


Головне завдання освіти – формувати  духовне і моральне ядро особистості

Україна  ХХІ століття потребує громадян, які  зроблять її стабільною, заможною, спри�

ятимуть забезпеченню національних інтересів, зміцнять позиції країни на міжнародній

арені. Але  головне –  Україна потребує  громадян, які   зможуть зробити її духовною, мо�

рально привабливою – без  казнокрадства, корупції, пияцтва, агресії,  наркоманії,  тяжких

карних злочинів тощо. Журнал "Відкритий урок" пише: якщо в Україні  не спинити тенден�

цію, згідно з якою на 100 шлюбів припадає понад 50 розлучень (причому майже в  кожній

молодій сім'ї, яка розпалася, лишається дитина), то через 50�60 років населення України

складатиметься  майже з одних сиріт і напівсиріт. Держава, котра матиме таких громадян,

не зможе бути успішною. Отже, суспільний прогрес нерозривно пов'язаний із рівнем ду�

ховності кожної особистості. Тому на перший план у справі освіти, розвитку особистості

виходить завдання формувати її духовне і моральне ядро.

Що вважаємо духовністю, духовним? Духовність – це результат вибору людини, відоб�

раження її моральних принципів. Це внутрішня енергетична сила особистості, стрижень

життя, ієрархія загальнолюдських, національних цінностей, творчість за законами краси.

Ознакою духовності є наявність у людині, перш за все, почуття любові: до себе, до іншої

людини, до всього живого.  

Завжди вважалося що  сім'я – головний вихователь. Однак сучасна сім'я значною мі�

рою втратила  важелі впливу на виховання. За дослідженнями Державного інституту роз�

витку сім'ї та молоді, батьки третини українських  підлітків не знають, де діти проводять

час, у що і де  грають. Спілкуються в багатьох сім'ях переважно за екраном телевізора,

який не сприяє формуванню позитивних стандартів поведінки.  Хто ж як не вчитель допо�

може сім'ї у духовно�моральному вихованні дітей, навчить  їх розрізняти добро і зло, від�

діляти істинне від хибного,  розтлумачить,  що таке любов, доброта, жертовність, мило�

сердя, сердечність, пробудить у свідомості відчуття краси, захопленості й милування нав�

колишнім світом?

Про те, як для духовного розвитку особистості скористатися  арсеналом зарубіжної лі�

тератури – цей номер "ПМ". Викладання літератури в школі не перешкодило морально не�

забезпеченому інтелектуалізму людини. Тому, вважає  О.А.Хейло, необхідно змінити під�

ходи до викладання: урок "зарубіжки" повинен стати діалогом на "вічні" теми, бесідою

про таємниці людської душі.  Як  асоціативний аналіз може допомогти проникати в психіку

людини, розгадувати її загадковий мікрокосмос, простежувати культуру почуттів, розпові�

дається в майстер�класі О.В.Сутули.

За Е.Помиткіним, "духовність являє собою творчість, привнесену в кожну мить життя".

Сценарії шкільних уроків, які публікуємо в цьому номері, призначені формувати поняття

про моральні цінності та  розвивати творчі здібності  учнів, пропонують різні шляхи ви�

вчення зразків світової літератури з використанням сучасних технологій.

Старшокласників зацікавить пошук духовних скарбів людства (урок за романом П.Ко�

ельо "Алхімік"). Для молодших дітей пропонуємо  урок, що приваблює новим прочитан�

ням казки Г.Х.Андерсена "Снігова королева"  та спонукає до пошуку відповідей на одвічні

питання людського буття, серед яких чільне місце посідає духовність. Варто відзначити

творчий підхід автора сценарію уроку "Рецепти Мері Поппінз: як бути щасливим", що  під�

водить дітей до висновку: треба налаштовувати себе на відчуття близькості та єдності з

усім, що є на Землі – і так досягти досконалості: у поведінці з людьми, природою, світом.  

Які методи і прийоми роботи з духовного розвитку вчителів�словесників використову�

ються у період  курсової перепідготовки у ПОІППО, розповідає В.В.Чирка, пропонуючи

розглядати духовність вчителя як професійну якість.
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NAGLO�модель створена щоб: 1) виз�
начити ОСР головним інструментом, за
допомогою якого місцеві громади зможуть
розробити свої стандарти життя так, щоб
стати стійкими у економіці, екології, сус�
пільному розвитку; та 2) активно залучи�
ти педагогічний склад шкіл до розробки
ОСР як центральної частини їх навчаль�
ної та педагогічної діяльності, наприклад,

планування розвитку школи як самостій�
ного життєздатного організму.

Місцева контекстуалізація та дієва по�
зиція місцевої влади – центральні компо�
ненти у роботі з моделлю. Навіть якщо
визначено, що ОСР повинна стати важли�
вим інструментом як в окремих регіонах,
так і в країні загалом, керівництво на дер�
жавному рівні також необхідне. Шляхом
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Стаття розкриває досвід використання моделі співпраці державного управління та місцевого
врядування (NAGLO�моделі)1 для підтримки впровадження освіти заради сталого розвитку
(ОСР)2 у Монголії, здобутий авторами протягом 2005�2007 років3. 

Статья освещает опыт использования модели сотрудничества государственного управления
и местного  управления (NAGLO�модели) для поддержки внедрения образования для
стабильного развития (ОСР) в Монголии, приобретенный авторами  на протяжении 2005�
2007 годов.

The article deals with the experience of the  state management and local governing cooperation model
(NAGLO�model) usage for support of education implementation for the stable development (OCP)
in Mongolia received by authors during 2005�2007.

СПІВПРАЦЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО
ВРЯДУВАННЯ: ВИКОРИСТАННЯ
NAGLO�МОДЕЛІ У МОНГОЛІЇ

Л.Остман, С.Сванберг4

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ

___________________________
1 NAGLO�модель – модель співпраці державного управління та місцевого врядування (англ. NAGLO�model,
National Governance and Local Ownership).
2ESD (англ. Education for Sustainable Development) – освіта заради сталого розвитку (ОСР). Термін "сталий
розвиток" найчастіше розуміють як "розвиток, що задовольняє потреби сучасності не ставлячи під загрозу
здатність наступних поколінь задовольняти свої потреби", згідно із цим визначенням цілями розвитку цивілі�
зації є соціально бажаний, економічно життєздатний та екологічно сталий розвиток суспільства. В основу
концепції ОСР покладено всезагальність та неперервність освіти; міждисциплінарний підхід; всебічну під�
тримку державою та суспільством; взаємодію викладача(ів) та учня(ів), обговорення, навчання на основі дос�
віду та творчості, поєднання навчання та виховання, інтеграцію досягнень усіх галузей знань для створення
моделей стійкого розвитку соціумів. 
ОСР насамперед орієнтована на здобуття знань і навиків, але також сприяє формуванню поглядів, позицій,
цінностей, виховання людини і громадянина. Таким чином, освіта безпосередньо впливає на досягнення дов�
гострокової мети, вибір сценарію розвитку суспільства. Переорієнтація освіти на користь відмови від нестій�
ких моделей виробництва і споживання, дбайливого ставлення до навколишнього середовища, досягнення
взаєморозуміння і соціальної стабільності, а також низки інших завдань повинна сприяти переходу людства
на шлях стійкого розвитку ("ПМ").
3 Проект (2005 – 2007) започаткували Міжнародний фонд захисту диких тварин (WWF) та Шведська аген�
ція з міжнародного розвитку (SIDA). Ми брали участь у проекті від імені консультаційної компанії Ramboll
Natura АВ (спеціалізується на питанні сталого розвитку. – "ПМ").
4 Лейф Остман (Leif Оstman), професор із досліджень курикулуму кафедри досліджень курикулуму універ�
ситету міста Упсала, Швеція (leif.ostman@did.uu.se). Очолює Інститут досліджень освіти та сталого розвитку.
Головні наукові інтереси: моральне виховання, грамотність із предметів природничого циклу, екологічна ос�
віта та освіта заради стійкого розвитку.  
Стаффан Сванберг (Staffan Svanberg), Босміна, Гапаранда, Швеція (bosmina@mailbox.hogia.net). Учитель із
20�річним стажем, спеціаліст з екологічної освіти та освіти заради сталого розвитку, також працює у сфері
післядипломної педагогічної освіти та  проектній діяльності щодо розвитку школи у Швеції та за кордоном.
Провів понад сто семінарів у деяких країнах колишнього Радянського Союзу та Монголії, Індії та Китаї. Та�
кож є спеціалістом із проблем впливу на екологію під час будівництва доріг, співпрацює з Шведською Аген�
цією Шляхів та приватними компаніями. Власник екотуристичної компанії на території шведського Націо�
нального парку. 

С.Сванберг
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ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ
Нові освітні стандарти відкривають

простір для ОСР, яка сьогодні увібрала
одні з найголовніших цілей освітньої полі�
тики. 

Мета проекту   – сприяти розвитку і
впровадженню освіти задля стійкого роз�
витку, і, зокрема, посилити екологічну ос�
віту в країні, закладаючи тим міцний
фундамент та довготермінову здатність
успішно вирішувати екологічні та загаль�
ні проблеми. Амбітною метою цього про�
екту є покращення сучасної екологічної
ситуації та забезпечення майбутніх поко�
лінь знаннями та уміннями брати активну
участь у процесі стійкого розвитку.  

NAGLO�MOДЕЛЬ

Компоненти моделі 

Головна ідея цієї моделі – сприяти роз�
будові можливостей сталого розвитку в
країні загалом чи окремому регіоні. У та�

кому разі ми фокусуємося на
розвитку усієї Монголії. Модель
структурована  навколо  восьми
компонентів, чи конкретних ці�
лей: 

1. Перша мета – створити у
кожному муніципалітеті "ко�
манду ОСР" – базову одиницю,
через яку надаватиметься допо�
мога щодо впровадження освіти
заради стійкого розвитку в регі�
оні. Ці команди повинні створи�
ти чи перевірити на практиці
нові методи та зміст у їх місце�
вому контексті та поширювати
отриманий досвід серед учите�

лів шкіл регіону. Також вони беруть
участь у післядипломній педагогічній ос�
віті, розробляють адаптовані до місцевих
потреб матеріали для післядипломної
підготовки вчителя, і, тим самим,  відпові�
дають за місцеве  поширення знань про
освіту заради стабільного розвитку.

У Монголії створено 21 команду – по
одній у кожному регіоні (монгольською
"аймаг").  Вони складаються з учителів,
керівників освіти, провідних спеціалістів�
предметників. Команди складаються з
осіб з різними та, водночас, взаємодопов�
нювальними компетенціями, сподіваю�
чись, що вони обговорюватимуть та пра�
цюватимуть над вирішенням актуальних
проблем на спільних засіданнях. 

2. Друга мета – розвинути здібності
членів команд, відкрити їх до нового, спо�
нукати їх до постійного підвищення про�
фесійних знань, активної діяльності у
післядипломній освіті ОСР. 

За задумом, у майбутньому команда
сформує національну мережу тренерів і
кожен аймаг матиме змогу працювати з
командами тренерів/учителів, які пред�

до поставленої мети, та, одночасно, пож�
вавлення діяльності у педагогічних ко�
лективах є використання національних
стандартів як важливого навчального ма�
теріалу. 

З метою забезпечення впровадження
базових компонентів освіти заради стало�
го розвитку, та, одночасно, контекстуалі�
зації та активізації участі місцевої влади,
модель побудована на концепції після�
дипломної освіти і прогресії з наріжними
каменями холістичного підходу до ОСР,
співпраці та опорі на досвід. 

ПЕРЕДУМОВИ

Радянський Союз мав надзвичайний
вплив на розвиток Монгольської держави.
Розпад радянської системи у 1990 році
сигналізував про початок перехідного пе�
ріоду від централізованої економіки до
ринкової. Негайним результатом стало
збідніння частини населення, оскільки
люди втрачали роботу.  Зросла кількість
дітей, які не ходили до школи,
що викликало погіршення як
якості шкільної освіти, її дос�
тупності, так і якості освітніх
стандартів. Сьогодні значна ува�
га приділяється реструктуриза�
ції системи освіти країни. За�
плановано протягом 2008 року
зробити 12�річну школу. Рівень
грамотності у Монголії – 98 %,
це один із найвищих показників
у світі. Нові освітні стандар�
ти/курикулум упроваджені в
систему освіти країни у 2005 ро�
ці. Ці стандарти вимагають хо�
лістичного підходу та міжпред�
метної інтеграції. На перешкоді до задо�
волення цих вимог стоїть те, що майже всі
монгольські учителі мають професійну
освіту лише з одного предмета.  На сучас�
ному етапі загальнонаціональні стандар�
ти вказують головний напрям руху осві�
ти, а школи та педагогічні працівники по�
винні трансформувати загальні настанови
у місцеві курикулуми.

У минулому в екологічній освіті най�
більша увага приділялася науковим фак�
там та поняттям. Це означає, що пробле�
ми навколишнього середовища переваж�
но зображувалися як знаннєві питання,
які можна вирішувати шляхом наукових
досліджень та інформування широкого
загалу. Ще однією педагогічною традиці�
єю є зображення екологічних проблем як
питань стилю життя.  Щоб їх розв'язати,
людина повинна організувати особисте та
суспільне життя  відповідно до наукових
знань про природу та з урахуванням еко�
логічної ситуації. У навчальному процесі
особливу увагу приділяли вивченню
знаннєво�базованих екологічно�етичних
точок зору.
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нів оцінюють навчання в школі як відірва�
ну від повсякденного реального життя
частину; знання та уміння, здобуті у сті�
нах школи, там назавжди і залишаються.
Це означає, що молодь після закінчення
навчання не може використати здобуті
знання для покращення  власного життя
та життя їх спільнот, обрати на їх основі
бажаний вектор розвитку. Модель NAGLO
пропонує ідею, що школярі повинні набу�
вати такі знання  та уміння, які підтвер�
дили свою значущість та корисність у
повсякденному житті. Знання розвива�
ються, стають повноцінними і значимими
під час вивчення школярами актуальних
проблем у їх регіоні, а також коли центр
уваги зміщується від аналізу поточних
проблем до фактичної роботи над ство�
ренням бачення майбутнього. 

Особа, яка здобула таку освіту, також
набуває здатності до саморозвитку, само�

освіти, самостійного
підвищення грамот�
ності5. Інший важли�
вий аспект підтримки
О С Р � г р а м о т н о с т і 6

включає заохочення
до сприйняття і розу�
міння учнями різних
точок зору, цінностей
та інтересів, що кон�
ституюють питання і
наслідки його вирі�
шення7. 

У цьому проекті
розробники проектів

Справ керувалися ідеєю розвитку ОСР�
грамотності. Учителі та учні також брали
активну участь у діяльності громади що�
до вирішення важливих для її життєді�
яльності питань. У цих справах освіта за�
ради стійкого розвитку стає одним із інс�
трументів, за допомогою яких місцеві гро�
мади роблять своє життя стабільнішим,
стійкішим у екологічному, культурному
та економічному вимірах.  Ідея грамотнос�
ті має спільні схожі риси з ідеєю Діяльніс�
ної Компетентності (Jensen & Nielsen
2003), хоча головне джерело ідей щодо то�
го, як трансформувати ідеї грамотності в
конкретну діяльність у рамках роботи за
моделлю, знаходиться в принципі  вибору
в освіті Хабермаса та Дьюї (дивись також
Englund, Оhman & Оstman 2007),  а також
у дослідженнях природи грамотності. 

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ
ставляють різні предмети та мають знач�
ні знання та навики в  ОСР.

3. Третя мета – створити матеріали,
придатні до використання на території
усієї країни. 

