вищої освіти, що є відображенням
тенденції не лише на Полтавщині. І хоча
протягом навчання кількість учнів, які не
визначилися із подальшим навчанням чи
працевлаштуванням, зменшується (із 14 %
до 7 %) проблема неадекватності професій�
них намірів школярів умовам сучасного
ринку праці залишається актуальною. 

Учні 9�их класів надають перевагу та�
ким професіям: лікар (6,9 %), дизайнер
(4,9 %), водій (4,1 %), економіст (3,8 %),
юрист (3,7 %), учитель (3,4 %), бухгалтер
(3,1 %), програміст (2,9 %), перукар (2,7 %),
менеджер (2,4 %). Проблема полягає у від�
сутності популярності робітничих профе�

професії. Освіта має реально співвідносити
формування ринку праці, його потреб та
формувати конкурентоспроможну молодь
на цьому реальному ринку. 

Проблемі організації допрофільного та
профільного навчання в умовах сучасної
школи присвячена значна кількість робіт
науковців, у тому числі полтавчан. Психо�
логічне обґрунтування професійного само�
визначення учнівської молоді відображено
у роботах В.Ф.Моргуна, Т.Н.Кабаченко,
Н.О.Гончарової. Питання організації та ре�
алізації концепції профільного навчання
досліджували Н.І.Шиян, Д.О.Закатнов,
А.П.Самодрін, А.А. Остапенко, А.Ю.Скопін
та інші. Дослідження більшості науковців
вказують на посилення профорієнтаційної,
трудової спрямованості змісту навчання
загальноосвітньої школи.

Метою цієї статті є висвітлення органі�
заційно�педагогічних умов реалізації соці�
ально�психологічного супроводу профорі�
єнтаційної роботи в умовах загальноосвіт�
нього навчального закладу. 

Комплексність та системність профорі�
єнтаційної роботи на Полтавщині плану�
ється забезпечити у 2008�2009 н.р. облас�
ною Програмою професійної орієнтації уч�
нівської молоді області на здобуття акту�
альних на ринку праці професій та спеці�
альностей у 2008�2010 роках, яка прийнята
25 грудня 2007 року рішенням 12 сесії Пол�
тавської обласної ради п'ятого скликання
[11]. 

Охоплення усіх учнів випускних класів
загальноосвітніх шкіл області повним ком�
плексом заходів Програми – головне зав�
дання служби зайнятості сьогодні. Цілісна
система орієнтації школярів на свідомий
вибір професій та спеціальностей, передба�
чає консолідацію зусиль та виконання кон�
кретних заходів працівниками системи ос�
віти, центрів зайнятості, управління у
справах сім'ї, молоді та спорту облдержад�
міністрації спільно з обласним молодіжним
центром праці. Для цього сьогодні на ра�
йонних (міських) рівнях опрацьовуються
механізми виконання спільних заходів
Програми: розробляються графіки, в яких
чітко визначені календарні дати відвіду�
вання учнями кожного випускного класу
школи конкретного підприємства або про�
форієнтаційного заходу. Забезпечується
систематичне проведення в районах облас�
ті міжрайонних профорієнтаційних заходів
"Трудові ресурси села – роботодавцям міс�
та" із залученням представників робото�
давців міст Полтави, Кременчука, Лубен,
Миргорода, Комсомольська та інших, які
мають потребу в робітничих професіях, із
залученням жителів сільських населених
пунктів, які територіально наближені до
зазначених міст. 
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єнтації на підставі діагностики інтересів,
здібностей і нахилів учнів. Науковцем роз�
роблена методика багатовимірного опиту�
вальника мотивації учнів [7]. Мотив – це
виникнення предметної активності лю�
дини для задоволення певної потреби. Як�
що картину "успішного" учня видно у жур�
налі оцінок, то картину мотивів особистості
він оцінює поки що інтуїтивно. За допомо�
гою цієї методики проранжовано 10 моти�
вів (гра, праця, самодіяльність, творчість,
спілкування, моторний, навчання, відтво�
рення, мовленнєво мислительний, наочний)
діяльності учнів 1�10 класів (1990). На фоні
падіння навчального мотиву шестикласни�
ків піднімаються два трудові мотиви ("до�
водити розпочату справу до кінцевого ре�
зультату" та "робити що�небудь своїми ру�
ками"). Вони ж і стають провідними. 

І це у той час, коли провідний мотив цьо�
го віку є трудова діяльність. Вражаючі ре�
зультати отримали психологи Кобеляцько�
го району у ході вивчення адаптації п'ятик�
ласників до нових умов навчання. Виявле�
но, що 43 % дітей до найменш улюблених
предметів віднесли образотворче мистец�
тво (45 % хлопчиків та 41 % дівчаток) та
трудове навчання (47 % хлопчиків та 31 %
дівчаток). Наступний аналіз проблеми вия�
вив причини цього явища: складні програ�
ми, перевантажені відтворюючими форма�
ми роботи; завищені вимоги до продуктів
виробництва; великий обсяг завдань; деякі
теми, які раніше вивчалися у 7 класі сьо�
годні вивчаються у 5�му. 

Але головними причинами падіння інте�
ресу учнів до курсів трудового навчання
"Обслуговуючі види праці", "Технічні види
праці" є неможливість розподілу класу на
групи (через недостатню кількість дітей),
відсутність достатньої кількості верстатів,
перевантаження програм відтворюючими
формами завдань тощо.

Нарікання на відсутність у дітей пізна�
вальної потреби, трудової активності не
відповідає дійсності. Проблема полягає у
відсутності у школі можливостей для дітей
задовольняти свої потреби та відповідні
мотиви. Постає необхідність підсилити діє�
ву складову змісту програм, що стосується
формування умінь і навичок, і не тільки
трудового навчання. Через відсутність ма�
теріальної бази, коштів профілювання час�
то перетворюється у профанування [6]. 

В.Ф. Моргун визначає рекомендації що�
до розвитку трудової (предметно�перетво�
рюючої) мотивації школярів [7]. 

Забезпечити предмет праці (наприк�
лад, папір), засоби праці (олівці), поставити
мету (намалювати картину) та показати
способи її досягнення – цього достатньо
для безкорисливої праці. Німецький психо�
лог К. Левін вимірював спонукальну силу
предметів, а учитель�новатор І.П.Волков
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сій, у яких на сьогодні на ринку праці від�
чувається гострий попит. 

40 % опитаних повторюють окремі спе�
ціальності, у відповідях решти 60 % опита�
них професії повторюються у незначній
кількості або зазначена не професія, а вид
роботи, що свідчить про недостатню обізна�
ність випускників про ринок професій. 

Моніторинг професійних намірів надає
інформацію і про уявлення учнів 11�их
класів щодо світу професії. Так, близько 40
% респондентів надають перевагу конкрет�
ним професіям: економіст (7,0 %), учитель
(5,4 %), менеджер (4,7 %), юрист (4,4 %),
бухгалтер (3,9 %), фінансист (3,6 %), меха�
нік (2,8 %), програміст (2,7 %), лікар (2,4 %),
водій (1,9 %). Слід звернути увагу на той
факт, що переважна більшість професій,
які випускники вважають привабливими
(економіст, юрист, учитель, бухгалтер) у
регіоні є надлишковими. Випускники лише
зрідка зазначають нові спеціальності, які
з'являються на ринку праці. 

Журнал Forbes зробив спробу загляну�
ти у майбутнє і склав рейтинг професій, які
будуть популярними і через 20 років. Вия�
вилось, що політичні діячі, трунарі, подат�
кові інспектори, перукарі, артисти, релігій�
ні лідери і солдати завжди будуть при
справі [6]. 

У США складений список найприбутко�
віших і найбільш затребуваних професій,
які користуватимуться популярністю про�
тягом наступних десяти років. Як з'ясува�
лося, найбільш високу оплату праці та умо�
ви роботи в 2016 році матимуть фахівці
комп'ютерної галузі, медичні працівники і
фінансові аналітики [1]. 

У Росії є затребуваними фахівці по ро�
боті з персоналом, банківські експерти що�
до кредитування, ландшафтні дизайнери,
аудитори, але найбільш затребуваними на
сьогодні є технічні спеціальності, а особли�
во окремі вузькі напрями. При цьому в Ро�
сії цінуються не тільки творчі здібності і
креативність працівника, але і вміння пра�
цювати "руками".

Кілька років тому делегація працівників
профтехосвіти Москви вивчала досвід Ні�
меччини щодо підготовки фахівців робітни�
чим професіям у Північній Рейн�Вестфалії.
Виявилось, діапазон знань і умінь німець�
кого робітника значно ширший, ніж росій�
ського. Скажімо, російський маляр уміє
фарбувати стіни, вікна тощо. Німецький
може не тільки фарбувати, але і підбирати
колір автомобіля, виготовляти кольорові
вітражі і тому подібне. Ширший діапазон
знань і умінь – більше можливостей знайти
роботу і, найголовніше, підібрати відповід�
ну за підготовкою, схильностями, здібнос�
тями, задовольнивши при цьому потреби
роботодавців, їх вимоги. 

В.Ф.Моргун особливу увагу звертає на
проблеми трудового виховання і профорі�
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ва" лінія становлення особистості мають
внести свій вклад у гармонійний розвиток
особистості. При цьому зміст загальної се�
редньої освіти має сприяти професійному
самовизначенню особистості, який на етапі
вибору професії передбачає:

ознайомлення зі світом сучасних про�
фесій;

ознайомлення з індивідуальними особ�
ливостями особистості;

співставлення знань про себе зі знан�
нями про світ професій;

Майбутня самореалізація підлітка у
професійній діяльності можлива за умови,
коли під час вибору майбутньої професії
людина орієнтується на формулу: "хочу –
можу – треба". Елемент "хочу" включає ін�
тереси та нахили, рівень сформованості
особистого професійного плану, інформова�
ність про світ професій. "Можу" – сукуп�
ність здібностей, задатків людини, відпо�
відність рівня розвитку його особисто пси�
хологічних якостей тим потребам, які ви�
магає професія. "Треба" – слід розуміти як
план дій, програму самовиховання, розвит�
ку певних якостей, необхідність даної про�
фесії в конкретному регіоні та суспільстві,
на ринку праці. Проаналізувавши "хочу",
"можу", потрібно їх співставити, знайти
відповідність і визначити, що "треба". 

використовує цю силу у кімнаті творчих
справ, які мають бути у кожній школі.

Трудова мотивація значно посилиться,
якщо продукт праці необхідний не лише
самому виробнику, а краще – іншим людям
(подарувати, обміняти, продати).

Бажання працювати зросте у разі зас�
тосування стимулу – винагороди за про�
дукт праці. Краще за все поєднувати мо�
ральні стимули та матеріальні.

Вагомим стимулом формування діло�
вої мотивації є система профорієнтації, яка
складається із ряду вікових етапів: гармо�
нійний розвиток задатків та здібностей ма�
люка; обслуговуюча праця та ігрова профо�
рієнтація дошкільників; суспільно корисна
праця; профінформація та трудове навчан�
ня молодших школярів; виробнича праця;
профпропаганда у підліткових колективах;
профконсультація, яка включає експрес
формуючу діагностику здібностей, проф�
відбір та профкваліфікацію старшокласни�
ків та учнів. 