У Монголії це  збірка відповідних кон�
кретній місцевості  Справ екологічного,
економічного та соціального змісту, з де�
тальним навчальним планом. 

4. Четвертою метою є розвиток діалогу
між центральними органами освітньої
влади, місцевою владою та командами
ОСР. 

Важливість цього кроку не можна пе�
реоцінити, оскільки умови для плідної ро�
боти залежатимуть від підтримки місце�
вих та національних органів влади. У
Монголії це питання розглядалося Фаси�
літаційною Командою проекту і з Мініс�
терства Освіти країни до місцевих влад�
них структур направлено кілька листів із
проханням підтрима�
ти проект, що й було
виконано. Налагод�
ження такого діало�
гу, своєрідного кому�
нікаційного каналу –
один із ключових мо�
ментів щодо створен�
ня та поширення ма�
теріалів та гаранту�
вання того, що праця
учителя та його здо�
бутки будуть  належ�
но оцінені.   

5. П'ятою метою є
створення групи екс�
пертів, здатних працювати національни�
ми радниками з питань ОСР на різних
рівнях. Національна експертиза набуває
значущості лише за умови безумовної
підтримки та заохочення підвищення
компетентності експертів. У цьому проек�
ті трьом особам, залученим до його менед�
жменту, надано можливість взяти участь
у міжнародних курсах з ОСР. Посади цих
осіб також дають їм змогу розробляти та
проводити експертизу  діяльності, до якої
вони залучені як з боку неурядових гро�
мадських організацій, так і з боку дер�
жавної влади.

6. Шоста мета – зміщення наголосу ос�
віти від здобуття класичної шкільної осві�
ти до базових знань.   Загальновідомим є
факт, що багато, а можливо, більшість уч�

___________________________
5 Для ознайомлення з дослідженнями з теми "грамотність у зв'язку з природничими науками" читайте: Ро�

бертс (2007) та http://www�conference.slu.se/lslsymposium/.
6"Грамотність – серцевина стабільного розвитку" – назва виступу колишнього Генерального Секретаря ООН
Кофі Аннана з нагоди святкування Міжнародного Дня Грамотності 8 вересня 2005 року. (http://www.unes�
cobkk.org/index.php?id=5093). 
7 ОСР�грамотність можна розуміти так: комплекс завдань ОСР у поєднанні зі змістом поняття "грамотність"
спільно вказують на: а) соціальний та культурний характер наших відношень з іншими особами та  фізичним
навколишнім середовищем; а також на те, що: б) цей характер відношень прямо впливає на мовну практику
людини. По суті, концепт вказує на  розпливчатий та негармонійний характер поняття "стабільність" у прак�

тичному житті. Це бачення ОСР та ОСР�грамотності бере початок у філософських поглядах на мову Вітген�

штейна (1953/1997, 1969/1997) та трансакційному аналізі Дьюї (Bentley & Dewey 1949/1991). 



вердили  ОСР як головний принцип сис�
теми освіти країни.  

Прив'язка до місцевості цієї програми
досягнута шляхом проведення семінарів
та зустрічей у багатьох куточках країни
та зустрічей із представниками місцевої
влади. Також начальники усіх регіональ�
них відділів освіти взяли участь у роботі
семінару та отримали базові знання з
ОСР. 

СТРАТЕГІЯ LOREC

Щоб досягти вказаних вище цілей, ми
розробили стратегію, у якій задіяні цілі
номер два, три, шість та сім. Ця стратегія,
яку ми назвали LOREC�стратегія (Регіо�
нально Значимі Справи, англ. Locally Re�
levant Cases), фокусується на розвитку в
учителів умінь та навичок у галузі ОСР,
ОСР�грамотності та уміннях трансфор�
мувати курикулум шляхом навчання у
співпраці, проектній роботі та курсах під�
вищення кваліфікації. У вступній частині
статті ми говорили про те, що більшість
учителів не знайомі з принципами ОСР і
майже всі вони викладають лише один
предмет. 

Проектна робота, яку повинні проводи�
ти команди вчителів, складається з таких
завдань:

а) Вибір теми LOREC�справи в ключі
стійкого розвитку.

б) Розробка робочого плану, що містить
навчальну послідовність, за допомогою
якої питання розглядається і осмислю�
ється з різних точок зору: екологічної,
економічної та культурної. 

в) Містить опис педагогічних підходів,
що і) підтримують розвиток компетенції
вибору цінностей та свобод; а також: іі)
зміцнюють  залученість та пожвавлюють
участь. 

г) Описує види діяльності, які сприя�
ють розвитку ОСР�грамотності учнів. 

д) Містять опис міжпредметної приро�
ди проекту (можливості поєднання в од�
ному проекті математично�природничих
та гуманітарних дисциплін).

е) Вказує на відповідність плану про�
екту національному курикулуму:  описує
мету, знання, уміння, навики, цінності то�
що, яких буде досягнуто під час виконан�
ня обраної Справи.

ж) Описує можливі шляхи організації
роботи в школі за цим проектом.

з) Навчає вчителя методики роботи за
цим проектом. 

и) Використання досвіду, здобутого
протягом роботи за проектом із метою йо�
го вдосконалення. 

Від учителів очікують таких звітних
документів, які б слугували джерелом
натхнення для  недосвідчених у галузі
ОСР учителів. Серед тем проектів Справ,
розроблених монгольськими учителями, є
теми використання лісів, питної води,

7. Сьомою метою є підтримка та коор�
динація процесу децентралізації струк�
тури відповідальності відповідно до вибо�
ру змісту та методів навчання.  

Ця мета – наслідок шостої мети, ос�
кільки навчання ОСР�грамотності часто
потребує контекстуалізації контенту вик�
ладання. Учням необхідно давати можли�
вість навчитися використовувати знання
та уміння в ролі споживачів та громадян,
тому в навчальний процес слід включати
компонент діяльності у місцевій громаді.
Щоб забезпечити таку контекстуаліза�
цію, необхідно передати на місця деяку
частину відповідальності за вибір нав�
чального змісту. У централізованому ку�
рикулумі потенціал до місцевої адаптації
та контекстуалізації дуже малий. У кон�
кретному вияві досягнення цієї мети оз�
начає, що учителі мають  можливість  і
вміння трансформувати національний ку�
рикулум у місцевий  з наголосом на голов�
них питаннях стійкого розвитку. На по�
чатку проекту Монголія упровадила де�
централізований курикулум. Тож ця мета
гармонує з новою освітньою політикою
країни.

8. Восьмою і кінцевою метою є підтрим�
ка розвитку структур та ресурсів для
збереження стабільності.  Людський капі�
тал – найважливіше джерело та гарантія
стійкого розвитку. У моделі цей капітал
складається з мережі учителів, які знахо�
дяться у всіх регіонах країни, групи наці�
ональних радників, посадових осіб дер�
жавного та регіонального рівнів.  Струк�
турними ресурсами програми є докумен�
ти правового та адміністративного полів, а
також місць, де учасники мають змогу
вчитися, набувати практичних знань,
працювати над новими ідеями. Приклада�
ми потужних структурних ресурсів є
обов'язкові до виконання завдання націо�
нальним та регіональним закладам, кури�
кулум, педагогічні навчальні заклади,
заклади післядипломної  педагогічної ос�
віти, програми неурядових організацій,
спеціальна навчальна література для сис�
теми підготовки та перепідготовки педа�
гогічних кадрів тощо. 

У Монгольському проекті всі перера�
ховані кроки узгоджувалися із Фасиліта�
ційною групою та його ключовими стейк�
холдерами. Міністерство Освіти, науки та
культури надало посібнику офіційного
статусу. Досягнуті результати надихнули
Міністерство природи та навколишнього
середовища ініціювати "Національну
програму "Освіта заради стійкого розвит�
ку для кожного", мета якої –  дати кожно�
му жителю країни міцні знання зі стійко�
го розвитку. Школи визначено головними
освітніми закладами громадян у місцевих
спільнотах. Наступним результатом ста�
ла ініціатива щодо розробки та впровад�
ження національних стандартів, які б ут�
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вугледобування; проблеми виснажених
земель, перетворення родючих земель на
пустелю, токсичних відходів, належного
харчування населення країни тощо.
Двадцять вісім Справ були відібрані та
укладені  у посібник обсягом 286 сторінок,
виданий накладом тисяча примірників і
безкоштовно поширений у школах Мон�
голії. За словами пана Х.Бетболда (G. Bat�
bold), голови відділу загальної освіти Мі�
ністерства освіти, науки та культури, "ці
Справи – найвагоміший внесок у впро�
вадження національних стандартів освіти
у Монголії". 

Після визначення провідним учителем
теми Справи, навчальний проект якої він
розроблятиме, учителі інших предметів
також можуть долучитися до його роботи.
Колегіальна робота відбувається на заса�
дах співпраці, інтеграції, під керівниц�
твом змісту та принципів ОСР.

Згідно зі Стандартами з предметів,
учителям для кожної Справи потрібно
визначити знання, уміння, навички, цін�
ності, які повинен набути учень. Під час
виконання цього завдання вчителі набу�
вають умінь трансформувати національні
стандарти у місцеві ОСР�курикулуми.
Також, щоб надихнути інших учителів і
навчити їх ефективно працювати за прог�
рамою ОСР з метою підвищення рівня
ОСР�грамотності, Справи ілюструються
прикладами, як на основі Національних
Стандартів розробити місцевий ОСР�ку�
рикулум.

Також учителі беруть участь у семіна�
рах із тем трансформації курикулуму, іс�
торичного екскурсу в екологічну освіту,
навчальних методів та методів визначен�
ня і вибору цінностей. Проведено низку
засідань "круглих столів", на яких учите�
лі ділилися досвідом, обговорювали пи�
тання Справ інших учасників команди. На
цих заходах учителі "з перших вуст" на�
бували досвід навчання у співпраці. 

РЕСУРСИ З НАЦІОНАЛЬНОГО ТА 
МІСЦЕВОГО ВРЯДУВАННЯ 

У NAGLO�моделі, яка також включає
LOREC�стратегію, загальнодержавне та
місцеве врядування використовуються як
ресурси впровадження ОСР в освіту. На�
ціональна освітня політика вимагає, щоб
учителі вели навчальний процес відповід�
но до національних стандартів. Цю вимогу
можна використати для набуття вчителя�
ми умінь трансформації курикулуму, не�
обхідних у процесі контекстуалізації на�
вчального матеріалу. Коротко кажучи, під
час контекстуалізації навчального мате�
ріалу здійснюється місцеве самовряду�
вання. 

Найбільшим викликом для навчально�
го процесу є те, що значуще і відповідне
місцевості може використовуватися як
провідна сила забезпечення ОСР�грамот�

ності у поставленій меті. Якщо ОСР�гра�
мотність нерозривно об'єднує знання,
уміння, навички, цінності, визначені дер�
жавними стандартами, то державне та
місцеве управління ідуть пліч�о�пліч.
Справи – це приклади того, як важливі
для певної місцевості питання формують
навчальне ядро та, водночас, узгоджу�
ються з національними стандартами з
низки предметів.

Національне та місцеве врядування
тут сприймаються не як конфліктуючі си�
ли, а як комплементарні механізми, що
сприяють розвиткові як людського, так і
структуруючого капіталів.
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мог до навчання і
виховання моло�
дого покоління.
Відповідно до ме�
ти визначено такі
завдання дослід�
ження:

1. Окреслити
провідні напрями
просвітницької діяльності К.Д.Ушинського,
що відповідають особливостям полікуль�
турної складової сучасної освіти і вихо�
вання.

2. Проаналізувати педагогічні погляди
та ідеї К.Д.Ушинського на полікультурно�
му тлі.

3. Визначити перспективи подальших
досліджень педагогічної спадщини
К.Д.Ушинського в контексті сучасних ви�
мог до навчання і виховання молодого по�
коління.

Для реалізації поставлених завдань та
досягнення мети окреслимо в межах цього
дослідницького пошуку декілька напрямів
просвітницької діяльності К.Д.Ушинсько�
го, що відповідають особливостям полі�
культурної складової сучасних освіти і
виховання. На нашу думку, це такі: 

1) втілення національної ідеї у вихован�
ні молодого покоління (ідея народності у
вихованні); 

Реформування освіти України є части�
ною процесів оновлення освітньо�вихов�
них систем, що відбуваються у вітчизня�
ній педагогіці з часів її фундації. У тепе�
рішній час ці складні і багатогранні зміни
відбуваються в контексті інтеграції країни
до європейського освітнього простору, що
висуває вимоги до створення конкурен�
тоспроможної й гнучкої системи вітчизня�
ної освіти. При цьому нагальною є потреба
у збереженні і збагаченні культурно�істо�
ричної спадщини народу, утриманні ба�
лансу між новаціями та традиціями. 

Звернення до історії педагогіки дає
змогу зрозуміти витоки життєдайних
джерел вітчизняних традицій навчання і
виховання молодого покоління. У сузір'ї
класиків педагогічної науки постать Кос�
тянтина Дмитровича Ушинського (1824 –
1871) є однією з найбільш яскравих і непе�
ресічних. Його досвід вивчається, аналізу�
ється, впроваджується… Проте, переко�
нані, що глибинна сутність його педагогіч�
них надбань залишається для сучасника
незбагненною і потребує подальшого дос�
лідження й осмислення з позицій сього�
дення. 

Метою дослідження є аналіз полікуль�
турності педагогічних поглядів та ідей
К.Д.Ушинського в контексті сучасних ви�
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Обгрунтовано провідні напрями просвітницької діяльності, що відповідають особливостям по�
лікультурної складової сучасних освіти і виховання. Проаналізовано педагогічні погляди та ідеї
К.Д.Ушинського на полікультурному тлі. Визначені перспективи подальших досліджень педа�
гогічної спадщини видатного педагога в контексті сучасних вимог до навчання і виховання мо�
лодого покоління. 

Обоснованы ведущие направления просветительской деятельности К.Д.Ушинского, которые
соответствуют особенностям поликультурной составляющей современных образования и
воспитания. Проанализированы педагогические взгляды и идеи К.Д.Ушинского на поликультур�
ном фоне.  Определены перспективы дальнейших исследований педагогического наследия вида�
ющегося педагога в контексте современных требований к обучению и воспитанию подрастаю�
щего поколения.

Mainstreams of the enlightenment activity, those meet peculiarities of multicultural nature of modern
system of education were grounded. Pedagogical views  and ideas of K.D.Ushynskiy were analyzed on
a multicultural background. Some prospects over the future researches of prominent teacher's peda�
gogical heritage in the context of modern requirements to study process and education of the young
generation were determined. 

К.Д.УШИНСЬКИЙ І СУЧАСНІСТЬ:
ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ
ТА ІДЕЙ

В.І.Бобрицька
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вання виступає як корінна закономірність
розвитку системи освіти й виховання у
будь�якій країні. Він не заперечував вико�
ристання педагогічного досвіду інших на�
родів, але вимагав, щоб його засвоєння від�
бувалося з урахуванням самобутності кра�
їни та її народних традицій. Ця ідея розви�
вається видатним педагогом і в інших його
творах, зокрема: "Три елементи школи",
"Питання про народні школи", "Про мо�
ральний елемент у суспільному вихован�
ні", "Про користь педагогічної літератури".

Ідея народності у вихованні, проголо�
шена  К.Д.Ушинським  у ХІХ ст., актуаль�
на і в теперішній час, адже формування у
молодого покоління національної свідо�
мості, любові до рідної землі, поважного
ставлення до культури свого народу, ба�
жання працювати задля розквіту країни є
одним із головних пріоритетів державної
виховної стратегії України. Підтверджен�
ням цього є те, що принцип народності є
одним із провідних у "Концепції націо�
нального виховання" [2]. 