Як зазначає кандидат педагогічних на�
ук, старший науковий співробітник Інсти�
туту професійно�технічної освіти АПН Ук�
раїни Д. Закатнов [2] структура навчально�
го процесу, зміст освіти має відповідати за�
кономірностям психологічного розвитку
учня. Загальна середня освіта, як "ключо�

Åòàï 
 
 
Íàïðÿì ñóïðîâîäó  

Ïî÷àòêîâèé 
(1-4 êëàñè) 

Îçíàéîì÷î-
ïîøóêîâèé 
(5-7 êëàñè) 

Âèçíà÷àëüíèé 
(8-9 êëàñè) 

Ïðîôåñ³éíèé 
(10-12 êëàñè) 

Äîïðîôåñ³éíèé  
Ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî¿, êîìóí³êàòèâíî¿ 
êîìïåòåíö³¿, âçàºìîä³¿ ç îòî÷åííÿì, 
àêòèâ³çàö³ÿ ³íòåðåñó äî îñîáèñòîñò³  

+    

Ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíîãî åìîö³éíîãî 
ñòàâëåííÿ äî òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³  

+    

Ä³àãíîñòèêà çàäàòê³â  +  +  
Ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê òðóäîâèõ óì³íü òà 
íàâè÷îê 

+ +   

Çàëó÷åííÿ øêîëÿð³â äî ãóðòê³â, ñåêö³é   +   
Ðîçøèðåííÿ çíàíü ïðî ñâ³ò ïðîôåñ³é   + +  
Ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é   +   
Ñàìîï³çíàííÿ, ñàìîîö³íêà, ñàìîàíàë³ç   + +  
Ïðîôåñ³éí³ ïðîáè, îçíàéîìëåííÿ ³ç 
ïðàâèëàìè âèáîðó ïðîôåñ³¿  

  +  

Îçíàéîìëåííÿ ³ç êëàñèô³êàö³ºþ ïðîôåñ³é 
çà ïðåäìåòîì ïðàö³  

  +  

Îçíàéîìëåííÿ ³ç ï îíÿòòÿìè: ïðîôåñ³ÿ, 
ñïåö³àëüí³ñòü, ïðîôåñ³éíî -âàæëèâ³ ÿêîñò³  

  +  

Ïñèõ³÷íà, ïñèõîô³ç³îëîã³÷íà ãîòîâí³ñòü 
âèêîíóâàòè ïåâíó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü  

  + + 

Ïðîôåñ³éíèé  
Îâîëîä³ííÿ áåçïîñåðåäí³ìè ïðîôåñ³éíèìè 
çíàííÿìè 

   + 

Ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ìîá³ëüíîñò³     + 
Ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé     + 
Óòî÷íåííÿ ïðîôåñ³éíèõ ïëàí³â     + 

Таблиця 1
Орієнтовна схема соціально�психологічного супроводу професійної орієнтації і професійної

консультації



О.О.Залепа, Л.Р.Лиманова  відповідно до
вікових особливостей школярів виділяють
кілька етапів у процесі професійного само�
визначення школярів, що є прямим відоб�
раженням процесу формування самосвідо�
мості особистості [3].

Відповідно до вікових особливостей у 4�
11 років визначальним фактором профе�
сійної орієнтації дитини є активний розви�
ток уяви. Тому доцільними є заняття, які
передбачають творчі види діяльності. У цей
період психічного розвитку дитини необ�
хідні організація і проведення комплексних
занять щодо формування особистості через
світ фантазій. 

Важливим аспектом у віці 11�14 років
при формуванні професійної орієнтації ди�
тини є її інтереси. Наявні реальні випробу�
вання власних можливостей, що характер�
но для підліткового віку. Провідними моти�
вами є трудова діяльність, спілкування.
Побудоване на довірі особисте спілкування
є тією діяльністю, у рамках якої форму�
ються загальні погляди на життя, стосунки
між людьми, своє майбутнє. Таким чином,
у спілкуванні формується самосвідомість
підлітка як інтегрована соціальна свідо�
мість (Л.С.Виготський). Від наївного нез�
нання самого себе підліток досягає більш
глибокого самопізнання, що іноді супровод�
жується різко змінною самооцінкою. 

Підлітковий вік (15�16 років) – період
реалістичного вибору. Основним фактором
професійної орієнтації підлітка є самовиз�
начення. Часто підґрунтя для прийняття
рішення про вибір професії ніби визріває
на ранніх стадіях самовизначення і буває
цілком адекватною. 

Але не всі підлітки настільки гармонійні
у своєму розвитку. Певна їх частина, сфор�
мувавши ще в ранньому шкільному віці або
ще раніше романтичний образ професії,
іноді дуже віддалена від реальності. Увага
дитини концентрується лише на зовнішніх
привабливих ознаках професії. Підліток не
здійснює практичних спроб долучитися до
того, що може бути пов'язане із обраною
професією, не ознайомлюється з нею з лі�
тературних джерел, з творів мистецтва, за
допомогою спілкування з професіоналами в
цій галузі. Інтерес ніби тільки проголошу�
ється, але не спонукає реальну діяльність
підлітка. Іноді такий інтерес, який декла�
рується, ніби присипляє пильність дорос�
лих, створює ілюзію, що з професійним са�
мовизначенням справи йдуть благополуч�
но. "Упевненість, що не міркує" у собі, кате�
горичність у цьому випадку повинні не
менш тривожити педагогів і батьків, ніж
повна відсутність інтересів. Подібна катего�
ричність не завжди свідчить про правиль�
ний вибір.

Несвоєчасний, занадто рано прийнятий,
не підтриманий раціональним розумінням
професійний вибір, може стати джерелом

Концепція профільного навчання перед�
бачає модернізацію системи загальної се�
редньої освіти суміщення профорієнтацій�
ної роботи з предметним навчанням. Відпо�
відно до вікових особливостей учнів та
складових комплексної системи професій�
ної орієнтації пропонуємо орієнтовну схему
соціально�психологічного, педагогічного
супроводу професійної орієнтації і профе�
сійної консультації, у якій зазначено най�
більш сприятливі психофізіологічні, психо�
логічні особливості дітей для здійснення
певного напряму супроводу (Таблиця 1).

Як бачимо, здійснення профорієнтацій�
ної роботи у рамках предметного навчання
можуть успішно здійснювати класні керів�
ники, вчителі, практичні психологи, соці�
альні педагоги. У полі компетенції прак�
тичного психолога, соціального педагога
знаходяться визначальний етап (8�9 класи)
та професійний (10�12 класи). Причому,
перший є пріоритетом практичного психо�
лога, другий – соціального педагога, оскіль�
ки на професійному етапі основна резуль�
тативність залежить від налагодження
співпраці із соціальним оточенням: до про�
форієнтації у навчальному закладі залуча�
ються спеціалісти центрів зайнятості, робо�
тодавці тощо. 

Профорієнтаційні заходи повинні пла�
нуватися на весь навчальний рік. Кожний
із них має відрізнятися за призначенням,
спрямованістю та змістом. Грамотно нала�
годжена профорієнтаційна робота має пос�
тупово рухатися від заходів, які мають за�
гальне профорієнтаційне спрямування, до
психолого�діагностичної та прогнозуючої
профконсультації. Така постійна системна
робота можлива за умови тісної співпраці
практичного психолога, соціального педа�
гога навчального закладу та спеціалістів
центру зайнятості. 

Починаючи з 2005 року, на Полтавщині
запроваджується курс занять "Кроки до
самопізнання", спрямований на здійснення
психологічного супроводу допрофільної
підготовки. На початок 2007 року охоплено
близько 3000 учнів 8�9 класів. Програма
курсу містить 12 занять для підлітків та 1
заняття для батьків. Переваги Програми
полягають у можливості її запровадження
під час виховних, позакласних годин чи
факультативів, а також залучення батьків
до вирішення складних питань профіліза�
ції. Учні забезпечуються робочими журна�
лами "Кроки до самопізнання", де містять�
ся бланки для психодіагностичних обсте�
жень, цікаві завдання та поради. Зміст кур�
су занять передбачає використання психо�
діагностичних методик, тому заняття про�
водять практичні психологи або класні ке�
рівники за участю практичного психолога.
Для психологів, вчителів, які запроваджу�
ють курс розроблений методичний посіб�
ник "Кроки до самопізнання". 
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розчарувань і наступних складнощів адап�
тації в професійній сфері.

Важливо, навчити молоду людину фор�
мувати віддалені плани щодо професійного
навчання, кожну навчальну дію, кожен ус�
піх розглядати у світлі цих планів. Основ�
ним акцентом при проведенні профорієн�
тації є не дискредитація устремлінь підліт�
ка та його особистості, а визначення шляху
подолання наявних протиріч, труднощів. І
лише в тому випадку, коли "ціна" їхнього
подолання занадто велика, тобто, досяг�
нення певного рівня нереальне, доцільна
перебудова самих планів.

Таким чином, у зв'язку із розвитком
економіки України, постійними змінами на
ринку праці, актуальною проблемою є від�
новлення профорієнтаційної роботи у шко�
лі. Необхідно переглянути профорієнтацій�
ний потенціал загальноосвітніх предметів з
метою здійснення допрофільної та про�
фільної підготовки у рамках навчальних
предметів. Посилити складову змісту нав�
чальних програм, що стосується форму�
вання трудових умінь і навичок.  Головним
показником якісної неповної та загальної
середньої освіти є сформованість у випус�
кників стійкої "Я�концепції", яка передба�
чає усвідомлення власних інтересів, нахи�
лів, здібностей, задатків, сформованість
плану дій, програми самовиховання, роз�
витку певних якостей для успішного вико�
нання обраної професії. Іншим важливим
напрямком відродження профорієнтацій�
ної роботи є інформування учнівської мо�
лоді про нові професії, які з'являються на
рину праці та умови їх здобуття, необхід�
ність даної професії у регіоні та суспільстві.
Необхідною умовою для здійснення такої
роботи є запровадження профорієнтацій�
них заходів у закладах освіти центрами
зайнятості. Потребують відпрацювання ме�
ханізми профілювання на основі психоло�
го�педагогічної діагностики, співпраці вчи�
теля�предметника, класного керівника та
психолога при вирішенні поставлених
завдань.

Висловлюється подяка за допомогу у написан�
ні статті  Юлії Федорівні Мирошниченко, керівни�
ку психологічної служби Кобеляцького району,
Світлані Олександрівні Льовіній, практичному пси�
хологу Кобеляцької ЗОШ I�III ст. імені О.Гончара. 
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ЛЛЮЮДДИИННАА ВВ    РРУУССІІ

12 квітня 2008 року
cвяткує ювілей відо�
мий в Україні та за
кордоном учений�іс�
торик, архівіст, фа�
хівець у сфері славіс�
тики, зокрема, болга�
ристики, автор понад
400 наукових праць,
кандидат історичних
наук, заслужений пра�
цівник культури Украї�
ни Віра Никанорівна
Жук. Редакція журна�
лу "Постметодика"
приєднується до при�
вітань та бажає ша�
новній і дорогій юві�
лярці довгих років
життя, міцного здо�
ров'я, щастя, добро�
буту, нових наукових
здобутків і звершень,
оптимізму, миру та
злагоди у житті. 

Віра Никанорівна Жук народилася 12 квітня (в документах, як вона
зазначила в своїй автобіографії, помилково записано 14 квітня) 1928 ро�
ку в приміському селі Кривуші Кременчуцького району Полтавської об�
ласті в сім'ї службовця. Її батько – Никанор Іванович Жук (1902�1944) –
інженер�технолог молочно�маслоробної промисловості до війни працю�
вав інженером�технологом (техноруком) на ряді маслозаводів Полтав�
щини і за межами області, а в останні роки свого життя – на Кремен�
чуцькому маслозаводі. Він був високоосвіченою, інтелігентною, винят�
ково доброю людиною; гарно знав історію, літературу, володів німець�
кою і французькою мовами, цитував латинською "крилаті" вислови.
Свої знання Никанор Іванович поглибив тим, що у 14�16�річному віці,
під час навчання у Кременчуцькому реальному училищі, йому довелося
підробляти репетиторством. Загинув батько в автомобільній катастрофі
у травні 1944 року. 

Мати Віри Никанорівни – Ганна Трохимівна Жук (1900�1991) – пра�
цювала в колгоспі села Кривуші. Після виходу на пенсію в 60�х роках
XX ст. проживала у Полтаві з дочкою. Незважаючи на те, що мама в ди�
тинстві через бідність матері�вдови не мала можливості вчитися хоча б
у початковій школі, вона в дорослому віці самостійно навчилася читати і
писати. У вільний час, уже після виходу на пенсію, любила читати сер�
йозну художню та історичну літературу. Вона була першим читачем і
слухачем публікацій та досліджень Віри Никанорівни, завжди підтри�
мувала її, була надійною опорою. Окрім Віри Никанорівни, у родині бу�
ли ще старший брат і сестра: брат – Леонід Никанорович (1924�2007)
військовий інженер, один із будівників Байконура, сестра – Ольга Ни�
канорівна (1926 р.н.), по чоловікові Писарєва – викладач української мо�
ви та літератури.

У 1935 році Віра Никанорівна пішла у 1�й клас Кривушанської не�
повної середньої (семирічної) школи, де й закінчила до війни 6 класів.
Школа вважалася одною з найкращих у районі, була укомплектована
кваліфікованими учительськими кадрами. У роки Великої Вітчизняної
війни В.Н. Жук з батьками проживала на окупованій території, пережи�
ла всі страхи війни і окупації, у 1942�му – до вересня 1943 року працю�
вала в громадському дворі на посадці городини, прополці, збиранні вро�
жаю тощо. Після звільнення села (де із 500 хат та дворів уціліло тільки
48) деякий час разом з іншими односельчанами працювала на збиранні
залишків урожаю в колгоспі імені Г.І.Петровського. У 1947 році закінчи�
ла Кременчуцьку середню загальноосвітню школу № 2. 1950 року пос�
тупила на історичний факультет Київського державного університету
імені Т.Г. Шевченка і в 1955 році з відзнакою закінчила історико�архів�
ний відділ цього університету.

Після закінчення університету була направлена на роботу в Держав�
ний архів Полтавської області (тоді Полтавський обласний державний
архів). Працювала тут до червня 1978 року, спочатку на посадах науко�
вого і старшого наукового співробітника, згодом – начальника відділу
використання і публікації документів. Із червня 1978 року до виходу на
пенсію (вересень 1986 року) працювала в Полтавському державному
педагогічному інституті (тепер – університет) імені В.Г. Короленка спер�
шу на посаді асистента, потім викладача, старшого викладача, доцента
кафедри історії СРСР та УРСР. Після виходу на пенсію протягом кіль�
кох років ще продовжувала працювати і у педінституті на посаді доцен�
та на півставки і на чверть ставки співробітничала з Полтавським облас�
ним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроград�
ського, з редакцією його журналу "Постметодика", де завжди знаходила
і знаходить щиру підтримку. 

ВІРА НИКАНОРІВНА ЖУК:
ТАЛАНОВИТА ДОСЛІДНИЦЯ НА НИВІ
ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

І.М.Петренко 



Працюючи в архіві, займалася досліджен�
ням історії архівної справи та архіву, брала
участь у підготовці двох видань путівника по
архіву, збірників документів, публікацій у на�
укових журналах про пошукову, видавничу
роботу, виступала зі статтями, у тому числі в
часописах, на різну тематику. У 60�х роках
XX ст. брала активну участь у підготовці тому
"Історія міст і сіл Української РСР. Полтав�
ська область" (К., 1967) на громадських заса�
дах, за що Указом Президії Верховної Ради
УРСР від 25 лютого 1975 року їй було присво�
єно почесне звання Заслуженого працівника
культури Української РСР.

У травні 1977 року, без відриву від вироб�
ництва, при відділі історії і міжнародних від�
носин соціалістичних країн Інституту історії
Академії наук Української РСР захистила
кандидатську дисертацію на тему "Громад�
ськість України в російсько�болгарських взає�
минах 60�70�х років XIX століття" (науковий
керівник – доктор історичних наук П.С. Со�
хань). Вчена ступінь кандидата історичних на�
ук присуджена рішенням Ради при Інституті
історії АН УРСР від 31 травня 1977 року.
Звання доцента офіційно присвоєно рішенням
ВАК при Раді Міністрів СРСР 27 листопада
1985 року.

Діапазон досліджень В.Н.Жук досить ши�
рокий. Протягом усього часу своєї трудової,
наукової діяльності Віра Никанорівна брала
участь у написанні більше 20 колективних на�
укових історичних видань – книг, збірок доку�
ментів, 13 випусків серії брошур "Наш рідний
край", таких солідних праць, як "Адміністра�
тивно�територіальний поділ Полтавщини"
(1648�1941 рр.), Довідник з історії адміністра�
тивно�територіального поділу (Полтава, 2002),
"Адміністративно�територіальний поділ Пол�
тавщини" (1943�2002), Довідник з історії адмі�
ністративно�територіального поділу. Частина
II, (Полтава, 2002), "Полтава. Історичний на�
рис" (Полтава, 1999) та інші. Також вона є ав�
тором (самостійно чи у співавторстві) близько
200 статей у книгах, брошурах, наукових
журналах, понад 460 статей та довідок в ен�
циклопедичних виданнях, зокрема в енцикло�
педичному довіднику "Полтавщина" (К., 1992),
"Києво�Могилянська академія в іменах. ХУІІ�
ХУІІІ ст." (К., 2002). Віра Никанорівна готува�
ла методичні рекомендації для викладачів,
вчителів, студентів, учнів, опублікувала вели�
ку кількість статей у часописах. Брала участь
у багатьох міжнародних, всеукраїнських і ре�
гіональних історичних конференціях. 

Широко використовуються у школах і ви�
щих навчальних закладах Полтавської облас�
ті підготовлені за участю Віри Никанорівни 13
випусків історико�краєзнавчого видання
"Наш рідний край", у яких йдеться про важ�
ливі історичні події, пов'язані з історією Укра�
їни і Полтавщини, про пам'ятки природи, роз�
виток освіти, культури, піонерів ракетобуду�
вання, авіації, космонавтики, котрі народили�
ся чи проживали у краї, про підземелля Пол�

тави та стародавніх міст�фортець Полтавщи�
ни, голодомор 1932�1933 років і Велику Віт�
чизняну війну та ін. 

Багато статей вчена присвятила таким ви�
датним людям, як І.П.Котляревський,
Т.Г.Шевченко, М.В.Гоголь, В.Г.Короленко, Єв�
геній Булгаріс, Никифор Феотокі, Афанасіос
Псалідас, М.В.Скліфосовський, Ю.В.Кондра�
тюк, Ю.О.Побєдоносцев, М.А.Комарницький,
А.С.Макаренко та іншим. 

Віра Никанорівна Жук є також автором іс�
торичних нарисів про ряд храмів та монастирі
Полтави і Полтавщини, які були центрами
розвитку духовності, освіти, культури краю.
Зокрема, "Полтавський Хрестовоздвижен�
ський монастир і пов'язані з ним важливі істо�
ричні події. Статті з коментарями та фотоі�
люстраціями" (Полтава, 1993), (Видання дру�
ге, перероблене і доповнене. Полтава, 2007),
"Перлина Козельщини. Сторінки з історії Ко�
зельщинського Різдва Богородиці жіночого
монастиря" (Полтава, 2004), (Видання третє,
перероблене і доповнене. – Полтава, 2007; у
співавторстві з Г.Д.Сердюком).

Основні напрямки наукової діяльності Віри
Никанорівни Жук – історичне краєзнавство,
конкретно історія Полтавщини (різні періоди),
пам'ятки історії та культури, видатні люди
краю. В галузі славістики – вивчення еконо�
мічних, культурних та інших зв'язків України
і Болгарії, Полтавщини та Болгарії у XIX –
XX ст. Досліджувала також питання про ні�
мецьких колоністів на Полтавщині, їх соціаль�
но�економічне становище, культуру, побут,
про окремих відомих нащадків тих колоністів,
які переселилися на українські землі ще в
другій половині XVIII – на початку ХІХ ст.
Писала брошури про смт. Градизьк, Диканьку,
Нові Санжари, про битву Вітовта на Ворсклі із
золотоординцями 1399 року. 

Багато працювала учена над створенням
методичних рекомендацій, посібників для вчи�
телів та учнів з історії рідного краю. В останнє
десятиліття чимало уваги приділяла дослід�
женню процесу формування української на�
родності, про перебування наших земель у
складі Великої Скіфії, Сарматії, Готської дер�
жави, під владою гуннів, Аварського каганату,
у складі Великої і Чорної Булгарії, Київської
Русі та інших державних ранньофеодальних
об'єднань, аж до завоювання монголо�татара�
ми та входження до складу Великого князівс�
тва Литовського; про історичні корені різних
етносів, які проживали тут у давнину, а також
про їх взаємини між собою. 

Наслідком цього багаторічного досліджен�
ня і копіткої роботи стала книга "Із сивої дав�
нини. Нариси з історії України та Полтавщини
(VII ст. до н.е. – XVI ст. н.е.)" (Видання перше.
Полтава, 1998); Видання друге, перероблене і
доповнене" (Полтава�Кобеляки, 2003); Видан�
ня третє (Полтава, 2005).

В.Н.Жук брала безпосередню участь більш
ніж у 20 міжнародних, республіканських, об�
ласних тематичних і краєзнавчих наукових
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торичного краєзнавства та історії України. Ві�
ра Никанорівна є активним учасником конфе�
ренцій, що проводяться у Полтаві, виступає з
актуальними дослідженнями, і цим самим
вносить свій вклад у розвиток історичної нау�
ки. 

Віра Никанорівна Жук є автором кількох
сотень наукових праць, статей, тез наукових
конференцій. Назвемо лише окремі з них:

1. На Шипці народжена. Нариси про друж�
ні зв'язки Полтавщини і Болгарії. – Х.: Пра�
пор, 1970. – 108 с. (співавтор – М.С. Кушнір)

2. На Шипці народжена. Видання друге, пе�
рероблене і доповнене. – Х.: прапор, 1975. –
117 с. (співавтор – М.С. Кушнір).

3. Із сивої давнини. Нариси з історії Украї�
ни та Полтавщини. VII ст. до н.е. – XIV ст. н.е.�
Полтава: Вид�во "Полтава", 1998. – 213 с.

4.  Із сивої давнини. Нариси з історії Украї�
ни та Полтавщини. VII ст. до н.е. – XIV ст. н.е. –
Видання друге, перероблене і доповнене. –
Полтава�Кобеляки: Вид�во "Кобеляки", 2003.
– 410 с.

5. Із сивої давнини. Нариси з історії Украї�
ни та Полтавщини. VII ст. до н.е. – XIV ст. н.е. –
Видання третє, уточнене і доповнене. – Полта�
ва: АСМІ, 2005. – 384 с.

6. Давні булгари і Кубрат – володар Вели�
кої Булгарії // Слов'янський збірник. – Вип.1.
– Полтава, 2002. – С.65�88.

7. Половці як складова частина українсько�
го етносу // Слов'янський збірник. – Вип.3. –
Полтава, 2004. – С.13�35.

8. Сліди великих переселень народів на
карті Євразії // Слов'янський збірник. – Вип.4.
– Полтава, 2005. – С.10�26.

9. Полтава часів Івана Котляревського //
Слов'янський збірник. – Вип.5. – Полтава,
2006. – С.16�37.

10. Найдавніші відомості про Полтаву // Іс�
торична пам'ять. Науковий збірник. – Полта�
ва, 1998. – № 1. – С.23�46; Історична пам'ять.
Науковий збірник. – Полтава, 1999. – № 1�2. –
С.19�42. 

11. Маловідомі сторінки про антифашист�
ське підпілля в роки Великої Вітчизняної вій�
ни на Полтавщині // Історична пам'ять. Нау�
ковий збірник. – Полтава, 2000. – № 1�2. –
С.54�64. 

12. Кубрат – володар Великої Булгарії //
Болгарський ежегодник / Редкол.: Алексеєва
Ю.Н. и др. – К.: Київський славістичний уні�
верситет, 2006. – Т.6. – С.101�109. 

13. Із глибини віків. Сторінки з історії Пол�
тавщини від Скіфії до Великого князівства
Литовського (VII ст. до н.е. – XVI ст. н.е.) //
Постметодика. – 2003. – № 1. – С.44�52; № 2. –
С.46�53; № 3. – С.8�21; № 4. – С.10�15. 

14. Полтавська область: історія адміністра�
тивно�територіального поділу і демографічна
ситуація // Постметодика. – 2007. – № 3. –
С.2�9.

15. Доля найдавніших пам'яток історії Ки�
ївської Русі // Архівний збірник на посвяту
100�річчя Полтавської вченої архівної комісії

конференціях, у тому числі в двох у Болгарії.
Займалася пошуковою науковою роботою в
багатьох центральних державних архівах ко�
лишнього СРСР, у центральних та обласних
архівах України і в 4�х архівах Болгарії. Під�
тримувала контакти з багатьма вченими, кра�
єзнавцями, де з ким і в даний час підтримує
ділові зв'язки, як і з полтавськими книголюба�
ми, що в значній мірі допомагають в її пошуко�
вій та науково�дослідній роботі.