Рідна мова як засіб виховання
На думку К.Д.Ушинського, рідне слово

є тим духовним національним одягом, у
який вбирається всяке знання, щоб стати
справжньою власністю людської свідомос�
ті. Свої погляди на значущість рідної мови
у вихованні молодого покоління педагог
виклав у книзі "Рідне слово" (1864). Він пи�
сав: "Відберіть у народу все – і він все мо�
же повернути, але відберіть мову – і він
ніколи більше уже не створить її; нову
Батьківщину навіть може створити  на�
род, але мови ніколи: вимерла мова в ус�
тах народу – вимер і народ" [6, с. 4].

К.Д.Ушинський називав рідну мову "ве�
ликим народним педагогом, який учив то�
ді, коли ще не було ні книжок, ні шкіл".
Щодо вивчення рідної мови педагог дає
настанови: "Доки жива мова народна в ус�
тах народних – доти живий і народ" [6, с.4].
Як прихильник прогресивної педагогічної
думки, він розвивав ідею про те, що рідна
мова повинна бути головним предметом
вивчення у школі. Вчений�практик вис�
ловлювався про рідну мову як засіб вихо�
вання молодого покоління, відродження
культури й духовності народу. 

Загальнопедагогічні, дидактичні і мето�
дичні напрацювання, які К.Д.Ушинським
майстерно викладено у "Рідному слові",
мають відгук у серцях і поглядах наших
сучасників: пересічних громадян, освітян і
можновладців. Зокрема, у Державній на�
ціональній програмі "Освіта" ("Україна
ХХІ століття") серед її змістових компо�
нентів виокремлено пріоритетний – "фор�
мування високої мовної культури, оволо�
діння українською мовою" [1]. 

2) використання рідної мови як засобу
виховання; 

3) вивчення людини в процесі навчання
і виховання (людина як предмет вихован�
ня); 

4) обґрунтування ролі фізичної і розу�
мової праці у вихованні;

5) використання досвіду зарубіжної
школи у вітчизняній практиці навчання і
виховання. 

Проаналізуємо в означеній послідов�
ності педагогічні погляди та ідеї
К.Д.Ушинського на полікультурному тлі.

Ідея народності у вихованні
Дослідники творчості К.Д.Ушинського

вважають, що він був одним із перших,
хто збагнув силу і велич народної педаго�
гіки, усвідомив взаємозв'язок навчання і
виховання з національною ідеєю. У статті
"Про народність у громадському вихован�
ні" (1875) педагог розкриває своє розумін�
ня означеної проблеми, ділиться роздума�
ми про те, що історія народу, його харак�
тер і культура, географічні та природні
умови визначають спрямованість вихо�
вання за своїми духовними цінностями і
традиціями. 

Концепція народності виховання
К.Д.Ушинського ґрунтувалася на поло�
женнях про те, що кожен народ упродовж
століть виробив власну систему вихован�
ня і навчання, яка визначала перспективи
національного розвитку. Педагог зазначав,
що "будь�яка жива історична народність є
найпрекрасніше творіння Боже на землі, і
вихованню залишається лише черпати із
цього багатого і чистого джерела" [6, с. 4]. 

Узагальнення напрацювань учених, що
вивчали спадщину К.Д.Ушинського, дає
змогу виокремити декілька підходів до
тлумачення джерельної бази його педаго�
гіки народності. Більшість дослідників
пов'язують її з ідеями класичної росій�
ської педагогіки ХІХ ст. У статті І.Торопо�
вої зазначається, що проблему народності
Костянтин Дмитрович вивчав у творах
провідних західноєвропейських педагогів
[3, с. 66]. Авторка провела цікавий порів�
няльний аналіз творів К.Д.Ушинського і
Ф.А.В.Дістервега (1790 – 1866), під час
якого здійснила спробу виявити спільність
поглядів видатних педагогів на завдання,
зміст та принципи національного вихован�
ня. Зокрема, вона пише: "К.Д. Ушинський і
Ф.А.В.Дістервег наголошували, що за гли�
бокої поваги до своєї нації не можна при�
нижувати інші, тим більше виховувати
ненависть до них, натомість необхідно
докладати зусиль, щоб особистість стала
гуманною, людяною" [3, с. 67]. 

На думку К.Д.Ушинського, у методоло�
гічному плані принцип народності вихо�
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кової роботи автор, осмислюючи фізіоло�
го�психологічні закономірності розвитку
дитини і результати власних спостере�
жень, виокремив принципи "здорової ме�
дицини", в основі яких – встановлена пе�
дагогом залежність між харчуванням і
станом нервової системи. Зазначимо, що
ця залежність була науково обґрунтована
лише у ХХ ст., що й створило підґрунтя
для розроблення методології нової науки –
психодієтики. Учений рекомендував  вик�
лючити з харчування дітей чай, каву, ви�
но, прянощі, оскільки всі ці продукти
збуджують нервову систему. Таким чи�
ном, випередивши наукову думку на бага�
то десятиліть, К.Д.Ушинський започатку�
вав основи оздоровчого харчування.

Ще одним цікавим напрацюванням
К.Д.Ушинського є його поради щодо зна�
чення формування корисних для здоров'я
звичок поведінки. На його думку, гарна
звичка, наприклад, дотримання особистої
гігієни, виконання ранкової гімнастики, гі�
гієнічний душ, дотримання режиму дня і
відпочинку тощо є "моральним капіта�
лом", а погана тією ж мірою є "моральна
невиплачена позика", яка паралізує най�
кращі людські починання і може довести
до морального банкротства (тютюпаління,
пристрасть до алкоголю тощо). Водночас
К.Д.Ушинський вірив, що "доки людина
жива, вона може змінитися і з глибокої бе�
зодні морального падіння стати на вищу
ступінь моральної досконалості" [4, с. 275].

Для нашого дослідження було важли�
вим також з'ясувати, як ставиться
К.Д.Ушинський до питання включення у
процес підготовки вчителя знань про лю�
дину як предмет виховання. Педагог пише
про те, що сприяти "розвитку мистецтва
виховання можна лише шляхом поширен�
ням серед вихователів … різноманітних
антропологічних знань" [4, с. 245]. Це, на
його думку, сприятиме підвищенню ком�
петентності учителів, що дасть їм змогу
"поставитися критично до тих порад, які
часто суперечать одна одній" [4, с. 243].

Педагогічні ідеї К.Д.Ушинського, висвіт�
лені у його фундаментальній праці "Люди�
на як предмет виховання. Досвід педагогіч�
ної антропології", не втрачають актуаль�
ності і в наш час. Аналіз сучасних тенден�
цій розвитку вітчизняної педагогічної нау�
ки дає підстави стверджувати, що в центрі
освітньої мети є людина з її запитами, пот�
ребами, інтересами, здібностями. Тому
провідною ідеєю реформування сучасної
освіти є визнання учня (студента) носієм
суб'єктивного досвіду, в контексті якого він
сприймає будь�які навчальні і виховні
впливи. Це є найповнішим втіленням ок�
ресленої видатним педагогом у такий спо�
сіб положень педагогічної антропології.

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ
Людина як предмет виховання

Однією з фундаментальних праць
К.Д.Ушинського є педагогічний трактат
"Людина як предмет виховання. Спроба
педагогічної антропології" (1867 – 1869),
написаний у трьох томах. Так, досить час�
то в назві твору відображаються основні
погляди автора, його світоглядні настано�
ви, стрижень професійної діяльності. Оз�
наченою назвою Костянтин Дмитрович
чітко окреслив головний об'єкт педагогіч�
ної науки – вивчення людини в процесі
навчання і виховання з тим, щоб науково
обґрунтувати закономірності процесу роз�
витку і становлення особистості.

Система вихідних методологічних поло�
жень про місце людини в природі і сус�
пільстві лежить в основі поглядів
К.Д.Ушинського на проблему виховання,
розв'язання якої можливе, на думку вчено�
го, за умови забезпечення умов для макси�
мального самовираження особистості на
основі глибокого розуміння своєї людської
сутності. Філософська обґрунтованість пог�
лядів педагога на людину як предмет вихо�
вання виявляється у виборі пріоритетів
сфери цілепокладання, рівнях реалізації
особистісного начала у формах і методах
виховного впливу, характерові взаємовід�
носин учителя й учнів, цілісному ставленні
суспільства до освітніх закладів усіх типів.

У процесі дослідження науково�педаго�
гічних поглядів К.Д.Ушинського на люди�
ну як предмет виховання ми намагалися
з'ясувати своєрідність поглядів ученого на
проблему збереження здоров'я молодого
покоління, яка не втрачає актуальності в
сучасній теорії та практиці навчання й ви�
ховання молодого покоління. Так, на нашу
думку, особливою заслугою видатного пе�
дагога є наукове розроблення теорії і
практики фізичного виховання як одного
із складників здорового способу життя.
Вивчивши досвід підготовки вчителів гім�
настики в навчальних закладах Європи,
К.Д.Ушинський висловив низку власних
міркувань із розв'язання основних зав�
дань фізичного виховання як чинника оз�
доровлення організму дитини. Він дале�
коглядно зазначав: "Гімнастика як систе�
ма довільних рухів, спрямованих  на до�
цільну зміну фізичного організму, тільки�
но починається і важко бачити межі мож�
ливості її впливу не лише на зміцнення ті�
ла і розвиток тих чи інших органів, але й
на попередження хвороб і навіть лікуван�
ня їх" [4, с. 249].

Продовжуючи аналіз поглядів
К.Д.Ушинського на проблеми здоров'я і
механізми його збереження, звернемося
до змісту "Педагогічної антропології", як
ще інколи називають цю фундаментальну
працю. У главі "Нервова система" цієї нау�
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ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ
про увесь простір життєвих і професійних
планів, сформувати адекватну світогляд�
ну настанову на неперервність освіти, са�
моосвіту. Ось чому у світлі реалізації
принципу навчання впродовж життя  ду�
же важливо втілювати ідею К.Д.Ушин�
ського про значущість різних видів праці
у формуванні витривалості, цілеспрямо�
ваності дитини, її готовності долати труд�
нощі життєвого і професійного самовизна�
чення в умовах полікультурності сучасної
освіти і виховання.

Досвід зарубіжної школи та вітчизняні
традиції навчання і виховання

Узагальнюючи творчу спадщину кла�
сика вітчизняної і світової педагогіки
К.Д.Ушинського з позицій сьогодення,
звернемося до його поглядів на розв'язан�
ня проблеми запозичення досвіду зару�
біжної школи і збереження вітчизняних
традицій навчання й виховання. Таке
спрямування нашого дослідницького інте�
ресу зумовлене прагненням осмислити
особливості сучасних реформаційних про�
цесів у науці й освіті України, інтеграції
до європейського та світового освітнього
простору в контексті впливу транскуль�
турних чинників, що, безперечно, є потре�
бою часу і не викликає сумнівів щодо своє�
часності й перспективності. 

Ще у ХVІІІ ст. здійснювалися спроби
ознайомити освічену громадськість з на�
працюваннями видатних західноєвропей�
ських педагогів, зокрема, Дж.Локка,
Я.А.Коменського, Ж.�Ж.Руссо та інших. У
ХІХ ст. інтерес до іноземних педагогічних
ідей був пов'язаний із творчістю Й.Г.Пес�
талоцці, Ф.А.В.Дістервега та інших. Про�
тягом 70 – 90�х рр. ХІХ ст. на сторінках
періодичних педагогічних видань друку�
валися огляди шкільної справи в зарубіж�
них країнах. Одну з таких рубрик в "Жур�
нале Министерства народного просвеще�
ния" свого часу ввів наш співвітчизник
В.В.Фармаковський. Зазначимо, що став�
лення до досвіду зарубіжної педагогічної
школи не завжди було однозначним, ос�
кільки воно відображало позиції від цілко�
витого схвалення до категоричного запе�
речення. 

К.Д.Ушинський був прихильником
об'єктивності у ставленні до досвіду вихо�
вання в зарубіжній педагогічній школі. Він
вивчав його не лише за працями колег�ос�
вітян, але й шляхом відвідування на�
вчальних закладів за кордоном, ознайом�
лення з навчальними програмами, спосте�
реження за діяльністю педагогів�практи�
ків. Вивчення змісту навчання в школах
Швейцарії, Німеччини, Англії і Америки
дало змогу К.Д.Ушинському окреслити ко�
ло завдань з удосконалення навчання і ви�

Роль фізичної і розумової праці 
у вихованні 

Логіка К.Д.Ушинського у визначенні
значущості праці як дієвої форми вихо�
вання проста і переконлива: життя і прог�
рес суспільства базуються на трудовій ді�
яльності, а тому у процесі підготовки мо�
лоді до самостійного життя потрібно залу�
чати її до праці. 

Найбільш фундаментально означену
ідею в соціальному, педагогічному  й куль�
турологічному аспектах К.Д.Ушинський
обґрунтував у статті "Праця в її психічно�
му і виховному значенні" (1860). Учений�
педагог розглядав працю як вияв люд�
ської сутності, важливу умову розвитку й
соціалізації особистості, її долучення до
надбань народу в галузі культури.

Ідею гармонійного розвитку дитини ви�
датний педагог нероздільно пов'язував з
розумовим, фізичним, моральним, есте�
тичним і громадянським вихованням. Під�
креслюючи роль розумової і фізичної пра�
ці у вихованні молодої людини, Костянтин
Дмитрович наполягав на паритетності
усіх видів діяльності дитини. На його пе�
реконання, незалежно від того, яка це
праця – фізична чи розумова, як співвід�
носяться види праці в житті людини, вона
має створювати оптимальний фундамент
для формування моральних рис людини і
є необхідною умовою її виховання. 

Опікуючись проблемами шкільництва,
К.Д.Ушинський висловлював застережен�
ня щодо порушення норм розумового на�
вантаження дитини.  Він вказував: "Розу�
мова праця чи не найважча праця для лю�
дини. Мріяти легко і приємно, а мислити –
важко" [5, с. 80]. Розвиваючи думку про те,
що розумова праця є основним видом ді�
яльності дитини у школі, педагог зазна�
чав: "Разом із звичкою працювати розу�
мово набувається і любов до такої праці,
або, краще сказати, жадоба її. Людина, що
звикла працювати розумово, нудьгує без
такої праці, шукає її і, звичайно, знахо�
дить на кожному кроці" [5, с. 80].

Аналізуючи погляди К.Д.Ушинського
з позицій нових вимог суспільства до фор�
мування і розвитку людини третього тися�
чоліття, вважаємо, що в перспективах
процесів виховання молодого покоління
домінантою є підготовка дитини до набут�
тя умінь учитися впродовж життя. У цьо�
му контексті тенденції зміни парадигм ос�
вітніх систем знаходяться у площині по�
шуку таких підходів до організації на�
вчання і виховання молоді, коли саме в
шкільні роки формується ставлення до
праці як перспективи життєвого і профе�
сійного самовизначення особистості, її
конкурентоспроможності на ринку праці.
Це дає змогу дитині отримати уявлення



1. Провідними ідеями теоретичної і
практичної спадщини К.Д.Ушинського, що
відповідають сучасним запитам полікуль�
турності освіти і виховання, є такі: ідея на�
родності у вихованні; використання рідної
мови як засобу виховання; людина як
предмет виховання; визначальна роль фі�
зичної і розумової праці у вихованні; зва�
женість у використанні зарубіжного дос�
віду у вітчизняній практиці навчання і ви�
ховання. 

2.  Аналіз педагогічних поглядів та ідей
К.Д.Ушинського на полікультурному тлі
дає змогу виокремити напрями просвіт�
ницької діяльності ученого, які суголосні
сьогоденню. Беззаперечним залишається
переконання в тому, що у його творчій
спадщині відображається прогресивний
поступ, окреслюються нові етапи в роз�
витку вітчизняної і світової педагогічної
думки. Сформульовані класиком педагогі�
ки висновки є основою наукового пояснен�
ня тенденцій і змін у вітчизняній системі
освіти і виховання молодого покоління в
контексті сучасних реформаційних та ін�
теграційних  процесів у науці й освіті Ук�
раїни.

Звичайно, в рамках однієї статті не�
можливо висвітлити та проаналізувати
багатоаспектність полікультурної складо�
вої педагогічних поглядів та ідей
К.Д.Ушинського, які суголосні із сьогоден�
ням. Перспективою подальших дослід�
жень автора є осмислення просвітницької
діяльності видатного педагога в контексті
впливу сучасних транскультурних чинни�
ків, національних та європейських запитів
до навчання і виховання молодого поко�
ління.
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ховання у рідній школі. Він вважав до�
цільним підхід, що існував в загальнона�
родних і кантональних школах Швейца�
рії, де програма навчання відповідала віку
та рівню розвитку учнів. Ураховуючи дос�
від школи Фреліха, Костянтин Дмитрович
наголошував на необхідності викладання
навчального матеріалу одним учителем
(класне викладання), обстоював поєднан�
ня відомостей про Батьківщину з вивчен�
ням мови, читанням тощо. Педагога при�
ваблювала й "одночасна" система навчан�
ня (кілька вчителів на 50 учнів у класі) у
північноамериканських школах. Думки
щодо поєднання навчальних предметів у
єдине ціле виникла в К.Д.Ушинського в
результаті осмислення досвіду у колиш�
ній  школі Феленберга у Мюнхенбухзее.  

У процесі творчої систематизації своїх
спостережень за організацією навчально�
го процесу в зарубіжній школі, узагаль�
нення напрацювань учених та досвіду
практиків, осмислення міркувань з приво�
ду побаченого, почутого і прочитаного,
К.Д. Ушинський у праці "Про народність у
громадському вихованні" намагається від�
найти відповідь на запитання: "Може,
можна запозичити у німців багатство їх
наукового і філософського розвитку, у
англійців здатність створювати силу
думки й характеру, у французів їх уміння
передавати технічні знання, у американ�
ців їх державне поняття про громадську
освіту й ту швидкість, з якою вони сте�
жать за загальним прогресом, і з усіх сто�
рін одного поняття створити таку систему
виховання, яка б, досягаючи усіх цілей,
досягла в своїй діяльності вищого ідеалу
людської досконалості?" [5, с. 40]. На дум�
ку педагога, "іноземна система може бути
застосована до іншого народу лише в ім'я
раціональності" [5, с. 41]. Застерігаючи від
абстрактного, формального запозичення
зарубіжного досвіду, К.Д.Ушинський на�
полягає на його обґрунтованому викорис�
танні у вітчизняній педагогічній школі.

Погляди видатного педагога на
розв'язання означеної актуальної пробле�
ми сучасності дають змогу дійти висновку
про те, що невід'ємною умовою досягнення
високого рівня конкурентоспроможності
фахівців на світовому і, насамперед, євро�
пейському ринку праці є збереження кра�
щих вітчизняних традицій навчання і ви�
ховання, конструктивне осмислення їх із
позицій світових вимог. Це сприятиме пос�
тупальному розвитку і становленню віт�
чизняної системи освіти, забезпечить її
входження у європейський освітній прос�
тір як неповторного, самобутнього склад�
ника.

Викладене дає підстави здійснити уза�
гальнення, а саме:
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Духовний розвиток школярів – голов�
ний елемент змісту сучасної освіти
Держстандартом освіти визначено  три

змістові лінії програми курсу "Зарубіжна
література" освітньої галузі "Мови та літе�
ратури": літературознавчу, аксіологічну та
соціокультурну, згідно з якими головною
метою вивчення предмета є залучення до
вершинних досягнень світової літератури,
загальнолюдських і національних духовних
цінностей, виховання естетичних смаків,
вироблення імунітету проти низькопробних
явищ масової культури.

"Відстежуючи зміни світогляду та свідо�
мості сучасної людини, педагогічна наука
все частіше доходить висновку, що духов�
ний розвиток школярів – це невід'ємний  і
першорядний елемент змісту сучасної осві�
ти, точніше – наскрізна ідея, яка має реалі�
зовуватися в шкільній практиці не відсто�
ронено від головних її ліній, а органічно пе�
реплітаючись із ними, стаючи своєрідним
фокусом,  інтегративним ядром освіти, її
концептуальною базою", – зауважує про�
відний спеціаліст Міністерства освіти і нау�
ки України галузі "Мови та літератури"
В.Федоренко [13].

Чому ж саме духовний розвиток  є го�
ловним елементом змісту  сучасної освіти?
Час, у якому ми живемо, позначився ситуа�
цією абсолютного зла, констатує цю жор�
стоку правду у своїй публічній лекції
С.Кримський: "…на тлі цивілізованого під�
несення другої половини ХХ століття від�
бувся справжній вибух сатанинських сил
тероризму, фундаменталізму, расизму,
наркоманії, еротизму, девіантної поведінки
взагалі, масштабного зростання злочинів

проти особистості" [5]. Для збереження пов�
ноти людської екзистенції стає конче необ�
хідним вироблення протистояння тиску
бездуховного прагматизму. ХХІ століття
або буде століттям духовності, або його зов�
сім не буде, вважає філософ І.Надольний
[14]. Духовність при цьому виступає як аль�
тернатива хаосу.

Гіпертрофоване почуття власної гіднос�
ті, велика самовпевненість, агресивність,
прагматичність, байдужість до оточення,
шкідливі звички, надмірні гордощі тощо… І
все це треба подолати; дисгармонійні про�
цеси, стани перевести у гармонійні.

Духовний розвиток – це завжди  заклик
"згори" здійснити те, що не здійснюється
само по собі – важку роботу з самовдоско�
налення. Кожна дитина і кожен учитель
мусять доходити  до цього шляхом внут�
рішнього зусилля: роботи серця, розуму,
уяви. 

Cправа одухотворення національної ос�
вітньої системи не терпить зволікань –
"надто далеко спрямовується наш історич�
ний хід від моральних основ буття, високої
життєвої філософії й безсмертної мудрості
Христової віри. Треба змінювати нинішню
освітню систему, продовжувати шляхетні
започаткування, спрямовані на її одухотво�
рення" [13].

Виконати це завдання може вчитель,
який  має високу духовну культуру.

Сутність духовного світу людини. По�
няття "дух", "душа", "духовність"

Соціальна зумовленість проблеми фор�
мування не лише професійно, а передовсім
духовно компетентного типу особистості су�
часного вчителя спонукає до детальнішого
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З'ясовуються поняття "духовність", "духовне" з позицій психології, філософії, релігії.  Розгля�
даються методи і прийоми роботи з духовного розвитку учителя зарубіжної літератури, які
використовуються в період  курсової перепідготовки  в  системі післядипломної освіти.

Разъясняются понятия "духовность", "духовное" с позиций психологии, философии, религии.
Рассмотрены методы и приемы работы по духовному развитию учителя зарубежной литера�
туры, которые  используются в период курсовой переподготовки в системе последипломного
образования.

The article deals with the notions  "Spirituality","spiritual" from the point of view of phychology, phi�
losophy, religion. The methods and techniques of work about spiritual development of Foreign  Litera�
ture teachers which are used at the refresher courses in the  recertification system  are considered.

ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛЯ�СЛОВЕСНИКА
В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ОСВІТИ

В.В.Чирка

Блаженні, хто випере шати свої, 
щоб мати право на дерево життя, 

і ввійти брамами в місто!
Об'явлення Св. Івана Богослова 22: 14
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про те, що чи хто скеровує діяльність люди�
ни, як це скеровування впливає на харак�
тер, спосіб її життя.

Порівняно завершеного вигляду поняття
"дух" набуває у релігії. Зокрема, Дух Святий,
або Дух Божий (Параклет чи Паракліт, що
у перекладі з давньогрецької означає "по�
мічник", "розрадник"), у релігійних уявлен�
нях постає як сила божественного натхнен�
ня. З погляду християнства, завдяки при�
шестю Ісуса Христа Дух Святий з'являється
як те, що "послане" Христом і "свідчить" про
нього. "Дух" постає як сфера натхнення,
сфера потенційної здатності, що існує об'єк�
тивно, незалежно від життя людини. 

Зримий образ духу в християнській тра�
диції – це голуб (власне голубка), який існує
як образ певного світового птаха, своїм теп�
лом зігріваючи "яйце світове". Як фоль�

клорно�казкове опредметне�
не бачення духу постає поши�
рене у народів ісламу уявлен�
ня про гігантського чудесного
птаха Рух (арабське ruch –
дух).

У релігії дух розглядаєть�
ся як об'єктивно існуюче яви�
ще, основною здатністю якого
є можливість творити люди�
ну, її життя, характер і спосіб
діяльності. Дух у релігії ото�
тожнюється з особливим про�
явом сутності Бога (об'єктив�
не начало). Релігія "зазем�
лює", суб'єктивує явище ду�
ху, показує можливість існу�

вання його як індивідуального явища. Усві�
домлене бачення цього зв'язку неодмінно
приводить до розуміння  духовності як міри
наповнення душі людини Духом Святим,
який  витає там, де Сам хоче. Тоді прихо�
дить поняття душі як "іскорки" Божествен�
ного Духа, яка й "запалює" життям кожну
людину. 

Прикладами релігійного уособлення
явища духовності є віра у Бога, любов до
Бога, надія на Бога та страх Божий. Це та�
кож божественна освяченість людини і
всього людського честю, совістю, гідністю,
відповідальністю, свободою тощо. Все, чим
конкретно у своєму житті керується люди�
на і що освячене Богом, у релігії називаєть�
ся духовністю.

Нам близька точка зору Т.Ткачової: "Ду�
ховність – внутрішня енергетична сила осо�
бистості, стрижень життя, ієрархія загаль�
нолюдських, національних цінностей, твор�
чість за законами краси"[11].

Ми вбачаємо духовність як здатність
людини усвідомлювати своє місце в житті,
розуміти необхідність постійного самовдос�
коналення, саморозвитку, потреби будува�
ти свої стосунки зі світом на основі єдності
Істини, Добра й Краси. На наш погляд, оз�
накою духовності є наявність у людині,

розгляду понять "дух", "душа", "духов�
ність".

Філософія і духовність. У філософії
сформувалося переконання, що єдність ду�
ху, душі, духовності виявляє унікальні
можливості людини у світі, що існує неза�
лежно від неї і частиною якого  вона є. 

Необхідність злету духовності  продукує
нестримний потяг людини до прогресу і
щастя. Цей потяг буде спонукальним у
життєдіяльності доти, доки існуватиме єд�
ність духу (об'єктивно існуюче джерело
життя), душі (суб'єктивний прояв духу, ін�
дивідуалізований дух) і духовності (реально
існуюча, душею пережита сила духу, що
спрямовує діяльність людини). 

Оскільки духовність визначають як
здатність людської душі керуватися не
тільки тілесним, а й духовним, духовність
треба розуміти як таку
властивість душі, що дає
змогу людині ставити мате�
ріальне в залежність від іде�
ального [ 6]. 

Як відомо, будь�який розви�
ток пов'язаний з різними фор�
мами діяльності. Найзагальні�
шим вирізненням їх є поділ на
тілесну і духовну діяльність.
Своєрідність духовної діяль�
ності полягає  в тому, що лю�
дина, критично ставлячись до
власного досвіду, власних
знань, змінює насамперед себе
відповідно до власних мрій,
ідеалів, цілей і мети.

Духовну людину, на думку українського
філософа XVIII ст. Г.Сковороди, творить
шлях добра: через усвідомлення, самопіз�
нання своєї істинної духовної природи,
власного призначення у світі. Людина, за
Сковородою, народжується двічі – фізично
і духовно. Зародки духовності є у серці лю�
дини від народження, але їх потрібно пле�
кати у собі,  стверджував філософ.

Релігія і духовність. Сучасний рівень
гуманітарного пізнання не відкидає релігій�
них помислів людини, органічно включає
складний морально�емоційний потенціал
людини в контекст її духовності.  Відбува�
ється утвердження нового типу ставлення
до релігії, відхід від стереотипів у цій сфері.
І.Надольний зазначає:  "Груба політика
примусового атеїзму … завдала суттєвої
шкоди духовності, свідомості, культурі лю�
дей. … Стає очевидним, що в сучасних умо�
вах дедалі більше відчувається потреба в
переосмисленні ролі релігійних цінностей в
розвитку гуманізму, свідомості, моралі лю�
дей, використання всього позитивного, що
властиве релігії, для консолідації суспільс�
тва, зміцнення духовності народу" [14]. 

Як відомо, своєрідна інтерпретація по�
няття "дух" започаткована ще у міфології і
виникла як необхідність означення питання
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перш за все, почуття любові до іншої люди�
ни, до всього живого. Саме любов, яка дає
початок доброті, жертовності, милосердю,
сердечності, пробуджує у свідомості від�
чуття краси, захопленості й милування
навколишнім світом.  

Психологія і духовність. Які ознаки ду�
ховно розвиненої особистості? За яких умов
здійснюється духовний розвиток? У  дос�
лідженні "Золотий ключик" духовності. Що
таке духовність?" психолог Жанна Маценко
виходить з того, що духовність є не якоюсь
однією конкретною ознакою людини, а
складним поєднанням її певних психічних
та особистісних характеристик [8]. Дослід�
ниця окреслила найхарактерніші прояви
духовності, вирізнивши з них духовні стани
та почуття,  зазначивши при цьому, що ду�
ховний стан як такий – недостатньо дослід�
жене традиційною психологією явище. 

Духовні стани – любові, єдності зі Всес�
вітом – стимулюють виникнення духовних
почуттів, найвідомішими з яких є совість,
провина, каяття, віра, надія, любов. Найха�
рактерніше для духовного стану – виник�
нення почуття єдності зі Всесвітом. 

Специфічною формою почуттєвого про�
яву духовності є емпатія, тобто здатність
людини до співчуття іншій особі (істоті), ба�
жання та вміння зрозуміти й відчути її
внутрішній світ, збагнути її цінність та не�
повторність, прагнення до безкорисливого
задоволення її потреб та інтересів. 

Змодельована Ж.Маценко "Структура
духовності", що включає  компоненти: пот�
ребово�ціннісний (духовні потреби; духовні
ціннісні орієнтації), пізнавально�інтелекту�
альний (допитливість; спостережливість;
самостійність, критичність, глибина мис�
лення), вольовий (цілеспрямованість, напо�
легливість, самовладання, саморегуляція),
вчинково�діяльнісний (духовні види діяль�
ності, духовні вчинки), почуттєво�емоцій�
ний (розвиненість емоційної сфери, духовні
почуття та стани), морально�гуманістичний
та естетичний – допомагає вчителеві літе�
ратури отримати уявлення про складові
духовності як психологічні орієнтири в про�
цесі виховної роботи.  Створення умов для
їх формування  складає основу завдань ду�
ховного розвитку підростаючої особистості.

Напрями, форми та методи роботи з
розвитку духовної культури

Робота з теми "Формування духовного
світу людини засобами Слова" у ПОІППО
розпочинається з анкетування:

1. Як Ви розумієте поняття  "дух", "душа", "духов�
ність"? Який смисл вкладаєте в поняття "духовність", "ду�
ховна культура"?