У коло наукових зацікавлень Віри Никано�
рівни входить історія давніх булгар, Великої
Булгарії, зв'язки України й Болгарії, дослід�
ження життя і діяльності Булюмара�Шеке
(Щека), Кубрата (Хорива), Шамбата (Кия),
участь народних мас України у визволенні
Болгарії від п'ятивікового османського іга та ін.
Велику роль у цьому відіграла співпраця з ві�
домим істориком із м. Казані (Татарстан) Фар�
гатом Габдул Хамітовичем Нурутдіновим. Їх
пов'язує тривале листування, обмін думками,
поглядами, новинками в розвитку історичної
науки. Зокрема, збереженні і введенні в нау�
ковий обіг Фаргатом Нурутдіновим унікальні
пам'ятки – перш за все звід давньобулгар�
ських літописів "Джагфар Тарихы" та карача�
єво�булгарські літописи, що проливають бага�
то світла і заповнюють багато "білих плям" в
історії України і, конкретно, Полтавщини. Ці
унікальні джерела дають можливість по�но�
вому поглянути на нашу давню історію і роль
у ній давніх булгар.

Внесок Віри Никанорівни Жук у розвиток
сучасної науки важко переоцінити. Її відкрит�
тя у галузі давньої історії України є величез�
ним здобутком української історичної науки.
Віра Никанорівна винятково принциповий,
об'єктивний, наполегливий, трудолюбивий на�
уковець. Вона надзвичайно щира, доброзич�
лива, порядна, чуйна, толерантна, інтеліген�
тна людина. Про таких людей, як вона, колись
козаки говорили "сіль землі", тому що на та�
ких, як вона тримається Земля, а тому до неї й
тягнуться люди. Віра Никанорівна ніколи не
відмовить у допомозі, завжди вислухає, пора�
дить, допоможе словом і ділом, підтримає. 

Свої знання Віра Никанорівна передає мо�
лодим вченим: консультує, надає поради, до�
помагає. До неї завжди можна звернутися з
будь�яким запитанням з історії України і
Полтавщини, вона знайде на нього відповідь,
або порадить літературу, що її варто прочита�
ти. Колишні студенти і молоді науковці зав�
жди згадують Віру Никанорівну з вдячністю і
ніжним трепетом у душі. Адже її здатність на�
дихати, пробуджувати інтерес, розвивати
творчі здібності, поради не лише на науковій
ниві, але й у буденному житті викликають за�
хоплення і щиру вдячність. 

Незважаючи на свій поважний вік, вона бе�
ре активну участь у громадському житті міс�
та. Вона зустрічається з викладачами ряду
вищих навчальних закладів, учителями, сту�
дентами, учнями, ділиться з ними своїм бага�
торічним досвідом у галузі архівознавства, іс�
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"Архіви і документальна спадщина Полтав�
щини: минуле, сучасне, перспективи (1903�
2003)": Матеріали наукової конференції. –
Полтава: АСМІ, 2003. – С.131�137.

16. Про Кия та час заснування Києва //
Постметодика. – 1997. – № 4. – С.18�28.

17. Собор болгар України на Полтавщині //
Постметодика. – 2002. – № 1. – С.57�58.

18. Полтавський Хрестовоздвиженський
монастир і пов'язані з ним важливі історичні
події. Статті з коментарями та фотоілюстраці�
ями. Видання друге, перероблене і доповнене.
– Полтава: ТОВ "АСМІ", 2007. – 248 с.

19. Долею пов'язані з Україною. Нариси з
історії німецьких колоністів на Полтавщині,
про долю їх нащадків і відродження німець�
ких товариств у краї. – Полтава: Дивосвіт,
2006. – 330 с. + 16 вкл. 

20. Перші кроки дослідження біографії
ЮВ.Кондратюка (О.Г.Шаргея) // Космічні і
земні орбіти ЮВ.Кондратюка (О.Г.Шаргея) /
Упор. Б.В.Журахович, А.П.Завалішин, О.О.Не�
года, А.І.Стегній. – Дніпропетровськ: Січ, 1996.
– С. 154�161.

Віра Никанорівна Жук у молоді роки ще й
трішки "римувала", писала ліричні вірші, що
їх ніде не публікувала через "декадентське
спрямування", а в зрілому віці написала вірша
про найдорожчу в житті людину – Матір. Ба�
гато людей старшого покоління можуть сказа�
ти, що це написано саме про їхніх матерів.
Тож пропонуємо його читачам. 

""ППооееммаа  ппрроо  ммааттіірр""

Усе, зароблене роками, 
Згоріло в полум'ї війни,
І ти одна лишилась з нами, 
А в косах пасма сивини.

Скільки тих бід лягло на плечі
Слабкі жіночії твої:
Труд каторжний, без мір, до речі,
Податки – мов страшні бої.

Ти і орала, і косила,
І хліб у скирти скиртувала,
Хоча була тобі не сила,
Усе ти, Матінко, долала.

Бичкам недішлим рани нили,
Бо для ярма були ще замалі,
І плакала ти разом з ними,
Упавши поруч на ріллі,

Вночі ти дома все робила,
Щоб якусь хату збудувати.
Де бралася у тебе сила
Усі ті труднощі долати  

Ти миску супу із макухи,
Зароблену на трудодні, 
У роки голоду й розрухи
Ділила з нами у ті дні.

Хтось іще мав якісь кирзові – 
Предмети розкоші тоді,
Ті ж гетрі з камери – "резові"
Були взувачкою тобі.

Ти йшла в них сотню кілометрів
Мінять останні рушники.
Долала снігові замети,
Несла квасолі вузлики.

Заколівали ноги, руки:
Не описати весь той жах,
Які терпіла тоді муки,
Як замерзали сльози на щоках.

Людей зсилали до Сибіру,
Жінок у шахти посилали,
Щоб знали всі законів міру,
Щоб жоден колосок не крали.

В "Заготзерно" везли машини
З колгоспів золоте зерно,
А там згрібали гниль з "вершини",
Й худобі те на корм дано.

На дамбі вже лежали трупи
Тих, хто не згинув на війні,
А поруч хліб згнивав у купах,
Біля Дніпра, в "Заготзерні".

Чимало тих було вже трупів
Померлих з голоду людей,
Поруч гноїли хліб у купах
Під прикриттям "святих ідей".

Мов, треба шахти будувати,
Відроджувати місто й частку хоч села,
Хліб треба всім "братам" давати,
Щоб Євроазія жила.

Комусь і серце не боліло,
З тих, що сиділи нагорі,
А в селах, що й худоба вже не їла.
Поїли люди9трударі.

Всю ніч тримали на бригаді, 
Усіх "на позику писали",
Ви вже й життю були не раді:
Голодні діти вас чекали.

Як ти здолала все, зносила,
Те осягнуть не можу я.
Звідки у тебе бралась сила. 
Матусе бідная моя  

Не слід минуле забувати,
Хоч 339й – 479й мов в імлі. 
Бо інша вже – онука9Мати
Тягає рало по стерні.

Слід пам'ятати без сумління
Історії усі ті сторінки,
Аби сучасне покоління 
Не повторило давні "помилки".

Віра Жук, жовтень 2002 року

Стаття надійшла в редакцію  12.03.08
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древній Воїнь із селом Воїнська Гребля в
гирлі Сули. Цей учений писав: "На березі
нижньої Сули є село Воїнська Гребля і Во�
їнське Городище, у якому ми впізнаємо
древній літописний Воїнь" [3, с. 190�191].
В.Г.Ляскоронський також досліджував
люстрації (описи) Канівського замку за
1552 рік, де згадується Воїнське Городище
і визначено його розташування – "на реце
Суле устье, где Сула в Днепр впадает" [3,
с.190].

Але він вважав, що це городище древ�
нього Воїня належить до Воїнської Греблі.
Також дотримувався думки, що в Київ�
ській Русі існувало два Воїня, що був ще
один населений пункт під цією назвою,
який, на його думку, знаходився недалеко
від Переяслава [3, с.190].

Та останнє твердження заперечує низ�
ка вчених.

А думку В.Г.Ляскоронського про розта�
шування древнього Воїня на місці села Во�
їнська Гребля "взяло на озброєння" багато
вчених. Цієї думки дотримувалися С.М.Се�
редонін [4, с. 176], М.С.Грушевський [5, 
с. 54, 597], Л.В.Падалка [6, с. 8, 189], К.В.
Кудряшов [7, с. 128], Б.О.Рибаков [8, с. 33],
М.М.Тихомиров [9, с. 296�297], М.М.Мака�
ренко [10, с. 5], Ф.Б.Копилов [11, с. 253] та
інші.

У Воїнській Греблі проводилися архео�
логічні дослідження, і все прив'язувалося
вченими до древнього Воїня. Тривалий час
перед затопленням території водами Кре�
менчуцького штучного моря у Посуллі,
безпосередньо у Воїнській Греблі, працю�
вала експедиція, яку очолювали вчені
В.Й.Довженок та В.К.Гончаров. До її скла�

Поставлене так запитання декого може
навіть здивувати, оскільки про це вже чи�
мало написано російськими і українськими
істориками дореволюційного та радян�
ського періодів. Перш за все багато вчених
посилаються на М.М.Карамзіна, який у
примітках до "Истории государства Рос�
сийского" відзначав, що "Воїнем називала�
ся місцевість за Сулою" [1, с. 41]. А підста�
вою для такого визначення він вважав лі�
тописне оповідання про перемогу під Вої�
нем князя Всеволода над торками, які, на
його думку, не переходили річку Сулу. В
іншій примітці, коментуючи повідомлення
літописця Київської Русі про похід Романа
Святославича з половцями на Переяслав�
ську землю, М.М.Карамзін називає Воїнем
урочище поблизу Переяславля (Переяс�
лава), хоча насправді  мова йде про один і
той же Воїнь. Посилаючись на Карамзіна,
й інші вчені вважали, що було два Воїня –
один біля Переяслава, а другий за Сулою,
на схід від неї. Проте, як вважав Карамзін,
літописець Воїнем називав не міста, а ли�
ше певні місцевості, де відбувалися бої [1,
с. 54].

М.П.Барсов у своїх "Очерках русской
исторической географии" висловлював
думку, що літописний Воїнь був населеним
пунтом, можливо, містом, і вважав, що він
знаходився на місці села Воїнці на річці
Броварка, за 7 верст від Переяслава [2, 
с. 165].

В.Г.Ляскоронський, автор "Истории Пе�
реяславской земли", який досліджував лі�
тописні згадки про Воїнь, зіставляв їх із
топографічними даними й археологічними
пам'ятками Переяславщини та пов'язував
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У дослідженні на підставі аналізу даних літописів Київської Русі, праць учених різних історич�
них періодів і особливо введених у останні десятиліття в науковий обіг давньобулгарських лі�
тописів подається нове твердження про місце розташування древнього Воїня, говориться про
час його заснування та про найдавніші відомості з історії цього міста. 

В исследовании на основании анализа данных летописей Киевской  Руси, работ ученых разных
исторических периодов и особенно введенных в последние десятилетия в научное употребление
древнебулгарских летописей представлено новое утверджение о месторасположении древнего
Воиня, говорится о времени его основания и о самых древних сведениях из истории этого горо�
да. 

On the ground of data analysis of Kievan Rus's chronicles, research works made in different historical
periods, and, especially, recently put into scientific circulation  Old Bulgarian chronicles, this research
work gives us new assertion about situation of ancient Voin, tells us about time of its foundation and
about the most ancient facts from this town.

ДЕ Ж БУВ ДРЕВНІЙ ВОЇНЬ?

В.Н.Жук

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ ККООЛЛОО
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ці ХІХ ст. В.Г.Ляскоронським, обстежене
1945 [року] Ф.Б.Копиловим, розкопки
1956�1959 [років] В.Й.Довженка. Розкрита
площа близько 8 тис. м2. В[оїнь] займав під�
вищення серед заплави Сули (пл. до 28 га),
складався з дитинця та посаду. Територію
міста оточували рів і вал, всередині якого
були три ряди дубових зрубів (внутрішній
ряд використовувався під госп[одарські]
приміщення, майстерні, житла). Верхня
частина зрубів виступала над валом, утво�
рюючи над ним суцільну дерев'яну стіну.

Внутр[ішня] частина дитинця являла
собою гавань, куди заходили торг[ові] суд�
на. У дитинці В[оїня] розміщувався
військ[овий] гарнізон. Осн[овна] кількість
жител і госп[одарських] будівель зосеред�
жувалася на посаді, де жили переважно
ремісники і торгівці. При розкопках вияв�
лені численні вироби з металу, кістки, ке�
раміка (залізні писала, амфори з графіті,
бронзові дзвін і дзвоник, прикраси, куль�
тові предмети, візантійські мідні монети й
свинцева печатка ХІ ст., керамічні писанки
тощо). У 1186 [році] [тут вже сказано, що в
1186 р. – В. Ж.] хан Кончак спалив місто.
Під час монголо�татарської навали 1240
[року] В[оїнь] був остаточно зруйнований"
[13, с. 141]. 

Перша в наших джерелах згадка про
місто Воїнь міститься у "Повісті временних
літ" (найдавніша відома пам'ятка літопи�
сання Київської Русі, укладання якої на
початку ХІІ ст. пов'язане з іменем печер�
ського ченця Нестора) під 1055 роком. Тоді
переяславський князь Всеволод Яросла�
вич ходив до Воїня проти торків і здобув
перемогу. Далі Воїнь згадується  під 1079,
1110 та іншими роками. У 1110 році, як
свідчить київський літописець, до Воїня
підійшли руські й половецькі війська, але з
якихось причин супротивники не вступи�
ли у бій і розійшлися. У 1147 році під Вої�
нем був укладений мир між київським
князем Ізяславом Мстиславичем і полов�
цями [14, с. 312; 15, с. 234; 16, с. 125, 164].

А що ж конкретно писали літописці Ки�
ївської Русі про Воїнь?

Під 6563/1055 роком (за ультраберезне�
вим рахунком часу – кінець лютого 
1054 року) записано:

"Прийшовши, Ізяслав сів у Києві, а Свя�
тослав у Чернігові, Всеволод же – в Пере�
яславлі, Ігор у Володимирі, В'ячеслав у
Смоленську.

У той же рік зимою пішов Всеволод на
торків до города Воїня і переміг торків.

Того ж року приходив хан Блуш із по�
ловцями. І вчинив Всеволод мир із ним, і
вернулися половці до себе" [16, с. 99].

Далі: "У рік 6587 (1079). Прийшов Ро�
ман [Святославич] із половцями до [горо�
да] Воїня. Всеволод же, ставши коло Пере�
яславля, вчинив мир із половцями. І вер�
нувся Роман назад, і коли він був […], уби�

ду входили археологи Р.О.Юра, В.А.Богу�
севич, В.Д.Дяденко, Ф.Б.Копилов, М.П.Ку�
чера, О.Д.Попко, Б.О.Тимощук, палеонто�
лог Є.С.Сергеєв, музейний працівник
М.П.Молчанов та інші. Учасники цієї екс�
педиції В.Й.Довженок, В.К.Гончаров і
Р.О.Юра на підставі зібраних матеріалів та
історичної літератури підготували й вида�
ли колективну монографію "Давньоруське
місто Воїнь" [12, с. 1�148].

Автори книги, пов'язуючи (як і В.Г.Ляс�
коронський) древній Воїнь із селом Воїн�
ська Гребля, затопленим водами Кремен�
чуцького водосховища, у передмові до сво�
єї книги пишуть:

"Посередині Кременчуцького моря, в
тому місці, де колись у Дніпро впадала
Сула, тоді, коли море міліє, з води вири�
нає невеличкий острівець. На ньому зупи�
няються іноді рибалки для короткого пе�
репочинку. Місцями на його поверхні,
особливо на розмитих берегах, можна по�
бачити черепки, шматки обпаленої гли�
ни, кістки тварин, окремі залізні речі. Це
хвилі Кременчуцького моря розмивають
залишки міста Воїня, спорудженого 900
років тому великим київським князем Во�
лодимиром Святославичем.

Близько трьох століть стояв Воїнь
на сторожі  границь Київської держави,
виправдовуючи свою символічну назву,
охороняючи руські землі від ворожих і во�
йовничих сусідів – кочовиків, що населяли
придніпровські степи. Не раз він витри�
мував навальні напади печенігів, торків і
половців, не раз під його стінами зазнавав
ворог поразки" [12, c. 5].

Автори цієї монографії описують дав�
ньоруські городища на правому березі Су�
ли, споруджені наприкінці Х ст. київським
князем Володимиром Святославичем, міс�
цеположення і топографію  древнього  Вої�
ня (прив'язуючи його до Воїнської Греблі),
дають детальний опис об'єктів розкопок,
речових знахідок тощо, доповнюють книгу
ілюстрованими таблицями, роблять вис�
новки про долю давнього міста Воїня.  На
їхню думку, він був спалений 1184 року
половцями на чолі з ханом Кончаком, не�
забаром відбудований, потім остаточно
зруйнований під час монголо�татарської
навали [12, с. 145�146].

Посилаючись на книгу В.Й.Довженка,
В.К.Гончарова та Р.О.Юри, автори довідки
про Воїнь, вміщеної в енциклопедичному
довіднику "Полтавщина", теж пишуть:
"Воїнь – давньоруське місто�фортеця Пе�
реяславського князівства. Залишки біля 
с. Воїнської Греблі кол[ишнього] Градизь�
кого р�ну (тепер затоплене водами Kре�
менчуцького водосховища). Був засн[ова�
ний] в кінці Х ст. як порубіжне місто, впер�
ше згадується в літописі під 1055 [роком],
коли біля нього князь Всеволод Ярославич
переміг торків. Вперше локалізоване в кін�
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Сумської обл.), Глинськ (нині село в Ромен�
ському районі тієї ж області), укріплення
на місці сучасних населених пунктів Пол�
тавської області – Свиридівка, Скороба�
гатьки, Бодаква, Сенча (літописний Си�
нець), Снітин (Кснятин), Лубни (Лубні,
Лубно), Тарасівка, Чутівка, Жовнине (ос�
таннє нині село Чорнобаївського району
Черкаської області; раніше Желді, Жов�
нин, а також урочище Кліматин, Клімати�
чі). Нижче від Жовниного і знаходилося до
кінця 50�х років XX ст. невелике село Во�
їнська Гребля [12, с. 10; 15, c. 234�235].

У "Описах Київського намісництва 
70�80 років ХVІІІ ст." говориться, що в Го�
родиському повіті (з 1789 року – Градизь�
кий повіт, оскільки за наказом Катерини ІІ
Городище того року було перейменовано
на Градизьк), за 4 версти від старовинного
містечка Чигрин�Діброва (Чигирин�Дібро�
ва) "есть плотина съ мельницею на реке
Суле, называемая Воинская, по бывшимъ
у оной сражениямъ въ древности". На час
складання опису поблизу греблі був хутір
Гребля Воїнська, де проживали казенні се�
ляни – 81 чоловік. А під час 10�ї ревізії (пе�
репису) 1859 року Воїнська Гребля запи�
сана як козацька деревня (на українських
землях так в офіційних документах на ро�
сійський лад називали невелике село, де
не було церкви), з населенням 223 чолові�
ки. У дореволюційні часи належала вона
до Жовнинської волості. Воїнською Гребля
могла бути названа і від битв, які відбува�
лися поблизу в давнину. Але більш вірогід�
но, що назва похідна від міста Воїнь. Тим
більше, що в "Описах Київського наміс�
ництва..." згадується неподалік і Гребля
Жовнинська [16, с. 235; 18, с. 229, 246].

Справа в тому, що на Полтавщині здав�
на були такі поселення, які мали назву, по�
хідну від прізвища власника чи населеного
пункту, до якого вони належали або меш�
канцями якого були засновані. До таких
можна віднести села: Дрижина Гребля (від
прізвища Дрига) в колишньому Кобеляць�
кому повіті, а нині в Кобеляцькому районі;
Балабушині Верби і Битакове Озеро (Гло�
бинський район), Ванжина Долина (Хо�
рольський район), Дудкин Гай (Новосан�
жарського району), Жукова Балка (Дикан�
ського району); Міські Млини – засноване
колись поблизу млинів, що належали меш�
канцям древнього міста Опішня (тепер смт.
Опішня Зіньківського району), Мушина
Гребля (Новосанжарського району), Са�
ранчова Долина (Гадяцького району), Хра�
пачів Яр (Зіньківського району) та інші [19,
с. 49, 50, 52, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 69,
72, 73, 83, 84, 85, 88, 89, 90].

Сула впадала в Дніпро кількома рука�
вами�витками. На одному з них, нижче від
Воїнської Греблі, але вже на лівому березі
Сули, знаходилося здавна місто Градизьк
(до 1789 р. Городище). Нині це селище

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ ККООЛЛОО
ли його половці. Романа, місяця серпня у
другий день. І єсть кості його, і донині во�
ни там лежать, сина Святослава і внука
Ярослава.

А Олега [Святославича], схопивши, хо�
зари вислали за море, до Цесарограда, і
Всеволод посадив посадника Ратибора у
Тмуторокані" [16, с. 125].

"У рік 6618/1110 (весна 1110). Рушили
весною на половців Святополк і Володи�
мир, і Давид [Святославич], і, дійшовши
[города] Воїня, вернулися.

Того ж року половці, прийшовши [до]
Воїня, вернулися.

Того ж року, прийшовши, половці пус�
тошили довкола Переяславля по селах"
[16, с. 164].

Навіть такі лаконічні згадки літописців
Київської Русі характеризують Воїнь як
значний населений і стратегічний пункт,
укріплення на Лівобережжі, на кордоні
Київської Русі з племенами, які ми іменує�
мо кочовими та тюркомовними, неподалік
Сули.

І тут слід зауважити, що місто Воїнь
знаходилося на схід від Сули. Підставою
для такого висновку вважаємо літописне
повідомлення про перемогу під Воїнем
Всеволода над торками, які не переходили
Сулу, тобто знаходилися  на лівому її бе�
резі. В.Г.Ляскоронський також посилався
на люстрації Канівського замку 1552 року.
Але слід звернути увагу, що в цьому доку�
менті названо Воїнь Городище (обидві час�
тини назви з великої літери) "на реце Суле
устье, где Сула в Днепр впадает" [17, 
с. 101]. 

Та чомусь навіть відомі вчені, дослідни�
ки історії древнього Воїня, не надали цьо�
му серйозного значення. Вони і далі ото�
тожнювали Городище Воїнь із селом Воїн�
ська Гребля, як про це сказано вище.

Але ж Воїнська Гребля була розташо�
вана на правому березі Сули, на відстані
кількох кілометрів від місця злиття її з
Дніпром, серед широкої заплави. Це село
займало підвищення, що знаходилося над
рівнем Сули на 7 метрів (а це не така вже й
висота для стратегічного пункту), з усіх
боків, як писали київські дослідники, було
оточене водоймами, своєрідний острівець.
Вал дитинця і рів підходили до самої Сули
[12, с. 18]. Цілком логічно, що тут могло бу�
ти портове місто побіля Дніпра, на "шляху
із варяг у греки", на краю Київської Русі, з
часів Володимира Святославича, адже
нижче контролювали течію Дніпра, рух
торгових караванів по річці вже печеніги,
потім половці. 

Відомо, що у Посуллі, на правому березі
Сули, починаючи з 988 року, Володимир
почав споруджувати систему укріплених
городів проти чорних булгар, угрів, печені�
гів. До таких укріплень на правому березі
Сули належали: Ромен (нині м. Ромни
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УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ ККООЛЛОО
В історії Градизька – давнього Городи�

ща – винятково важливе значення мало
його географічне положення, що робило
його недоступним для противника, особли�
во у теплі пори року. В середині XX ст. всі
ці природні багатства було сплюндровано,
знищено недалекоглядними вченими, які
безрозсудно перетворювали все, що ство�
рила природа, що існувало віками. Унаслі�
док цих перетворень людям обіцяли золоті
гори: без міри електроенергію від нових
гідроелектростанцій на Дніпрі, знищеному
штучними морями, нечувані врожаї на
зрошуваних полях, моря, наповнені рибою,
та чимало іншого. Тепер же – "маємо те,
що маємо".