2. Чи вважаєте Ви себе духовно розвиненою осо�
бистістю?  Спробуйте аргументувати відповідь "так" чи
"ні".

3. Чи можна поставити знак рівності між поняттями
"духовність" і "моральність", "духовність" і "релігійність"?

4. Чи збігаються якісні показники духовної і мораль�
ної людини?

5. Спробуйте зобразити поняття "духовність", корис�
туючись засобами асоціативного малювання.

6. Яким цінностям Ви надаєте перевагу (матеріаль�
ним, духовним)? Чим пояснюється Ваш вибір?

7. Як Ви проводите  вільний час? Скільки часу відво�
дите на читання книг, перегляд художніх фільмів, телесе�
ріалів, малювання, віршування, спілкування з дітьми,
друзями тощо? Чи цікавою для Вас є телепрограма
"Глас"?

8. Яке місце у Вашому духовному світі займає Книга
Книг?

У системі післядипломної педагогічної
освіти в ПОІППО започатковані різноманіт�
ні форми і методи колективної та індивіду�
альної роботи з духовного розвитку вчите�
ля зарубіжної літератури.

1. Дискусії на теми моральних, куль�
турних, етичних та естетичних аспек�
тів життя:

Чи потрібно боротися зі злом, якщо відчуваєш, що
не переможеш його? (В.Шекспір, "Гамлет", А.Камю,
"Чума")

Якщо життя закінчується смертю, то для чого воно
дається людям?  Що означає: "Рукописи не горять"
(М.Булгаков, "Майстер і Маргарита", А.Камю, "Чума").

Що допомогло Наташі Ростовій перебороти душевні
страждання від глибокого почуття провини перед Андрі�
єм Болконським та відродити бажання жити, любити?
(Л.Толстой, "Війна і мир").

Людська доля – це фатум чи Господня воля?
(Г.Г.Маркес, "Сто років самотності").

У чому сенс викладання літератури в школі? Яким
повинен бути урок літератури? Чи кожен урок літерату�
ри є для Вас уроком духовності? Що таке духовність? 

Пропонуємо, обговоривши  твори
Р.Бредбері "Усмішка", "Вельд", А.Азімова
"Фах", А. де Сент�Екзюпері "Зоряний хлоп�
чик" та ін., дати узагальнену відповідь на
запитання "Які  завдання стоять перед
кожною людиною у земному та космічному
вимірах?". 

Практикуємо прийом складання порів�
няльних характеристик літературних геро�
їв "позитивне" – "негативне" та зіставлення
з власним життєвим досвідом, можливою
поведінкою в подібних ситуаціях: виокрем�
лення власних позитивних якостей, що до�
помагають/заважають у житті.

2. Зустрічі з цікавими людьми: автора�
ми підручників (Ю. Ковбасенком, Н.Балан�
діною, О.Ніколенко), письменниками, ху�
дожниками (зокрема С.Джусом та Л.Джус),
представниками християнського духовен�
ства.

На традиційних зустрічах�презентаціях
у Полтавській обласній універсальній нау�
ковій бібліотеці імені І.П.Котляревського та
Полтавській обласній організації Націо�
нальної спілки письменників України сло�
весники  ознайомлюються з новими видан�
нями полтавських поетів і прозаїків, збага�
чуються духовно (презентації соціально�
значущих видань "Запали свічу", "Остро�
ви", зустрічі з прозаїками В.Шкурупієм,
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Для визначення духовних станів вико�
ристовуємо прийом кольоропису та асоціа�
тивного малювання, з'ясовуємо значення
кольорів, адже колір відбиває внутрішній
світ героїв, їхні переживання, настрій, гаму
почуттів, надій і сподівань. Показовим з
цього погляду є художнє читання описів
природи та словесне малювання душевних і
духовних станів героїв. 

5. Обмін досвідом роботи, презентація
досвіду. Великого значення для активізації
духовного розвитку має визначення вчите�
лем ідеалу, зразкового прикладу гармоній�
но розвинених педагогів. Це реалізується у
процесі ознайомлення з досвідом роботи ко�
лег по школі, в районному (міському) мето�
дичному об'єднанні, під час проведення об�
ласних майстер�класів, методичних літера�
турних фестивалів, презентацій перспек�
тивного педагогічного досвіду, зустрічей з
авторами підручників.  Завданнями конфе�
ренцій з обміну досвідом роботи зокрема є
зосередження уваги на мистецтві презента�
ції, культурі мовлення учителів.  

Очно�заочна участь словесників області
у майстер�класах Ольги Сутули, Ірини
Хроменко, Ірини Тригуб (лауреатів Всеук�
раїнських конкурсів "Учитель року – 2001,
2004, 2008" в номінації "Зарубіжна літера�
тура") сприяє збагаченню не лише мето�
дичної палітри вчителя з проблем асоціа�
тивного аналізу, ігрових, проектних та
мультимедійних  технологій – ці пам'ятні
зустрічі в ПОІППО наповнюють потужним
енергетичним потенціалом творчості. 

Осягнути духовну силу  М.В.Гоголя та
трансформувати її у власний духовний дос�
від допомагає опрацювання "Вибраних
місць із листування з друзями", вибудова�
них на досвіді справжнього чернечого под�
вижництва  письменника. Розмірковуючи
над висловлюванням Ф.Достоєвського "Усі
ми вийшли з гоголівської шинелі", звертає�
мось до теологічної аргументації відомого
твору класика сучасним філософом В.Шко�
дою та осягаємо  суть гріха та небезпеку
пристрасті, естетику мови майстра [16].
Розвитку естетичних смаків та почуття лю�
бові до рідної землі  сприяє дослідження
групи  вчителів Лохвиччини  "М.В.Гоголь –
збирач українських народних пісень, при�
повідок…". Учителі набувають духовного
досвіду  під час заочних екскурсій по Гого�
лівських місцях Полтавщини  (за проектом
В.Кошової з Решетилівської гімназії та про�
ектом Н.Писанюк з Кременчуцької ЗОШ
№ 31 "Гостини в Рудого Панька").

На курсах практикуємо виразне читан�
ня і тлумачення народних казок, легенд з
метою виявлення народної мудрості та при�
лучення до духовних джерел. Адже відомо:
кожна стародавня казка містить своєрідно
зашифровані знання, інформацію, яка мо�
же сприйматися як на свідомому, так і на
підсвідомому рівнях. 

П.Стороженком, поетами Н.Фурсою, О.Га�
ран,  С.Осокою, літературним критиком і
поетом М.Костенком та ін.). У Галереї мис�
тецтв відбувається справжнє спілкування з
мистецькими творами різних країн і наро�
дів – прилучення до духовної музики, іко�
нопису, скульптури.

"Місце релігійності і духовності в житті
людини. Феномен віри", "Що означає бути
духовною людиною з точки зору україн�
ської християнської культурної традиції",
"Значення молитви в житті людини" – за�
початковано такі теми зустрічей учителів
зарубіжної літератури та етики з представ�
никами духовенства.

3. Пізнання Святого Письма та Біблій�
них Заповідей. З'ясовуємо роль та вплив
молитви  на духовний стан людини, зокре�
ма за дослідженням Л.Українець "Конота�
ція фонетичних засобів ритму в україн�
ському перекладі Господньої молитви". 

Опановуємо особливості художньої при�
роди біблійних текстів, прагнемо усвідоми�
ти, що Біблія є кодом буття, кодом мистец�
тва і літератури зокрема, "це єдина книга,
яка об'єднує більшість проблем літератур�
ної критики у єдиному фокусі". "Біблія – це
депозит релігійного, міфологічного, історич�
ного, екзистенційного досвіду тисячоліть"
[7].

Під час практичних занять  прагнемо ос�
мислити концепцію "чотирьох значень":
буквального, алегоричного, морального і
анагогічного, започатковану Августином
Блаженним, яка застосовується до сак�
ральних творів. У літературі таким твором
є зокрема "Божественна комедія" Данте, у
якій можна виявити й анагогічний сенс.

4. Вироблення рекомендацій щодо фор�
мування християнських ідеалів на уроках
літератури. Практикуємо нове прочитан�
ня творів зарубіжної літератури з точки зо�
ру Біблійних істин, з використанням  хрис�
тиянських мотивів, які знаходимо у "Сніго�
вій королеві" Г.Х.Андерсена (сила віри, лю�
бові та молитви у подоланні зла). Застосову�
ємо теологічну аргументацію творів "При�
годи Робінзона Крузо" Д.Дефо (дорога до
Бога) та  "Шинелі" М.В.Гоголя (небезпека
пристрасті) [16] тощо.

Послуговуємося концепцією аналізу ху�
дожнього твору, розробленою відомим уче�
ним М.Бахтіним [1], що включає аспекти:
"Душевність і духовність", "Художній прос�
тір і час", "Проблема художнього образу",
"Динамічна і статистична концепція часу",
"Принцип дзеркальності".       

Вчителі  зарубіжної літератури набува�
ють вправності вести різнорівневі діалоги з
книгою  [2]:  автор – герой (ставлення авто�
ра до свого героя); автор – читач (врахову�
ють художні засоби і прийоми, за допомо�
гою яких автор впливає на читача, викли�
каючи на розмову);  читач – герой (ставлен�
ня читача до героя).
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Духовному вдосконаленню вчителя
сприяє опанування навичками  пасивного
та активного читання (за С.Поварніним).
При пасивному читанні ми ніби віддаємося
на волю автора. Ні критики, ні оцінок. Прос�
то переживаємо думки, почуття, образи,
зливаємося на певний час із його особистіс�
тю, дивимося його очима, занурюємося в
його (автора) переживання, живемо в його
світі, на певний час забуваючи про своє "Я".
За умови активного читання, навпаки, оці�
нюємо думки автора, погоджуємося з ним,
піддаємо критичному аналізу, робимо вис�
новки.

Процес розвитку духовної культури осо�
бистості вчителя засобами методичної ро�
боти відбувається на районному (міському)
рівнях.  Однією із форм духовного удоско�
налення вчителя в полтавській СЗОШ № 5
є "Духовні світлиці", збираючись на яких,
педагоги, учні, батьки, представники різних
громадських організацій обговорюють акту�
альні морально�етичні та духовні проблеми
сучасності, міркують над причинами їх ви�
никнення і способами вирішення. Так, про�
тягом 2007 р. було проведено такі "Духовні
світлиці": "Кохання як найвищий духовний
злет", "Її величність честь", "Фізика добра і
зла", "Дружба, любов, порядність", "Спо�
чатку було Слово", "По той бік непізнаного".
Словесників Карлівського району об'єднав
літературно�мистецький клуб "Журавка",
на Лохвиччині діє низка літературно�мис�
тецьких віталень, а телепрограма духовно�
мистецького спрямування поетів�піснярів
педагогів В.Шкляренка та В.Червоненка
стала однією з найулюбленіших духовних
передач міжрайонного телебачення Лох�
виччини, Пирятинщини, Лубенщини та ви�
користовується у процесі презентації мис�
тецького досвіду вчителів на обласному рів�
ні.

Висновки
Розвиток духовності – надзвичайно

складна проблема, насамперед тому, що
вічна. Як світ, у якому живемо, як повітря,
яким дихаємо, як жива вода, якою втамову�
ємо спрагу, як хліб насущний, який живить
нас, як листя трави, яке  нагадує про смерть
і відродження,  – як Слово, яке "на початку
було" (незбагненною часточкою Його ми є),
як Любов, "що водить сонце і світила".

Не заблукати, не зрадити обраній висо�
кій меті на крутих сходинках духовного
розвитку повсякчас допомагають вчителям
вічні загальнолюдські орієнтири, які наші
предки залишили нам у нетлінних письме�
нах. Софія Київська зберігає одне з таких
послань – зображення семи символічних
сходинок на шляху духовного вдосконален�
ня: Три вічні  сестри – Віра, Надія та всео�
сяжна Любов – допомагають піднятися до
внутрішньої Чистоти,  Смиренності у гар�
монійному єднанні з світом, Благодаті "сія�

ти зерно" – жити для інших, Слави як внут�
рішнього свідоцтва реалізації духовної ме�
ти, вінця духовної довершеності [10].

Як свідчать результати діагностування,
понад 50 % курсистів вважають духовний
розвиток учителя словесності визначаль�
ною складовою  післядипломної педагогіч�
ної освіти і професійної діяльності педагога,
здатного транслювати духовні цінності сус�
пільства, створювати умови для присвоєн�
ня цих цінностей молодими поколіннями й
відтворювати їх у творчій діяльності, у
культурі вчинку. 

Досвід засвідчує позитивні духовні здо�
бутки словесників: здатність до самоочи�
щення, підвищення  власної свідомості від
егоїстичного до духовного рівня.
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ли йдемо наче на забій, виснажливу ка�
торжну працю. Часто від великої кіль�
кості інформації, котрої учень не зрозу�
мів і протягом  навчального дня намагав�
ся запам'ятати (краще сказати –  ґвал�
товно запхати її у свій мозок), страшен�
но болить голова, починається своєрідне
інтелектуальне отруєння, після якого
вже не те що вчитися, а навіть просто
відсидіти на уроках буває важко…" [9].

Що  потрібно, аби школа стала для ді�
тей домом радості? Психологи довели, що
факти, поняття запам'ятовуються краще
шляхом використання асоціативного
мислення. Сім років  використовую в нав�
чанні і вихованні асоціативно�рефлек�
торну технологію, впроваджую методику
асоціативного аналізу художніх творів на
уроках зарубіжної літератури, наукове
обгрунтування яких розроблене вченими
О.І.Білецьким, Л.С.Виготським, Г.С.Кос�
тюком, П.М.Якобсоном, О.В.Орловою. 

Детально про  досвід їх реалізації на
уроках можна дізнатися в посібнику "Ін�
новаційні технології на уроках зарубіжної
літератури в 5  класі" (автори – О.Сутула,
І.Тригуб), виданому видавництвом "Гра�
мота"; журналі "Всесвітня література"
(2004. – № 4; 2005. – № 7� 12;  2006. –  № 2 –
5, 7, 12; 2007. –  № 1 – 3).

ІІ крок – усвідомлення
змісту технології

Символічний знак –  різно�
кольорові метелики:  сим�
волізують творчість, ра�

дість, політ думки…

1. Бесіда. Чи часто ми зустрічаємося з
асоціаціями? Що вам уже відомо про асо�
ціативно�рефлекторну технологію?

Обладнання. Таблиці, опорні схеми
асоціативних прийомів на уроках в 5 – 11
класах, посібник для вчителя "Інновацій�
ні технології на уроках зарубіжної літе�
ратури в 5  класі" (автори – О.Сутула,
І.Тригуб), гілка бузку, торт, чашка з чаєм,
букет троянд, дитячі асоціативні малюн�
ки.

І крок – евокація (встанов�
лення зв'язків)

Символічний знак цього ета�
пу  –  небо (висота, ідеал до
якого прагнемо, результат)

1. "Мозкова атака". Дедалі частіше
ми, педагоги, говоримо про реалізацію на
практиці одного із основних вимог до су�
часного уроку – результативність. Дайте
визначення: "Результативний урок…". За
якими критеріями відрізняємо результа�
тивний урок від нерезультативного?