Ще кілька років до заповнення чаші
Кременчуцького моря Дніпро біля Гра�
дизька близько підходив до підніжжя Пи�
вихи і круто повертав, утворюючи, таким
чином, коліно. З півночі, під самою горою,
текла річка Гирман, що брала початок не�
далеко у придніпровських болотах. Назус�
тріч їй текла невеличка річечка Микілка.
Зливаючись у Градизьку, Гирман і Микіл�
ка утворювали спільне русло – Ковтьобу –
і вливалися у Дніпровське коліно. Поблизу
гирла Ковтьоби у Дніпро впадала річка
Бистрик, що текла поряд із Микілкою. У
давнину Гирман, напевне, був одним із
старих русел Дніпра чи зручною для суд�
ноплавства протокою, бо ще в минулі сто�
ліття пристань була біля Великого, або
Покровського узвозу, в самому центрі ста�
рого Градизька. Але поступово, з обмілін�
ням Гирману, її перенесли на Ковтьобу.
Лише у весняний період берлини і плоти
підходили до старої пристані [21, c. 6�7].

Через Градизьк протікала невеличка
річечка Кагамлик, або Кагамличок, яка
тут же, в селищі (а в давнину в місті), впа�
дала в Гирман. За 5 кілометрів на північ від
Градизька в улоговину Дніпра спускався
струмок Вирвихвіст, який теж впадав у
Гирман поблизу селища. Із заходу, тобто з
правого боку Гирману, було кілька озер.
Простір між Гирманом і Дніпром займали
мальовничі градизькі плавні з багатими сі�
нокосами, великою кількістю озер, річок,
струмків, багатих на рибу й дичину.

Найбільші з озер були Сметанине, Су�
линка, Ропа, Дубове, Плоске. Посередині
плавні перерізувала річка Солониця – це
річка Сула, яка кількома рукавами влива�
лася в Дніпро, розгалуджуючись поблизу
Чигирин�Діброви (вище Градизька), а од�
ним, під назвою Солониця, впадала біля
Градизька, побіля Ковтьоби. За Солоницею
були урочища, місцевості, які мали такі
назви: Осичий у "Стану", Дніпровський,
Ревучий. А ще вище з Дніпром зливався
Старик (Стариця) – старе русло Дніпра,
яке другим своїм кінцем нижче старовин�
ного містечка Власівка (нині смт. Власівка
Світловодського району Кіровоградської

міського типу Глобинського району Пол�
тавської області. Розташований тепер Гра�
дизьк на північно�східному узбережжі
Кременчуцького водосховища, на схилі го�
ри Пивиха. Як відзначали завжди вчені,
це – одне із найстаріших поселень краю. У
період перебування наших земель у складі
Великого князівства Литовського (ще Ве�
лике Литовсько�Руське князівство) ця міс�
цевість належала боярам Пивам, від пріз�
вища яких і поселення називалося Пива, і
гора отримала назву Пиво�гора, Пивиха.
Поруч землі належали Лозкам, від яких
одне із сіл поблизу називалося Лозки, пе�
рейменоване в наші часи на Лізки [13, 
с. 205, 657].

Гора Пивиха – пам'ятка природи, яка
височить над рівнем моря на 169 метрів. У
1489 році король Казимир IV пожалував
землі й різні угіддя на горі та навколо неї
Київському Пустинно�Миколаївському
чоловічому монастиреві, ченці якого зго�
дом заснували тут Пивогородський (ще
Пивогородиський, Пивський) Пустинно�
Миколаївський монастир, що проіснував
до 1786 року, до указу Катерини ІІ про се�
куляризацію монастирських володінь. На
Пивисі ще тривалий час зберігалися мо�
настирські споруди, церква, перетворена
на парафіяльну. Миколаївська церква,
оточена глибокими ярами і балками, стоя�
ла на горі до ХІХ ст. У багатьох місцях тут
до XIX ст. включно зберігалися залишки
насипів, валів стародавнього укріплення,
багато давньої паленої цегли, помітні були
сліди якогось давнього кам'яного фунда�
менту. За переказами, там колись стояла
кам'яна башта. Ще й на початку XX ст.
навколо Пивихи було видно величезну
кількість давніх могил, курганів. Серед
них – Бабичиха (на ній у давнину стояла
кам'яна баба), Лядовицька або Лядська,
Гайдамачка, Близнюки та інші, про які в
народі ходило багато легенд. Містечко Го�
родище згадується серед монастирських
володінь у ХVI ст. Відома Городищенська
фортеця споруджена в ХVІІ ст., потім рес�
таврувалася у ХVІІІ ст. [13, с. 200�201, 205�
257]. 

Важливий стратегічний пункт, на най�
вищій горі на території Полтавщини над
Дніпром. Вже сама його назва – Городи�
ще – говорила про те, що тут у давнину бу�
ло місто�фортеця, від якого у зв'язку з
якимись трагічними подіями тривалий час
залишалося тільки пустуюче городище,
пізніше виникло селище, а згодом знову
відродилося місто. То що ж могло бути на
його місці в глибоку давнину? Навіть ми,
автори нарисів і брошури про Градизьк,
серйозно не задумувалися над цим питан�
ням, слідуючи за іншими, повторювали те,
що писали до нас авторитетні вчені [13, 
c. 205; 20, с. 224�225; 21, с. 8�10].



означає ще й ім'я і перекладається на на�
шу мову як "Воїн".

Згодом Фаргат Габдул�Хамітович на�
діслав виписку із карачаєво�булгарського
літописного зводу "Нариман тарихы" ("Іс�
торія Нарімана"), окремі літописи якого
писалися на Північному Кавказі Даїшем
Караджаєм (Карачаєм) ще до початку ХІІ
ст. 1391 року ця праця потрапила до Каза�
ні, де на початку ХVI ст. її доповнював На�
ріман (від імені якого звід і отримав назву),
а пізніше, аж до ХVІІІ ст., дописували інші
літописці. Історія цього давнього твору,
який чудом уцілів частково, така ж трагіч�
на, як і зводу волзько�булгарських літопи�
сів "Джагфар тарихы" ("Історія Джагфа�
ра"), складеного на початку ХVІІ ст. Бахші
Іманом, та деяких інших. 

Колись вони писалися арабицею на мові
тюркі. Оскільки в часи сталінського тоталі�
тарного режиму такі твори знищувалися, а
вчені�арабісти, тюркологи, які їх зберіга�
ли, потрапляли під розстріл або до ГУЛА�
Гів, то група шанувальників своєї історії,
які тоді мешкали в Казахстані, у місті Пет�
ропавловськ (Кизил Яр), де й зберігалися
ці літописи, аби врятувати цінні історичні
джерела, зробила їх підрядковий перек�
лад на російську мову. А дядько Фаргата
Нурутдінова Ібрагім Нігматуллін перепи�
сав російськомовний переклад в окремі
зшитки. Ідучи в армію, Нігматуллін зали�
шив свої рукописи�переклади давньобул�
гарських літописів своїй матері Латифі та
сестрі Рашіді, які й зберігали їх, оскільки
І.М.�К. Нігматуллін загинув на фронті на
початку Великої Вітчизняної війни. Вже
після війни народився і закінчив Казан�
ський університет племінник Ібрагіма Ніг�
матулліна Фаргат Нурутдінов, який за за�
повітом бабусі після її смерті забрав архів
дядька до себе в Казань, став використо�
вувати  його для написання дипломної, а
потім і наукової роботи. З часом рукописи
І.Нігматулліна стали дуже ветхими, і
Ф.Нурутдінов частину із них почав пере�
писувати, а решту зберігав на дачі батька.
На превеликий жаль, частина рукописів,
що зберігалися на дачі, була викрадена. У
90�х роках ХХ ст. Ф.Г.�Х. Нурутдінову при
допомозі батьків і друзів вдалося в Орен�
бурзі видати 3 томи "Джагфар тарихы",
куди увійшли уцілілі частини рукопису –
копії давніх літописів, починаючи з 
ХІІІ ст., які вдалося переписати із зшитків
І.Нігматулліна, деякі його замітки, робочі
конспекти, а також статті самого Ф. Ну�
рутдінова, написані раніше на підставі
втрачених документів. Ці матеріали міс�
тять чимало цікавих, зовсім нових для нас
матеріалів з історії України – Київської
Русі [23, c. 1�394; 24, c. 1�155; 25, c. 1�172].

Слід зауважити, що давньоруські літо�
писи називають лише дату і дуже лаконіч�
но говорять про напад торків, печенегів,

області), біля невеликого села Самусівка,
впадало в затоку під назвою Дідо. У весня�
ні великі паводки вся дніпровська улогови�
на покривалася водою, і над цією територі�
єю, над красивою лівобережною рівниною,
різко піднімалася гора Пивиха зі стрімки�
ми обривами з боку Дніпра, покрита віко�
вими лісами, порізана глибокими ущели�
нами і ярами [22, с. 7�8].

Пивиха була винятково зручним при�
родним укріпленням. По Дніпру з гори на
далеку відстань можна було спостерігати
не лише рух торгових караванів, але й наб�
лиження бойових суден противника. Вели�
ка кількість річок, струмків, озер, боліт не
давала можливості кавалерії ворога напас�
ти на місто в теплу пору року, а взимку йо�
го мешканців захищали мури фортеці. Бо�
лота, річки й ліси в басейні Сули, особливо
в районі її гирла, були значною перешко�
дою для нападу ворогів.

Слідуючи за давньоруськими літописа�
ми, дореволюційні історики і ми за ними,
вважали, що на місці Градизька здавна
мешкали слов'яни�сіверяни, або власне су�
личі, а нападали на них завжди степовики�
кочівники – булгари, торки, печеніги, по�
ловці та інші [20, с. 224; 21, с. 8�9].

Тільки робота над численними історич�
ними джерелами, особливо останніх деся�
тиліть, знайомство з введеними в науковий
обіг у 90�х роках XX ст. казанським вче�
ним Ф.Г.�Х. Нурутдіновим давньобулгар�
ськими літописами, робота над книгою "Із
сивої давнини. Нариси з історії України та
Полтавщини  (VII ст. до н.е. –  ХVI ст. н.е.)"
спонукали автора цього дослідження доко�
рінно змінити свої погляди на достовір�
ність висвітлення нашої історії, її давнини
у давньоруських літописах (які не раз
"підправлялися" з часів Володимира Мо�
номаха та його сина Мстислава, а також і
пізніше багатьма авторами різних історич�
них періодів).

Настійно поставало питання, де ж нас�
правді був давній Воїнь? Детальний аналіз
навіть давньоруських літописів заперечу�
вав можливість його знаходження на місці
Воїнської Греблі, тим більше, що вона була
на правому березі Сули. Усе наводило на
думку, що Воїнем мав називатися Гра�
дизьк у давнину. Ці роздуми  були викла�
дені в газетній публікації [22, с. 5]. Заціка�
вило й те питання, що арабський географ
ХІІ ст. Ідрісі називав у гирлі Сули місто під
назвою Авсія [12, с. 17; 15, с. 235].

За роз'ясненням, що ж означає це сло�
во, та чи не було ідентичного йому у  дав�
ній булгарській мові тюркі (трьок�булгар),
я й звернулася до казанського вченого –
зберігача  російськомовних копій рукопи�
сів давньобулгарських літописів Фаргата
Нурутдінова. Він люб'язно відповів листом,
що на давній мові тюркі – це Аучі, Авчі, а

59

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ ККООЛЛОО

Постметодика, № 2 (79), 2008



половців чи похід руських князів проти
своїх противників або міжусобну боротьбу.
Давньобулгарські ж літописці більш глибо�
ко описують ті чи інші події, говорять про
причини воєн між представниками різних
етносів, конфесій, автономних регіонів, за�
лежних від того чи іншого князівства, від
одної або іншої ранньофеодальної багато�
племінної держави, кожна з яких прагну�
ла зміцнити свої позиції, закріпити за со�
бою важливі  сухопутні та водні торгові
шляхи.