Прогнозовані відповіді: міцність, гли�
бина, усвідомленість  знань, отриманих
на уроці; якість умінь і навичок; уміння
застосовувати знання на практиці; моти�
вація до  свідомого навчання; уміння уч�
нів аналізувати, узагальнювати, порівню�
вати, виділяти головне, користуватися
знаннями в нестандартній ситуації; ус�
пішне вирішення на уроці завдань освіти
й розвитку школярів…

Чи не прагнемо ми до високої резуль�
тативності кожного уроку? Чи не ведемо
пошук технологій, які б наблизили нас до
ідеалу –  якості знань учнів? Але часто
маємо незадовільний результат, що ві�
дображається в думках наших дітей:
"Щодня в школі ми нудно вивчаємо нудні
теореми, визначення понять, епізоди з
історії й масу іншої інформації. До шко�
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Представлено прийоми асоціативного аналізу художніх творів на уроках зарубіжної літера�
тури  в молодших, середніх та старших класах.

Представлены приемы ассоциативного анализа художественных произведений на уроках за�
рубежной литературы в младших, средних и старших классах.

Method of using associative analysis in primary, middle, and senior foreign literature classrooms is
presented.

АСОЦІАТИВНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ
(МАЙСТЕР�КЛАС)

О.В.Сутула 
Творчість – це не розкіш для обраних,  
а загальна  біологічна потреба, інколи

не усвідомлювана нами.
Г. Іванов  
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фізичного розвитку людини веде до різ�
кого зниження інтенсивності асоціатив�
ного мислення. Асоціації дорослих наду�
мані, банальні.

У наш час проблема творчості набуває
особливої актуальності.  В США, щоб от�
римати творчу роботу,  необхідно "прой�
ти" тестові опитування, серед яких вели�
ка частина – асоціативні вправи. Що ори�
гінальніші ваші асоціативні ланцюжки  –
тим більші ваші шанси отримати бажану
роботу. 

5. Бесіда. Чому вчителю необхідно зна�
ти таїну світу дитинства? Чи часто ми,
знаючи психологічні особливості учнів,
використовуємо цю інформацію при під�
готовці до уроків?

6. Робота з епіграфом. Ге�
ній живе в кожній дитині, то�
му найбільшою таємницею
світу дитинства є   самореалі�
зація особистості через  твор�
чість.  Що ми, дорослі,  вва�
жаємо творчістю?  (Прогнозовані відпові�
ді: творчістю називається діяльність, ме�
тою якої є вихід за межі стандартного,
стереотипного, орієнтація на позитивні
цінності і реалізація свого потенціалу, що
дозволяє включитись в історичний про�
цес. Творчість дає змогу людині відчути
повноту, динамізм, напруженість життя,
мобілізувати і спрямувати свою життєву
енергію на вдосконалення свого оточення
і самої себе. Творчість – невід'ємна влас�
тивість людини і одна з основних її від�
мінностей від тварини).

Чому Г.Іванов вважає: "Творчість – це
не розкіш для обраних, а загальна  біоло�
гічна потреба, інколи не усвідомлювана
нами"? Чи можна навчитися творчо мис�
лити, творчо діяти?

Можна, якщо учитель використовує
технології, в основу яких закладено зба�
гачення учнів творчим досвідом. Однією з
них є асоціативно�рефлекторна техноло�
гія.

7. Асоціативно�рефлек�
тивна  теорія.  В основі асо�
ціативно�рефлективної  тео�
рії  (автори  І.Сєченов, І.Пав�
лов, Ю.Самарін) зокрема по�
ложення: 1. Людський мозок
здатний до асоціацій – утворення зв'язків
між подіями і фактами. 2. Набуття знань,
формування вмінь і навичок, розвиток
здібностей  (процесу утворення асоціацій)
має логічну послідовність і здійснюється
за такими етапами: сприйняття навчаль�
ного матеріалу; осмислення матеріалу,
доведення до розуміння внутрішніх зв'яз�
ків і протиріч; запам'ятовування і збере�
ження в пам'яті;  застосування засвоєно�
го матеріалу на практиці.

2. "Асоціативна розминка". Складіть
асоціативний ланцюжок до слів:  "осінь",
"школа".  (Осінь – золото, барви, золото�
коса, багатство... Школа – діти, вчитель,
дружба, вулик…).

3. Словникова робота. Асоціація –
(лат.   аssосіаtiо –  сполучення,   з'єднан�
ня,   від   аssосіо –  з'єдную)   –   психоло�
гічний  зв'язок  між  окремими   нервово�
психологічними актами  –  уявленнями,
думками, почуттями, внаслідок якого
одне уявлення, почуття тощо спричинює
інше.  Такі зв'язки можуть   бути   зумов�
лені подібністю (цукор – сніг), контрас�
том (гіркий – солодкий) або  суміжністю
в  часі (зима – мороз) чи просторі (ліс –
гриби). Символ – це предметний або сло�
весний знак,  який  умовно  виражає сут�
ність певного явища. Наприклад, білий
колір –  символ суму в   індійців, хліб�сіль –
символ  гостинності в українців.  У творі
символічне значення можуть мати будь�
які його елементи: персонажі, художні
деталі,   пейзажі, порівняння тощо.

4. Аналітична бесіда.  Ан�
туан де Сент�Екзюпері ство�
рив образ Маленького Прин�
ца як символ ідеального ди�
тячого буття з чистим  бо�
жественним розумом. Як на
уроках дати сучасним "Ма�

леньким  Принцам," які вражають нас
своїм сприйняттям дійсності,  оригіналь�
ністю і простотою вирішення глобальних
проблем цивілізації, щирістю,  глибокі
знання з основ науки, формувати читаць�
ку культуру, розвивати їх творчість і при
цьому залишати за ними право дивува�
тися навколишньому світу? Учитель по�
винен перш за все знати психологію ди�
тинства. Таїна часу дитинства пішла
від нас разом із молочними зубами, і її
нам нічим "розкусити". На запитання
журналіста: "Як вдається Вам знімати
такі фільми, які хвилюють?",  російський
режисер Ф.Бондарчук відповів: "У кар�
тини я перетворюю свої дитячі, юнацькі
почуття. Я  пам'ятаю, що мене цікавило,
турбувало, змушувало боятися і радіти".
Отже, успішним буде урок, на якому
знання, що їх діти повинні засвоїти, ми
пропустимо крізь призму психології ди�
тини, замислимося над тим, що відчують
учні на нашому уроці. Врешті�решт, по�
садимо уявного Себе з дитинства на свій
урок. Які відчуття? Вам цікаво на такому
уроці? Тоді ви – майстер своєї справи.

Уроки необхідно будувати саме на ро�
зумінні психології дитинства. Справжній
педагог сьогодні не стільки той, хто на�
вчає, стільки той, хто відчуває, як дитина
навчається, які у неї є можливості осяг�
нути навчальний предмет. Закінчення
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Шестикласники складають асоціатив�
ний ланцюжок до слова "книга", розпочина�
ючи знайомство з темою "Пізнавальне зна�
чення світової літератури", створюють асо�
ціативну ілюстрацію "Як виник світ?", сим�
волічні схеми "Модель світу за міфами". 

Робота із створеною учнями  схемою
"Модель світу за міфами"

Небо – високі поривання, мрійли�
вість, піднесеність 

Земля – практичний розрахунок,
приземленість

Підземний світ – байдужість, зло

Пропоную  фрагмент уроку в шостому
класі на тему  "Хто захищав прадавніх
людей від зла? Образи богів, героїв, зміє�
борців та проблема подолання світового
зла". Завдання для учнів: створіть асоціа�
тивний словесний малюнок (доберіть  до
образу Дракона – Змія та Зла різні види
асоціацій: кольорові, смислові, емоційні,
символічні, предметні, за контрастом, за
схожістю). Підсумок творчої роботи – пе�
регляд ілюстрацій дитячих казок із зобра�
женням Змія, створених художниками. Під
час бесіди  доцільно з'ясувати, чи збіглися
словесні асоціації дітей із баченням худож�
ників, які кольори використовуються в
ілюстраціях. Можна запропонувати учням
скласти усну зв'язну відповідь  "Образ Дра�
кона – Змія у міфах".

Праця із творчими роботами учнів
Завершити вивчення теми "Міфи" в 6

класі можна одним із  видів творчих  робіт  –
створення  "Портрету Зла" в уявленнях
сучасної або давньої людини. Пропоную
розглянути учнівські "Портрети Зла". У
чому особливості цих творчих робіт шес�
тикласників? Крім символічного наванта�
ження,  роботи несуть інформацію  про
психологічний стан дитини, її таємниці,
образний світ.  

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
Важливий елемент для розуміння асо�

ціативно�рефлективної  теорії  знаходи�
мо в працях  психолога Р.С.Нємова, який
описує реалізацію процесу навчання за
рахунок навчально�інтелектуальних
механізмів. Коли посилимо на уроці пер�
ший етап навчально�інтелектуального
механізму, то, за теорією "більярдної
кульки", отримаємо більший коефіцієнт
інших. 

8. Реалізація асоціативно�рефлектор�
ної технології на уроках зарубіжної літе�
ратури  в молодших, середніх та стар�
ших класах. Мислення, пам'ять, уява не є
статичними, людина у процесі навчання мо�
же  їх розвивати. Наше завдання – показа�
ти учням шляхи саморозвитку. Першим
кроком повинна стати теоретична підготов�
ка вчителя, яка включає знання про види
асоціацій (емоційно� психологічні, предмет�
но�змістові, культурно�символічні тощо);
ознайомлення з поняттям про асоціації у
філософії, живописі, естетиці, психології,
науковим обґрунтуванням  технології.

Фундаментом уроків асоціативного ана�
лізу в старших класах повинна стати про�
педевтична робота 5�6 класі. З цією метою
знайомлю учнів з поняттями "асоціація",
"символ", використовую асоціативні роз�
минки, диктанти, ланцюжки під час роботи
з текстом, знайомлячи з біографіями пись�
менників, розкриваючи теоретичні поняття.

Добираючи асоціації до слів: дружба,
доброта,  пригоди, природа, мужність,
мудрість, краса, мистецтво, кмітли�
вість, безкорисливість, благородство, чес�
толюбство, Різдво учні розвивають не
тільки асоціативне мислення, але і форму�
ють поняття про моральні цінності. Велико�
го значення для розвитку особистості ма�
ють творчі роботи. Прикладами можуть бу�
ти створені учнями після вивчення худож�
ніх творів роботи: "Портрет краси", "Пор�
трет мудрості", "Карта казок", "Портрет ди�
тинства", "Справжній герой".

Подобаються дітям в 5�6 класах асоціа�
тивні  розминки – записування  асоціатив�
них  ланцюжків. Наприклад: Прометей –
гідність,  велич, самопожертва,  турбота
про  людство, непокора,  вірність,  сила  ду�
ху … "Вогонь  Прометея" – душа  людини,
високі  цілі,  прагнення  перемоги … Серце
Прометея – любов  до  людей,  служіння
людям,  неспокій…
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Працюючи з роботами літературо�

знавців, які досліджували особливості
японської лірики, знайшла цікавий вис�
лів, що японський поет міг створити на
основі одного образу поетичний ланцюг
асоціацій довжиною 50, 100  строф і біль�
ше. Образне мислення сучасної європей�
ської людини не таке розвинуте, тому
потрібно особливу увагу звернути на асо�
ціативні ланцюжки Мацуо Басьо, проана�
лізувати їх, спробувати зрозуміти "меха�
нізм" виникнення символічного значення
образів. Наприклад: роса – осінній сон,
тлінність буття, опалені пелюстки.
Учні отримують завдання проаналізува�
ти  хоку Басьо, визначити традиційні об�
рази японської поезії, розкрити їх симво�
лічне значення, записати власні асоціації,
викликані цими образами.

Асоціативні картини учнів до хоку
Мацуо Басьо 

У 9�11 класах проводяться уроки асо�
ціативного аналізу, що перш за все від�
значаються своєрідною композицією: 

1. Підготовка до сприйняття – збуд�
ження учнівських асоціацій на явище,
предмет, дію, які будуть відтворені у пое�
зії, прозі.

2. Аналіз асоціативних образів, картин,
створених автором художнього твору.

3. Пошук зв'язків між твором, який
вивчається, та іншими зразками мистец�
тва.

4. Творча робота, що сприятиме перет�
воренню поетичних асоціативних образів
на власні [9].

Асоціативні малюнки допомагають нам
розкрити внутрішній світ дитини.  Згаду�
ються непоодинокі випадки, коли на уро�
ках  неактивні, здавалось би,  не наділені
ніякими здібностями діти у процесі ство�
рення асоціативного малюнка розкривали
себе, дозволяли вчителю помітити іскру
таланту і розумно спрямувати його.

Виходячи з психологічних особливостей
учнів 7�8 класу, коли їх цікавлять пробле�
ми особистого самовизначення, коли почут�
тя і переживання інших поступаються пе�
ред власними, актуальними є прийоми
"Особисті асоціації". Учні створюють "Сим�
вол своєї особистості", захищають проект
"Я" під час вивчення балад, фантастичних
та пригодницьких творів. Цікавими є уро�
ки, коли вивчається біографія письменника
в символах, створюється музей автора,
книги, літературної доби. Найбільше за�
пам'яталися  моїм учням уроки "Я і Ассоль.
Я і Грей", "Захист проекту школи майбут�
нього" (А.Азімов,"Фах"), урок�рольова гра
"Чарівна крамниця".

Практика доводить, що восьмикласни�
кам важко зрозуміти почуття, філософ�
ський зміст, які вклали Данте, Петрарка,
Шекспір у сонети. Тому використовую
ілюстративні методи. Учні отримують зав�
дання намалювати сонет або рядки соне�
ту, усно пояснити намальоване. Це дає
змогу зрозуміти й відчути глибину автор�
ської думки. На основі асоціативних лан�
цюжків до образу коханої в сонетах ство�
рюються символи коханої. За бажанням
учні малюють "Серце коханої", створюють
власні сонети.

зло зло

Зразок "мальованого"
сонету В.Шекспіра 
"Я, щасливий в прис�
трасті суворій,
На свій костер ступаю
доброхіть"

Весняні ночі
Куди й поділися,
Як розквітла сакура.

Мацуо Басьо

Старий ставок!
Жабка стрибне –
Сплеск пролунає.

Мацуо Басьо 



ко, коробка з надписами "Торт", гілка
бузку. 

Діти зачитують свої записи враженнь,
асоціацій, спогадів. Найбільш типові з
них записуються на одній  дошці, а оригі�
нальні – на іншій. Домашнім завданням
до цього уроку може бути  письмова ро�
бота  "Речі в моєму домі, які викликають
почуття "втраченого часу".

Важливу роль в аналізі художнього
твору надаю кольору та "кольоровим асо�
ціаціям". М.Бахтін вважав, що "колір не
лише передає гаму відтінків, він передає
гаму почуттів, сподівань і надій". Тому,
знаючи символіку кольору, можемо прос�
тежити зміну внутрішнього стану і нас�
трою героя. 

Крім того, використовуються на уро�
ках такі прийоми: малювання вірша� нас�
трою, асоціації�антоніми, які допомага�
ють учням осягнути сенс художнього тво�
ру. Випускною творчою роботою моїх уч�
нів є захист проекту "Всесвітня краса".

Приклад "мальованого вірша". Тема
уроку: "Таємниця Верленівської осені
(асоціативний аналіз "Осінньої пісні"
П.Верлена) 

Поль  Верлен, "Осіння  пісня"
Неголосні   
млосні  пісні
струн  осінніх
серце  тобі
топлять  в  журбі,
в  голосіннях.
Блідну,  коли
чую  з  імли �
б'є  годинник:
линуть  думки 
в  давні  роки  
мрій  дитинних.
Вийду  я  в  двір – 
вихровий  вир
в полі  млистім
кружить,  жене,
носить  мене
з  жовклим  листям

(Переклад Г.Кочура)
(Пропоную учням своє бачення вірша:

на голому дереві жодного листочка, го�
динник, а внизу малюнка два самотні
пожовклі листки. Навмисне один лис�
ток залишаю не прикріпленим. Учні са�
мі обирають місце на малюнку для ньо�
го. Один з елементів мого "Мальованого
вірша" – яскравий метелик – символ
творчості, думки поета – діти також
розміщують на картині).

9. Переваги технології   асоціативного
аналізу

Асоціативний шлях аналізу художніх
творів  пробуджує у  вихованців бажання
вчитися творчо, удосконалювати  комуні�

У старших класах вбачаю завданням
провести учня всіма стежками асоціатив�
них зв'язків, розглядаючи тропи і зістав�
ляючи різні частини твору. Внаслідок
взаємодії асоціативних полів у тропі (епі�
тети, метафори, порівняння) і між окре�
мими частинами твору утворюється нез�
рима субстанція художності.

Августин Блаженний (ІV – V ст.) виді�
ляв чотири рівні "читання" сакральних
творів мистецтва: буквальний, алегорич�
ний, моральний, анагогічний. Як і біль�
шість учителів області, застосовую на
уроках зарубіжної літератури алгоритми
"читання" іконопису, який складається з
5 функціонально пов'язаних станів: І – іс�
торичний, передбачає вивчення історії
написання твору; ІІ – буквальний, спря�
мований на засвоєння конкретного змісту
твору; ІІІ – символічний, або асоціатив�
ний, простежує основну ідею, духовну
думку, базується на особливостях поети�
ки твору; ІV – дидактичний, або повчаль�
ний, посилює морально�навчальну сторо�
ну сприйняття через тлумачення твору (з
точки зору різних реципієнтів); V – вияв�
ляє найвищий ступінь – духовне (безгла�
гольне) спілкування з твором, яке сприяє
розвитку духовної особистості. Робота з
асоціативним аналізом художніх творів
до перерахованих вище етапів додає ще
один: VІ – творчий, спрямований на ство�
рення власних творінь, які виникли як
наслідок духовного спілкування з худож�
нім текстом.

Прикладом може слугувати фрагмент
уроку "Марсель Пруст – видатний
французький письменник�модерніст".
Роман "У пошуках втраченого часу" як
"суб'єктивна епопея".

У вступному слові вчитель скаже, що
А.Ейнштейн відкрив новий в історії
людства вимір – відносність: час і простір
змінюються залежно від точки відраху�
вання. Цікава теорія не обійшла висвіт�
лення в літературі. "Бачити, відчувати,
висловлювати" – це гасло імпресіоністів
М.Пруст зробив творчим принципом. Для
точного відліку обрав людські почуття,
які здатні зберегти втрачений час. 1�й
етап уроку включає підготовку до сприй�
няття – збудження учнівських асоціацій
на явище (втрачений час), відтворене в
романі М.Пруста.

Асоціативна зарядка: "Зараз я пока�
жу чотири предмети. Прошу вас записа�
ти асоціації, які виникнуть у вас при їх
спогляданні. Розділіть аркуш зошита на
три колонки: асоціації, враження, спога�
ди". Учитель ставить предмети і просить,
не говорячи вголос, не називаючи пред�
мети, швидко зробити записи в колонки
таблиці. Предмети: чашка з чаєм, тістеч�
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кативну діяльність, відстоювати власну
думку,  сприймати літературний твір як
мистецьке явище, розуміти його худож�
ню своєрідність, особливості індивідуаль�
ного стилю автора, розвивати почуття,
читацьку культуру, сприяти індивіду�
альному самовиявленню. 

До переваг означеної технології мож�
на віднести: розкриття на уроці внут�
рішнього світу кожної дитини; посилення
мотивації пізнавальної діяльності;  поєд�
нання інтелектуальних і емоційних на�
чал; інтерпретація "вічних образів" та
сюжетів, пошук їх цінності та унікаль�
ності; максимальне розкриття значення
слова, тому  що слово не лише вказує на
предмет, а викликає цілу мережу додат�
кових образів – "асоціативних значень",
що сприяє розумінню творчості письмен�
ника.

ІІІ крок – рефлексія

1. Творчі завдання.  А. Запишіть асоці�
ативний ряд – враження від нашої зус�
трічі. Б. Створіть асоціативну картину
вірша "Де шукати тебе?"  карлівського
поета Івана Басараба, вчителя історії
Ланнівської ЗОШ.

Де шукати тебе, скажи?
Може, маревом прийдеш спішно,
Або шепотом хвиль пробіжиш,
Чи дощами впадеш нестримно.
Де шукати тебе, скажи?
Може, прийдеш промінням гарячим,
Синню дощів травневих,
Чи росою спадеш, неначе
Хтось розсипле срібло черлене. 
Де шукати тебе, скажи!
Може, вітром народишся в полі,
Пролетиш над сплетінням стежин
Й знов загубишся на видноколі.
Де шукати тебе, скажи! 
2. Підсумки зустрічі. Допомогти дітям

знайти відповіді на  питання, пов'язані із
самореалізацією в сучасному світі, на мій
погляд, і повинен урок літератури, який я
розглядаю як урок формування естетич�
них поглядів на світ через асоціативний
шлях аналізу художніх творів та розви�
ток творчості. 

Нехай синонімами  наших  уроків ста�
нуть слова творчість, радість, духов�
ність.
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ПРИПАДІМО СЕРЦЕМ ДО ВІДРОДЖЕНОЇ КАЗКИ Г.Х.АНДЕРСЕНА
Казки Ганса Хрістіана Андерсена знають усі. І маленьку відважну дівчинку Герду, яка не злякалася

Снігової королеви, і ніжну Елізу, яка сколола всі пальці кропивою, шиючи чарівні сорочки для братів&лебе&
дів... Казки Андерсена стали незаперечною світовою класикою, точкою відліку та порівнянь при описі
людських характерів і ситуацій. Та парадокс творчості найславетнішого у світі казкаря полягає в тому,
що насправді значна частина його казок адресована не так дітям, як дорослим. Дорослим, які не позбули&
ся уяви та вміння розпізнавати добро і зло. Є відомості, що й сам казкар не любив, коли його називали ди&
тячим письменником, бо вважав, що пише для дорослих. Наше завдання –  відкрити світ Андерсена і йо&
го казки дітям. 

Андерсен, як і більшість данців, глибоко вірив у Бога. Але дослідники роблять висновок, що його віра не
відповідала традиційному для Данії лютеранству. Казкар мав власні уявлення про світовлаштування,
милість і гнів Божі. Одначе все його життя було сповнене великої і незмінної любові до Творця. А на моги&
лі Г.Х.Андерсена в Копенгагені викарбувані його слова: "Душа, яку створив Бог за Своїм зразком і подо&
бою, безсмертна і не може загинути. Наше земне життя є зерно вічності. Тіло помре, але душа померти
не може". 

Російський літературний критик Ірина Нестерова у статті під назвою "З казки слів не викинеш"
(www. andersen.com.ua) пише, що за радянських часів майже всі казки данського письменника піддавалися
жорстокій цензурі через наявність у них "гострої антирадянщини" –  віри в Бога.

Сьогодні український читач має змогу припасти серцем до відродженої казки Г.Х.Андерсена у її пер&
вісному вигляді, з кожного слова якої струмує одвічна Божа сила. Чимало казок Андерсен свідомо створю&
вав у вигляді біблійних притч, іншим  притаманний богословський характер. Головною метою казкаря
було навчити дітей і дорослих Добра, наблизивши до Бога.  

Усі ми читали казку "Снігова королева", але чи замислювалися над тим, що в казці вочевидь щось не
так? Маленька Герда подолала важку і складну  дорогу, щоб знайти Кая і, проливши на нього кілька сльо&
зинок, звільнила його від лютих холодних чар Снігової королеви. Дуже вже просто дістався Каю цей ря&
тунок, чи не так? Кульмінація казки при уважному читанні видається якоюсь розмитою і не зовсім зро&
зумілою. І це не випадково, бо в оригіналі все було, м'яко кажучи, інакше.

В оригіналі казка "Снігова королева" наскрізь просякнута релігійним началом, янголи в ній –  персона&
жі, що постійно в дії. Коли Герда боролася з охоронцями Снігової королеви і стомилася, то промовила мо&
литву "Отче наш", і тоді з неба на допомогу їй спустилися янголи, які й допомогли дівчинці благополучно
дістатися  поставленої мети. (У підручнику для 5 класу за редакцією Ю.І.Ковбасенка ми читаємо цей
уривок).

Далі у Андерсена ще цікавіше: розчаклувати Кая Герді допомагають псалми Давидові про Ісуса Хрис&
та, а закінчується "Снігова королева" довгоочікуваним возз'єднанням дітей із бабусею, "яка сидить на
сонечку і голосно читає Біблію: "Якщо не будете як діти, то не потрапите в Царство Боже!".  Кай та
Герда глянули одне одному у вічі, – тепер вони збагнули, про що йшлося в давній псалмі: "Троянд нав&
круги – без ліку. Ісусик із нами довіку!". 

Радянські версії казок Андерсена вилучили провідну ідею: любов не можна відділити від її джерела –
Бога.

У дорослих будь&яка зустріч із релігійним проповідником завершується запитанням: "Ви все дуже
добре говорили, я майже з усім з вами згоден. Але не можу зрозуміти: навіщо мені все це потрібно?". Од&
нак для дітей звернення до казки усуває це питання. Якщо Герді це допомогло, то і мені буде корисним.

Методична розробка уроку зарубіжної літератури у 5 класі зацікавлює новим прочитанням ві&
домої казки Г.Х.Андерсена та спонукає до пошуку відповідей на одвічні питання людського бут&
тя, серед яких чільне місце посідає духовність.

Методическая разработка урока зарубежной литературы привлекает новым прочтением из&
вестной сказки Г.Х.Андерсена и подталкивает  к поиску ответов на вечные вопросы человечес&
кого бытия, среди которых главное место принадлежит духовности.

Lesson plan created in Specialized  School №5 for the 5&th grade classroom attracts readers by the new
view on  well&known fairy&tale by Hans Christian Andersen and induces to think about internal ques&
tions of human being, and the most burning one, spirituality.

У ПОШУКАХ ОСНОВ ДУХОВНОСТІ,
АБО  ЩО ДОПОМОГЛО ГЕРДІ
ПЕРЕМОГТИ ЗЛО
(конспект уроку у 5 класі)

С.М.Ставна
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
обмежитися подіями, які відбувалися у
володіннях Снігової королеви?

�  Увесь простір, у якому Андерсен по�
містив свою героїню, побудований за
принципом двох світів: "свого" і  "чужого".
Який він – світ Герди?  Який він – світ
"чужий"?

� Розуміємо, що ці світи будуть взає�
модіяти, впливати один на одного.  Яким
можна назвати світ, котрим мандрує Гер�
да? (світ небезпеки, ризику, пошуку,
випробування, витривалості). 

ІІІ. Основний зміст уроку. Проблемне
питання. Що рухає Гердою на ризикова�
ному, небезпечному шляху, що допомагає
їй дійти до володінь Снігової королеви?
(Обговорення цитат із тексту, пошук від�
повіді на питання, формулювання вис�
новків).

1. Бесіда за оповіданням
"Садок жінки, яка знала чари" 

� Знайдіть опис місця, куди
Герду віднесло течією ріки. 

� Дівчинка потрапляє до чу�
дового квітника жінки�чаклун�
ки. У чистоті серця вона дові�
ряє всім, кого зустрічає на сво�
єму шляху. Щиро приймаючи
турботу бабусі, Герда не помі�
чає, що стара чарівниця чи�
мось нагадує Снігову королеву.
Давайте подумаємо, чим?
(Прогнозовані відповіді: егоїз�
мом, душевним холодом, над�
мірною улесливістю).  Зде�

більшого краса безкорисна. А у бабусі во�
на служить для того, щоб Герда забула
про Кая.

� Чи справді бабуся добра? (Ні, бабуся
старалася заради себе: "Як давно мені
хотілося мати таку лялечку! – мовила
бабуся. – Ось побачиш, як любо ми з то�
бою заживемо!").

– Зверніть увагу: бабуся поклала Гер�
ду "у ліжечко з червоними шовковими
перинами, набитими блакитними фіалка�
ми". Адже фіалки – це символ забуття.
Згадаймо, що називається символом?
(Символ – умовне позначення якогось
предмета, поняття або явища; розпіз�
навчий знак).

� Герда забула своїх рідних, їй затиш�
но і спокійно, але її щось бентежить. Чого
ж бракує дівчинці?  (Сите, забезпечене
життя її не задовольняє). Доходимо
висновку, що бабуся – також частина сві�
ту Снігової королеви, тому Герда не мог�
ла стати його частинкою.

� Як Герда відчула, що "добра" бабуся
нещира? Що повернуло пам'ять і стало
поштовхом для подальшої дії? Що нага�
дало дівчинці про її головну мету? (Сер�
це. Добре, щире, любляче). 

Що ж, почнемо! 
Коли дійдемо до кінця нашої казки, 

то будемо знати більше, ніж тепер.
Г.Х. Андерсен

Немає казок кращих від тих, які створює
саме життя.
Г.Х.Андерсен

Діамант запишався б, якби поет порівняв
його з людським серцем.

Г. Гейне

Мета. Розкрити основні проблеми,
покладені автором в основу казки; удос�
коналювати навички складання характе�
ристики героя на основі його вчинків та
поведінки; розвивати навички виразного
читання; сприяти розвитку творчої уяви,
асоціативного мислення учнів; стимулю�
вати їхнє прагнення до глибшого пізнан�
ня світу людей та природи,
збагачення власного "я".

Обладнання. Презентація
PPT, мультимедіапроектор.

Тип уроку. Урок поглибле�
ної роботи над змістом твору.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної
діяльності учнів.  

Слово вчителя. Пам'ятаєте,
якими словами розпочинаєть�
ся казка? "Що ж, почнемо!
Коли дійдемо до кінця нашої
казки, то будемо знати біль�
ше, ніж тепер". Сьогодні ми дочитаємо
казку до кінця і спробуємо дослідити, що
допомогло дівчинці витримати випробу�
вання і перемогти Снігову королеву. 

То ж уперед, вчитися пізнавати світ
людей та природу, щоб  пізнати і духовно
збагатити себе. Адже "самих себе ми шу�
каємо в книжці, не боячись прорахунків.
Література – той предмет, де кожний по�
своєму правий, навіть якщо в чомусь по�
миляється" (Є.Ільїн).  Тему уроку  сфор�
мулюємо так:  "У пошуках основ духов�
ності,  або  Що допомогло Герді перемогти
Зло". Разом із Гердою ми пройдемо шлях
від її рідного будиночка з трояндовим ку�
щем до володінь Снігової королеви. 

ІІ. Актуалізація навчальної діяльнос�
ті учнів. Згадаймо, у яких оповіданнях ми
знайомимося з пригодами Герди.  Розта�
шуйте оповідання в правильному поряд�
ку (їх назви демонструються на слайді:
"Маленька розбійниця", "Лапландка і
фінка", "Принц і принцеса", "… у замку
Снігової королеви…", "Садок жінки, яка
знала чари").

–  Чи можна будь�яку історію подоро�
жі Герди опустити? Можливо, треба було
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ти: "Хто подорожує – той живе". Тож,
об'їздивши чи не всю Європу, він дістався
й Африки. З усіх�усюд посилав друзям
листи, закінчуючи словами: "Я сам�самі�
сінький на світі!". В словах цих ми не від�
чуваємо туги, безнадії і розчарування.

Андерсен був напрочуд терплячий до
труднощів своєї долі. Ніхто в житті не по�
кохав його так, як Русалонька принца, та
він був щасливий, бо сам обдарував лю�
дей щастям. А без того він не зміг би жи�
ти.  