Оскільки протягом віків ці історичні
джерела переписувалися багатьма людь�
ми, у них використовувалися, як і в дав�
ньоруських літописах, легенди і перекази,
потім вони перекладалися з давньої бул�
гарської мови на російську, то у них мо�
жуть траплятися якісь неточності, різно�
читання. Але заперечувати їхній багатий
фактичний матеріал, який підтверджуєть�
ся арабськими, візантійськими, давніми
іранськими (перськими) чи іншими авто�
рами, аж ніяк не можна.

Особливо багато цих відомостей з дав�
ньої історії Київської Русі й  Полтавщини
збереглося в літописному зводі "Нариман
тарихы" ("Історія Нарімана"), частини яко�
го Ф.Нурутдінов нині вводить у науковий
обіг. До цього давнього твору вміщено
уривки з книг великих булгарських геог�
рафів, мандрівників, яких одні називають
арабськими, інші – оймецько�кімацькими
вченими. Перш за все це Джангі Ібн Шам�
Саїн (літературний псевдонім – Джанах
Ібн Хакан аль�Кімакі або Джангі Ібн Каган
аль�Кімакі аль�Булгарі [15, c. 235].                   

Він був східнобулгарським (оймецько�
кімацьким) принцом, сином кагана Шам�
Саїна, який очолював Західний Кімацький
каганат. 1090 року Джангі перейшов на
службу до Волзької Булгарії і з 1110 по
1130 роки обіймав посаду губернатора
Саксину (булгарська нижньоволзька гу�
бернія). Прославився як  учений, мандрів�
ник і описувач подій. Джангі не раз згадує
Аучі (Яучі, Воїнь) у своїх подорожніх за�
писах, розповідає і про заснування цього
міста. Ось один із цих записів у російсько�
му перекладі: "Из гостеприимной Бэр�Са�
лы [Барадж�Сала – "Город Дракона", Пе�
реяславль. – Ф. Н.] мы поехали в Аучи или
Яучи ["воин", "солдат", "охотник"; древне�
русское "Воинь" с тем же значением] – ма�
ленький, но также цветущий город с силь�
ной крепостью, которую еще более укре�
пили перед новой войной [1111 г.]. Однако,
жители Аучи опасаются, что предстоящая
война ухудшит их жизнь... Город этот –
важная булгарская достопримечатель�
ность: ведь его основал сам Ибрагим Бат�
Угер Мумин [хазарский наместник Украи�
ны; в 882�895 гг. – царь Волжской Булга�
рии]..." [26, с. 156].

Ф.Нурутдінов у листі від 17 листопада
2004 року до автора цього дослідження пи�
сав: "...У 865 році Мумін поскаржився ха�
кан�беку на те, ще у нього нема юртлука
[особистого володіння. – Ф.Н.]. Добрий ха�
кан�бек поспівчував йому і хотів дати у во�
лодіння йому Балтавар [Полтава, також
землі навколо неї. – Ф.Н.]. Але Мумін не
захотів утискати старого власника Балта�
вара  і попросив дати йому неосвоєний ра�
йон... Отримавши район гирла Сули, Бат�
Угер звів там, на високій горі, місто і наз�
вав його Аучі ["Воїн"] – адже його ім'я Му�
мін у старобулгарській мові якраз і означа�
ло "воїн". Він правив тут так справедливо,
що вдячні городяни назвали його іменем
Мумін гору, на якій і зараз височить фор�
теця Аучі, а своє місто довго називали та�
кож і Бат�Угером..." [15, c. 236].

Джангі Ібн Каган аль�Кімакі аль�Булга�
рі у своєму "Описании..." записав: "...Я с
благоговением посетил сохранявшийся в
первозданном виде каменный дворец Му�
мина, который был окружен прекрасним
садом и потому назывался Гюлистаном
["Цветущим Садом"]... Расстояние от Ба�
радж�Салы [Переяславля] до Аучи, нахо�
дящегося при устье Сулы, мы преодолели
в два дня, ибо ехали по только что устро�
енной неплохой военной дороге... От Аучи в
два дня мы добрались до города Барыс�
Инеш [еще в булгарских летописях Кука�
ган – "Камень Кагана"; Голтав древнерус�
ских летописей, теперь села Говтва и При�
липка Козельщинского района Полтавской
области. – В.Ж.], находящегося в стороне
от реки Буричая [Днепра], на реке Барыс�
Инеш ["Барсовая Река"], имя которой но�
сит и город, называют также и Пси�Елга
["Кошачья Река"], но местным жителям
более нравится название Барыс�Инеш...
Этот город принадлежит Арджанскому
бейлику [Полтавскому княжеству, облас�
ти]..." [26, с. 57].

Отже, по�давньобулгарськи місто Воїнь
називалося Мумін або Аучі, ще писали Ав�
чі, Апчі, Яучі  (теж "воїн"), Ау або Яу
("мисливець", "полювання" або "війна"). Ві�
рогідно, у давньослов'янській мові назва
міста писалася із твердим знаком – "Во�
инъ", але місцеве населення вимовляло по�
дібні слова в кінці м'яко. Наприклад: Вла�
димирь, Володарь, Лазарь, Ладимирь то�
що, що бачимо і в назві Воїнь [15, c. 236].

У ті часи ще називали міста від їхніх
укріплень�цитаделей. Так, Караджар
(Чернігів) від його цитаделі Даруба
("Кам'яна фортеця") називали Дарубою.
Аучі – Яучі від цитаделі Калган ("Щит")
звали і Калганом. Від Чернігова дорога ве�
ла на Переяслав, а звідти на Воїнь. Джангі
пише: "...За Калганом [Воинь] начинается
уже степь Куман, где заканчивается и эта
дорога…" [26, с.146].
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ша в Караджар (Чернігів), а Лачин, якого
підтримували хозари і мадяри, сидів у Хо�
рисдані (Батавилі, Путивлі). Алмиш і загін,
який підійшов на допомогу йому з Вол�
зької Булгарії, не змогли отримати пере�
могу над Аскольдом та його союзниками.
881 року варязький загін на чолі зі сканди�
навським князем Салахбі (ще Салахві, Ві�
щий Олег давньоруських літописів), який
був на службі у Волзькій Булгарії, вигнав
із булгарського міста Яна�Галідж (Новго�
род, з ХVІІІ ст. Новгород�Сіверський) дан�
ський загін, який до того захопив його, що
давало можливість Габдуллі Джілкі
(Джилки) повести наступ на Київ звідти та
з Кара�Булгарського (Чернігівського) бей�
лика – князівства [23, с. 41, 42; 24, с. 23�24].

Габдулла Джилки розпочав підготовку
до походу на Київ, але у 882 році раптово
помер. На булгарський трон був піднятий
новий цар – молодший син Джилки, зас�
новник Воїна�Воїня, Бат�Угир Мумін,
який і відправив військо у похід. У ньому
взяли участь варяги на чолі з Салахбі
(Олегом), марданці, баджанаки (печеніги),
сабани з Алабугою, а також кара�булгари,
яких із Чернігова вивів Алмиш. Коли пі�
дійшли де Хорисдана (Путивля), старший
син Алмиша, Арбат, який служив Лачино�
ві, здався батькові, а дядька Лачина Ал�
миш наказав відпустити з його двома жін�
ками в столицю Хозарського каганату
Ітіль. Але єдиного Лачинового сина від
дружини башкортки�угорки (башкортами
називали іраномовне плем'я, яке увійшло
до складу угрів Казахстану і передало їм
свою назву) Угира Алмиш залишив при
собі. Лачин від журби скоро й помер у Хо�
зарії.

Алмиш і Олег підійшли до Києва. Ас�
кольд був схоплений і страчений (його
убив списом син Аскольда Джун). Олег був
призначений царем Булгару Бат�Угир
Муміном булгарським князем Київського
бейлика�князівства при малолітньому
князеві Ігореві, який увійшов у давньо�
руські літописи як Ігор Рюрикович [23, 
c. 44; 24, c. 24].

Алмиш зі своєю військовою дружиною
повернувся до Путивля. Але радість його
була недовгою. 885 (за деякими даними
890) року хакан Хозарського каганату та�
ємно підмовив старшого сина Алмиша –
тенгріанця Арбата (ще Арпад) повалити
батька�мусульманина й захопити владу в
Кара�Булгарському бейлику�князівстві.
Арбат, якому допомогли угри (оскільки йо�
го мати була угорка) вигнав Джафара із
Путивля в Чернігів, а згодом і звідти. Ал�
миш змушений був тікати до вірного йому
Олега в Київ. У відведеному йому кварталі
міста він збудував власний двір з прекрас�
ним палацом (Ольмин двір), який затьма�
рив інші споруди своєю розкішшю. Сам же
Алмиш фактично став співправителем

Тут доцільно дещо більше сказати про
засновника Воїня�Воїна. Ібрагім Бат�Угир
Мумін (ще Бат�Угер) був молодшим сином
володаря (правителя) Чорної Булгарії (яка
тоді займала територію частини придніп�
ровського Правобережжя з Києвом та нав�
колишніми землями і Лівобережжя Дніп�
ра) Габдулли Джілкі (ще Джилки, Джілки)
і братом правителя Чорної Булгарії, а піз�
ніше царя Волзької Булгарії Алмиша
Джафара (Ольма давньоруських літопи�
сів). У середині ІХ ст., внаслідок повстання,
піднятого тенгріанцем Лачином (батько
майбутнього князя Ігоря) проти посадже�
ного після смерті Уруса�Айдара 855 року
на трон свого брата�мусульманина Габ�
дулли Джілки Чорна Булгарія розпалася
на два автономних князівства – Київську
Русь на Правобережжі з центром у Києві
(Башту) та зменшену до меж  Лівобереж�
ної України Чорну Булгарію, центром якої
в різні роки були то Хорисдан Батавил
(Путивль), то Караджар (Чернігів). Габ�
дулла Джілкі, придушивши у 864 році вис�
туп Лачина та Аскольда (варязький воєна�
чальник Ас�Халіб, який був на службі в
Хозарського каганату), на чолі Київського
(Києво�Руського) князівства поставив вір�
ного Волзькій Булгарії (Булгару) воєна�
чальника анчійського – давньоукраїнсько�
го війська – князя Джіра – Діра, а в Чорній
Булгарії – свого старшого сина Алмиша
Джафара [15, с. 236; 23, c. 37, 43, 47; 24, 
c. 21�22].

865 року Габдулла Джілкі переніс сто�
лицю Булгарської держави із Башту (Киє�
ва) до Булгару і сам відправився туди з
кількома тисячами українських чорних
булгар�мусульман. Того ж року хакан (ка�
ган) Хозару виділив його молодшому сино�
ві Муміну уділ біля гирла Сули, при впа�
дінні її в Дніпро. На цих землях, васально
залежних тоді від Волзької Булгарії і го�
ловного сюзерена – Хозарського каганату,
не було спокійного життя. У боротьбі за
київський стіл Аскольду допомагали варя�
ги і хозари, за допомогою яких він захопив
870 року Київ та був призначений співпра�
вителем Діра, а Чорній Булгарії – волзькі
булгари та їхні наймані варязькі дружини
[15, с. 237; 24, с. 23].

У 875 році Ас�Халіб (Аскольд) убив
Джіра (Діра) і його старшого сина, захопив
повністю владу в Києві й почав війну про�
ти Волзької Булгарії з метою завоювання
сусідніх областей для своїх синів. Можли�
во, саме тоді, в 70�х роках ІХ ст., й змуше�
ний був залишити своє володіння з містом
Аучі�Воїнем Бат�Угир Мумін та перебра�
тися до Булгару.

Але за даними Ф.Нурутдінова, Мумін
вирушив до Волзької Булгарії 882 року,
коли був піднятий там на царський трон.

Другий син Діра після погрому в Києві і
вбивства Аскольдом батька втік до Алми�

61

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ ККООЛЛОО

Постметодика, № 2 (79), 2008



Олега. Арбат, який так чудово влаштував�
ся в Кизил�Арджані (Красному, або Кра�
сивому Арджані, звідси арабське Артанія;
так була названа Арбатом територія, до
якої належала і Полтавщина), на прохання
свого союзника – візантійського імперато�
ра – пішов повоювати з Дунайською Бол�
гарією. У цей час  гузи (огузи) та казах�
станські угри�башкорти за намовою хо�
зарського кагана, напали на Баджанацьку
(Печенізьку) орду. Частина розбитих пече�
нігів заховалась у Булгарі, а решта втекла
на захід через хозарські володіння й захо�
пила угорські землі у Приазов'ї.

Коли Арпад з чорно�булгарськими і ма�
дярськими (угорськими) загонами спробу�
вав повернутися назад, печеніги не про�
пустили його, і він змушений був піти в
Аварію (Паннонію), де разом з аварськими
уграми у 895�896 роках заснував Угорську
державу. До 1301 року Арпадовичі спершу
були угорськими князями, потім королями
[23, с. 46, 48�49; 24, с. 24�25].

Частина чорних булгар злякалася, що
печеніги можуть погромити і їхні володін�
ня, й умовила Алмиша Джафара (а принц
міг це зробити) вивести їх із сім'ями у Вол�
зько�Уральську область Булгару. В цей
час на Волзьку Булгарію повели наступ
гузи. Невдоволена правлінням Бат�Угир
Муміна булгарська знать позбавила його
влади і підняла на булгарський трон його
старшого брата Алмиша Джафара (цар
Волзької Булгарії у 895�925 роках).

Позбавлений трону, Бат�Угир змуше�
ний був залишити Булгар і поїхав до сто�
лиці Хозарського каганату [23, c. 46�48; 24,
с. 25�26].

Із уже згаданого листа Ф.Нурутдінова
від 17 листопада 2004 року дещо дізнаємо�
ся про подальшу долю Бат�Угира Муміна
(Бат�Угера Яучі). Там читаємо: "Тепер, у
895 році, хакан�бек запропонував Бат�Уге�
ру стати на чолі тієї області, яку він захоче
отримати. Але Мумін попросив у нього
своє колишнє володіння – Аучі і негайно
отримав його. Мешканці Аучі зустріли йо�
го так захоплено і так щиро висловлювали
йому свою любов, що рана образи Муміна
перестала боліти, і він сказав: "Тепер я ба�
чу, що мені не треба було йти звідси!" 

Своєю чергою, жалісливий Мумін посе�
лив у своєму улусі [районі] тисячі джере�
мельських [Джерем�Ель, Джеремела –
"Лугова країна", у "Слові о полку Ігоревім"
перекладене як "Деремела"; територія від
лівого берега Дніпра – Середнього Подніп�
ров'я до Дону, куди входили й землі Пол�
тавщини. – В. Ж.], розорених заколотом
баджанаків [печенігів у 894�895 рр. – Ф. Н.],
і дозволив їм забути про свої біди" [15, 
с. 236].

Джангі пише, що після Бат�Угера міс�
том Аучі (Воїнь) володіли нащадки по лінії
його дочки. Коли принц повертався з 

поїздки у південні регіони України, де зус�
трічався зі своїми родичами, вони з мірку�
вань безпеки дали йому охорону: "Айбат
дал мне 60 отборных анчийцев [анты, ук�
раинцы] во главе со своим сыном, будущим
атаманом Раджи, а Сары�Азман – 20
алангазиев со своим сыном Сары�Юсуфом.
Они знали все дороги Балына [Восточной
Европы], были дружны и всегда вместе
были впереди, готовы к любой схватке...
Матерью Сары�Юсуфа была дочь Юсуфа
Яучи�Кулая, погибшего в Ташильской
войне [1103 г.]  вместе с Урусом. Яучи�Ку�
лаи были потомками дочери Бат�Угера
Мумина и его приемного сына Карт�Му�
сы... Отец Юсуфа Яучи�Кулая владел Яу�
чи [Воинь], но за отказ выступить против
Халика [Олег Святославич, внук Ярослава
Мудрого, черниговский великий князь]
был в 1076 году лишен отчины и изгнан
Сып�Булатом [Всеволодом Ярославичем] в
чистое поле вместе с частью его баджана�
ков [печенегов]�санджарцев. С той поры
Яучи и его булгарами�мусульманами уп�
равляли наместники багов Бэр�Салы [кня�
зей Переяславля]. Муса создал в том поле
– Хулай�Баше – новую свою субу и проз�
вал себя Яучи�Кулаем..." [26, с. 96].

Вірогідно, вигнані з Воїня Яучі�Кулаї
заснували 1076 року давнє містечко Старі
Санжари (Старі Санджари, нині село Старі
Санжари Новосанжарського району Пол�
тавської обл.), а сам Воїнь з того часу на
певний період потрапив під владу переяс�
лавських князів.

Далі в давньобулгарському літописі чи�
таємо: "...До ухода из Аучи беков [князей]
Яучи�Кулаев – потомков приемного сына
Мумина Кара�Мусы Аучи был горазде бо�
лее многолюдным... Правда, благодаря
прибывшим в Аучи в самое последнее вре�
мя искельским [Киевской Руси] отрядам,
население этого города вновь стало рас�
ти..." [26, с. 159]. 

Як бачимо, Київська Русь вже укріплю�
вала Воїнь своїми загонами, хоча 
Арджан – Арджанський бейлик (Полтав�
щина) був лише ак�андашликом (залеж�
ним володінням) Русі. Основна частина Ур�
та�Джеремеля була залежним володінням
Волзької Булгарії. Але коли Володимир
Мономах з іншими підлеглими йому кня�
зями і своїм сватом – великим бандитом і
грабіжником половецьким ханом Кара�А�
йюбаєм (Аюбаєм, Аєпою) – у 1111 році на�
пали на землі Урта�Джеремела, які були
тоді у підпорядкуванні половецького хана
Шарафкана (Шаруканя), васала Булгару,
почали вбивати, грабувати, захоплювати
полон, правитель Саксину принц Джангі
оголосив ці землі автономним володінням
Волзької Булгарії, яка повинна була їх за�
хищати, і прийшов сюди зі своєю кількати�
сячною армією. Дізнавшись про наближен�
ня булгарських військ під командуванням
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Стаття надійшла в редакцію  22.01.08

губернатора Саксину, руські князі та їхні
половецькі союзники, захопивши награбо�
ване і величезний полон, відступили.  Але
вони перетворили тоді Джеремель бук�
вально  на пустелю. А захоплені у полон
князі Джеремела – половецькі ковуї, зок�
рема князь санджарців Надир, князь бал�
таварських (полтавських) узів�огузів Ба�
сир та інші по�звірячому були убиті, зару�
бані Караком (Володимиром Мономахом),
який особливо жорстоко розправлявся з
полоненими. Хоча люди (зокрема й князі)
як на території Київської Русі, так і на цих
землях у постійному вжитку користували�
ся двома мовами (а знали їх і більше) –
трьок�булгарською (тюрко�булгарською)
та анчійською (давньою українською, схід�
нослов'янською), але належали до різних
релігійних вірувань і були залежними від
різних ранньофеодальних держав. Тож
правителі часто використовували це в бо�
ротьбі за розширення меж своїх князівств,
за торгові шляхи, за ринки збуту, нерідко
просто з метою пограбування сусідів [16,
c.166�168; 26, с.126�129].

Не раз страждав давній Воїнь у ті жор�
стокі часи міжусобних і міждержавних та
міжплемінних воєн. Але, напевне, остаточ�
но давня його перша цитадель Щит була
знищена 1239 року монголо�татарами, які
того року захопили та зруйнували Черні�
гів, Переяслав і багато інших міст Лівобе�
режжя. Завойовники не залишали в тилу
міст�фортець [15, с. 298; 27, с.15]. Зазнавав
Воїнь�Градизьк нападів різних ворогів і
пізніше, переживав руїни і пожежі, але,
мов легендарний птах Фенікс, знову від�
роджувався до життя. Відбудована  в
ХVІІ ст. Городищенська фортеця слугува�
ла  опорним пунктом повстанців під час се�
лянсько�козацьких повстань під проводом
Івана Сулими (1635 р.), Павла Павлюка�
Бута (1637 р.), Якова Острянина та Дмитра
Гуні (1638 р.), а також у період Національ�
но�визвольної війни українського народу
1648�1657 років під проводом Богдана
Хмельницького. І вистоювала  фортеця  у
боротьбі з багатьма ворогами [13, с. 200].

На превеликий жаль, нині  гора, на якій
стояв давній Воїнь, пов'язаний, як і вона, з
багатьма важливими – героїчними і тра�
гічними – історичними подіями в житті на�
шої країни, волає до людей  про допомогу,
бо її розмивають, знищують води руко�
творного моря. І ми не повинні бути байду�
жими до цього, бо ми й так уже загубили,
втратили дуже багато.
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У Полтавському інституті післядипломної педагогічної освіти в рамках українсько�голландсько�
го проекту "Громадські платформи освітніх реформ в Україні" відбувся тренінг "Школа майбутньо�
го: мрія, образ, проект". У фокусі дискусій під час тренінгу були такі проблеми: яким буде життя
дитини 4�14�ти років в 2028 р. в українському місті, райцентрі, сільській місцевості; які громадяни
потрібні Україні в 2028 р.; що в 2028 р. необхідно учневі 14�ти років (що він знає; які навички йо�
му потрібні); якою може бути інноваційна модель навчального закладу "Школа майбутнього".

Учасники тренінгу мріяли про школу, що знаходиться в екологічно чистому райо�
ні за містом, із пристосованими для специфічних навчальних потреб приміщеннями,
наприклад, будівлями для молодшої школи, які б нагадували малюкам рідну домівку,
були комфортними для навчання і відпочинку. Також згадувались приміщення для
розвитку мистецьких нахилів дітей, басейни, спортивні зали, навіть сауни. Наповню�
ваність класів – до 15 осіб. Окремо стоять мрії щодо удосконалення професійного рів�
ня педагогів. Особливе занепокоєння викликає укорінення шкідливих звичок в учнів�
ському середовищі. Учителі мріють про антитоксичність школи майбутнього.

Обговорення під час тренінгу дали змогу краще зрозуміти деякі ключові аспекти
ШМ:

збільшиться роль самостійного навчання, самоосвіти, а отже, і роль вчителя,
який має бути більше фасилітатором, психологом, ніж викладачем знань. Більш ін�
тенсивною стане дистанційна освіта;

школа майбутнього має приділяти велику роль збереженню здоров'я учнів; по�
винна мати центри для зняття стресів, занять фітнесом; активніше співпрацювати з
сім'ями та громадами;

кожен учитель школи майбутнього повинен мати електронну пошту, комп'ютер,
володіти методами навчання, які стимулюють творчість, креативність. І успішні, і не�
успішні люди отримують однакові знання і вміння, а мотивацію і ставлення – різні.
Тому в майбутньому вчителі матимуть справу з розвитком мотивації дітей, допома�
гатимуть дітям розвивати вміння самопізнання.

На думку учасників тренінгу, основна мета школи майбутнього – забезпечення
зростання особистого потенціалу дитини (фінансового, інтелектуального, культурно�
го, соціального). Тому у школі мають бути всі види навчальних, виховних і розвиваль�
них структур, які можуть професійно забезпечити розвиток обдаровань і талантів ді�
тей: академічного, соціального, художнього, технічного, спортивного, духовного.

В результаті тренінгу підготовлено фасилітаторів (осіб, які організовують, стиму�
люють діалог і роблять експертні висновки) з кола 22 освітян – працівників Полтав�
ського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, районних методкабі�
нетів, директорів шкіл. У травні 2008 року фасилітатори проведуть 11 діалогів, на які
запросять учнів, учителів, директорів шкіл, батьків з міст і сіл Полтавщини, щоб діз�
натися їх оцінку сучасного українського шкільництва та точку зору щодо майбутньо�
го шкільної системи в нашій країні.

Важливо, щоб у дискусіях про школу майбутнього взяло участь широке коло за�
цікавлених осіб. Якщо цього вдасться домогтися, вона буде такою, якою її хочуть ба�
чити споживачі. Тому в рамках проекту заплановано регіональну конференцію у ве�
ресні 2008 року в Одеській і Полтавській областях та національну конференцію в
листопаді в Києві. 

Олена Стоцька, Лариса Іщенко, прес�центр ПОІППО

Стаття надійшла в редакцію  21.04.08
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