Висновок 2. Андерсен вірив, що таліс�
ман щастя є в душі кожного, треба
тільки вміти бачити серцем. Саме ці
риси характеру він втілює в образі своєї
героїні. Герда зрозуміла, що вона одна в
цій виснажливій дорозі, що вона здолає,

мусить здолати її.  А ми
зрозуміли, що її веде прос�
вітлене серце,  наповнене
любов'ю.

2. Бесіда за оповіданням
"Принц і принцеса"

� Проживаючи своє жит�
тя, ідучи своєю дорогою, лю�
дина дотикається чужих сві�
тів.  Ми говорили про "чужі"
світи, у які потрапляє Герда.
Яким був світ королевича і
королівни? (Королівна хоті�
ла мати чоловіка, який би
вмів підтримувати розмо�
ву. А королевич мріяв лише

послухати премудрості королівни).
� Що відчула дівчинка, коли крук роз�

повів про королевича, який був схожий
на Кая? 

– Як змінюються почуття Герди? ("Це
Кай! – зраділа Герда. Це, напевне, був
Кай! – скрикнула Герда. Так, це справді
був Кай! – сказала Герда").

� Які риси характеру Герди бачимо в
цій сцені? (Найвищий прояв любові –
смиренність, шляхетність, самозре�
чення заради щастя і блага іншого).

– Зверніть увагу на кольори, які вико�
ристовує письменник у цьому розділі.
"Тут вони увійшли до першої зали, обби�
тої рожевим атласом та витканої кві�
тами. Зали були такі розкішні, що
можна було осліпнути. Нарешті вони
опинилися в опочивальні. Її склепіння
нагадувало верхівку величезної пальми з
коштовним кришталевим листям. Із
самої середини стелі спускалася товста
золота стеблина, на якій висіли два лі�
жечка, що мали форму лілеї. Одне було
біле, і в ньому спала королівна, друге –
червоне, і в ньому Герда сподівалася по�
бачити Кая". Чому саме такі кольори ви�

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
– Саме серце Герди відчуло, що в са�

ду не вистачає котроїсь квітки. Якої?
("Як це? – вигукнула Герда. – Невже тут
немає жодної троянди? Сіла дівчинка
долі й заплакала, а її гарячі сльози пада�
ли якраз на те місце, де провалився крізь
землю трояндовий кущ. І коли ті гарячі
сльози оросили землю, кущ тут же вит�
кнувся на світ Божий – такий квіту�
чий, яким він і був. 

� Троянда завжди була символом кра�
си і тендітності, чистого, палкого, істин�
ного кохання, вірності, пам'яті, символом
християнства. 

Висновок 1. Герда отримує перший
урок життя, що є  як пересторога – не
всім можна довіряти. 

Прочитайте опис пейзажу, яким за�
кінчується третє оповідання.
("Як холодно й вогко було
навколо! Туман великими
краплинами сідав на пожов�
кле вербове листя і, наче
дощ, стікав на землю. Лис�
тя опадало й опадало. Са�
мий лише терен стояв ряс�
но вкритий ягодами, але які
ж вони були терпкі! І яким
сірим та сумним здавався
увесь світ!").

� Як настрій героїні пере�
гукується з осіннім пейза�
жем? Поясніть, чому їй, на
думку автора, "сірим, сум�
ним здавався всенький світ"
(Пейзаж відбиває  стан душі Герди.
Вона не знайшла і не знає, де шукати
Кая.  Без нього весь світ здається їй сі�
рим і сумним. Незважаючи на холод,
втому, маленька дівчинка брела босоніж
битим шляхом. Листки на деревах по�
жовкли і падали один за одним, туман
спускався на землю, а Герда все йшла та
йшла. Їй сумно і тяжко, бо вона сама�са�
місінька).

� Коли у Герди з'явилася надія на зус�
тріч з Каєм? Дайте відповідь від імені
Герди.

� Завдяки яким рисам характеру Гер�
да знаходить співчуття  ворон? (Вона до
безтями зморена, не знає куди йти, її
веде лише серце. "Куди це ти брредеш по
світі сама�самісінька? – Слова "сама�са�
місінька" Герда зрозуміла дуже добре).

Слово вчителя. Знайомлячись із біо�
графією Андерсена, ми говорили, що
письменник був самотнім. Бо й казки бу�
ли вже не його – вони належали світові.
Він не мав родини, власного будинку, жив
у найманих кімнатах, готелях та маєтках
приятелів. Довго на одному місці йому
просто не сиділося, він любив повторюва�
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
2. Уранці Герда розповіла маленькій

розбійниці все, що почула від лісових го�
лубів. Маленька розбійниця споважніла
(в іншому перекладі "дуже поважно гля�
нула на неї"), кивнула головою і сказала:

� Що ж, нехай так. Нехай… А ти зна�
єш, де Лапландія? – спитала вона пів�
нічного оленя.

� Хто ж це може знати краще за ме�
не? – відповів олень, і очі його заблищали. –
Там я народився, виріс і вільно вистри�
бував по снігових просторах.

� Знаєш, – сказала вона, – я ще довго
могла б утішатися тобою, бо ти дуже
смішний, особливо коли тебе лоскочуть
ножем. Але гаразд: я відв'яжу тебе й ви�
пущу на волю. Шпар у свою Лапландію,
але за це ти мусиш віднести цю дівчин�
ку до палацу Снігової Королеви, –  там її
названий братик.

Теоретичне завдання. Зверніть увагу,
що в текстах вживаються спільнокорене�
ві слова "поважно" та "споважніти".
З'ясуймо лексичне значення цих слів.
(Поважний –  який відзначається вдум�
ливістю, серйозністю. Споважніти – ста�
ти внутрішньо серйознішим, поважні�
шим, зрілим). 

� У якому значенні використовується
слово "поважно" в першому тексті, яка
його роль?  (Маленька розбійниця замис�
лилась над тим, над чим, мабуть, ніко�
ли не замислювалася, але цього ще на�
віть ні вона, ні читач не знають. Тут
тільки передчуття. Читач здогадуєть�
ся, що щось відбувається в душі цієї дів�
чинки).

� Як доведемо, що це слово вживається
в іншому значенні в тексті 2? (В тексті 2
йдеться про те, що Маленька розбійни�
ця зробила серйозний вчинок: вона від�
пустила Герду з північним оленем. Цей
людяний вчинок дуже важливий для неї,
бо вона таке зробила вперше у  житті.
Цей крок потім, як побачимо, змінить
усе її життя. Вона покине розбійницьке
гніздо і піде мандрувати).

Висновок:  одне й те ж слово у тексті
має різний зміст і надає тексту різне зна�
чення. Потрібно уважно читати і зверта�
ти увагу на ті слова, які є головними,
опорними, ключовими в тексті.

� Повернімося до  запитання: "Малень�
ка розбійниця: добра чи зла?" (У кожній
людині є  іскра  добра,  потрібно лише,
щоб вона розгорілася).

Висновок 4. Найбільша сила Герди – у
її любові і людяності. Саме це вразило
Маленьку розбійницю, яка усвідомила,
що можна жити по�іншому, люблячи не
тільки  себе.

Слово вчителя. Перед  розглядом най�
складнішого випробуванням Герди хочу

користовує автор? Ви звернули увагу, що
ліжечка героїв мали форму квітки. Лілеї –
це символ чистоти, цнотливості. 

Висновок 3. За допомогою кольорів та
деталей письменник показує, що тут
героїня знайде розуміння і допомогу.

3. Бесіда за оповіданням  "Маленька
розбійниця"

� Чому  змінюється пейзаж у казці, ко�
ли Герда їде від своїх нових друзів: "Во�
ни довго їхали темним лісом, і їхня каре�
та світила, як ліхтар". (Починаються но�
ві випробування, які погрожують навіть
смертю. Герда стикається з "чужим"
ворожим світом розбійників). 

� Давайте спробуємо виокремити ос�
новні події в оповіданні "Маленька роз�
бійниця" і доберемо кольори до умовних
малюнків з такими назвами:  Зустріч з
розбійниками. Поява маленької розбій�
ниці.  Замок, де жили розбійники.  Роз�
повідь Герди. Спілкування Герди з голу�
бами та оленем.   Маленька розбійниця
відпускає оленя та Герду. (Добираючи
кольори до уявних малюнків,  робимо
висновок: карета із щирого золота освіти�
ла темний ліс, а Герда серцем, сповненим
любов'ю, освітила життя маленької роз�
бійниці).

� Скільки питань постає після прочи�
тання цього оповідання! І одне із них та�
ке: "Маленька розбійниця:  – добра чи
зла?". 

� Робота над поняттями "текст" і
"підтекст". Перш за все згадаємо тлу�
мачення слів "текст" і "підтекст". Текст –
у цій ситуації:  уривок з казки, який бу�
демо читати. Підтекст – така думка, яка
є в тексті, але відкрито про неї не гово�
риться, її потрібно зрозуміти і висловити
читачеві. Тобто, текст – це думка пись�
менника, підтекст – думка та висновки
читача. І якщо ці думки "ітимуть" назус�
тріч одне одному, тоді художній твір
можна вважати прочитаним.

Виділимо два уривки з тексту:
1. Вона обняла Герду й сказала:
� Вони не приштрикнуть тебе, аж

доки я на тебе не розсерджуся. Ти, на�
певно, королівна?

� Ні, –  відказала Герда й розповіла про
все, що їй довелося пережити, і як вона
любить Кая.

Маленька розбійниця дуже поважно
глянула на Герду і, злегка кивнувши голо�
вою, промовила: 

� Вони не приштрикнуть тебе, на�
віть коли я розсерджуся на тебе, –
швидше я сама тебе порішу! – І вона ви�
терла дівчинці сльози, а тоді сховала
обидві руки в її м'якеньку й теплу муф�
точку.



Та ні. У Андерсена про це говориться
ясно: "Герда стала проказувати "Отче
наш", а холод так пробирав усе її тіло,
що вона бачила навіть власне дихання.
Пара стовпом валила їй з рота і все гус�
тішала та густішала. Аж тут та пара
почала витворювати ясних ангеликів,
що, ступивши на землю, набували ще
більших розмірів. На головах у всіх анге�
ликів були шоломи, а в руках – списи та
щити. І скоро їх уже було стільки, що
годі було злічити, й коли Герда доказала
молитву до кінця, навколо неї з'юрмився
цілий легіон ангеликів. Вони заходилися
рубати своїми списами лапатих стра�
ховиськ, і ті розліталися на тисячі по�
рошинок. Тож крихітна Герда досить
упевнено й хоробро простувала вперед.
Ангелики гладили їй ноги й руки, й вона
дедалі менше відчувала холод і хутенько
дісталася до палацу Снігової королеви".

� Ви знаєте, що таке "Отче наш"? Я іду
до дошки і пишу цю молитву церковно�
слов'янськими буквами. Для дітей це ди�
вовижно цікава мова. Тому що вона, з од�
ного боку, прозора, а з іншого – тут є за�
гадки, які можна при зусиллі думки роз�
гадати самому. Що те чи інше слово озна�
чає? Чому? Отже, чому "Отче"? Тому що
клична форма слова "отець".

�  Чому "Отче наш", а не "Отче мій"?
Ви згодні, що всі люди брати? А ви розу�
мієте, що це слово означає? Що ми діти
одного батька. Але ж батьки у вас різні.
Але, якщо всі люди брати, то і ви деякою
мірою також. Значить, у вас повинен бути
спільний Отець. Де Він?

�  А чому Отець наш "на небесах"? Де
це – на хмарах? На Місяці? На Сонці? На
зірках? Діти таке примітивне тлумачення
відкидають. Просто "небо" – це те, що ви�
ще нас і вище за  все те, що ми можемо
побудувати. Бог усюди. У Нього немає ті�
ла, і Його не можна побачити – як неви�
димі радіохвилі.

Він є кругом – але не у всіх є досить
чутливий приймач, щоб Його відчути.
Тут  потрібне не радіо і навіть не телеві�

ще раз згадати біографію Г.Х.Андерсена.
Він писав багато – вірші, романи, п'єси,
дорожні нариси та нотатки. Писав швид�
ко, мов боявся прогавити  годину, коли
стають знаменитими. Казкар уперто ві�
рив, що стане таким знаменитим, як
Еленшлегер, тодішній "король" данської
літератури. Та сталося інакше – він став
не лише знаменитим, а й безсмертним.
"Немає в світі такої людини, якій би хоч
раз у житті не всміхнулося щастя, – ка�
зав Андерсен. – Тільки до часу те щастя
таїться там, де його найменше сподіва�
ються знайти". Порівнюючи життєвий
шлях Г.Х.Андерсена і шлях Герди, розу�
мієш, що Герда не подорожує, а йде сво�
єю життєвою дорогою до щастя.

"Хіба ти не бачиш, яка велика її си�
ла? Хіба не бачиш, як підкорюються їй і
люди, і тварини? Не нам позичати їй
сили, адже вона босоніж обійшла півсві�
ту! Сила – в її чистому дитячому серці.
І якщо вже вона не зможе дістатися до
замку Снігової королеви і вийняти з Кая
зачаровані скалки, то більше ніхто в
світі не зможе цього зробити".

Спробуємо підсумувати сказане і
скласти таблицю "Чого подорож навчила
Герду?"

Чого подорож навчила Герду?

Складання схеми. Які асоціації виника�
ють, коли звучить ім'я "Герда"?  Запи�
шіть їх у схему. Чи випадково Андерсен
порівнює обличчя Герди з трояндою?
Відзначаємо, що риси характеру Герди
вказані на схемі, яка має  вигляд пелюс�
ток квітки. 

� Тепер найголовніше – зустріч Герди
з Каєм. Усі пам'ятають епізод, коли Герда
підходить до замку Снігової королеви і
намагається туди ввійти, але сторожа
Снігової королеви не дає їй дороги. І все
ж таки Герді вдається потрапити до Кая.
Як? Яким чином беззахисна дівчинка пе�
ремогла цілу армію? (Діти починають
фантазувати: "Її гаряче серце розтопило
лід", "Вона перемогла любов'ю", "Вона
прорвалася, тому що їй дуже хотілося"
тощо). 
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зор. Це відчувають серцем. Як відчуваємо
ми, що ось ця людина добра, а від тієї
краще триматися подалі. Так серце може
відчути – Бог поряд з нами... Так розби�
раємо молитву до кінця, і насамкінець
можна запропонувати дітям: "Коли прий�
дете додому, навчіть цієї молитви ваших
батьків".

4. Бесіда за оповіданням "… у замку
Снігової королеви…"

� Мандруємо до палацу Снігової коро�
леви. "У велетенських залах стояла по�
рожнеча й панував крижаний холод. Ту�
ди ніколи не навідувалися веселощі, жод�
ного�жоднісінького разу не відбулося
там ведмежого балу, не гуляла хуртови�
на, а білі ведмеді не ходили на задніх ла�
пах і не демонстрували краси своєї ходи.
…Порожньо, просторо й зимно було в
залах Снігової королеви".

� Чи приваблює вас цей красивий па�
лац? Чому в ньому немає життя?  Кай си�
дів у порожній залі та дивився на кри�
жинки. Він "блідий, нерухомий, неначе
неживий" (опорне слово).

�  Як поводилася Герда? Що виявилося
сильнішим від крижаного серця Кая? (Га�
рячі сльози).

Звертаємо увагу учнів на те, що Герда
уже оживила кущі троянд у саду чаклун�
ки, а тепер оживляє серце Кая. Але серце
людини – не кущ троянд. Сльози Герди
розтопили серце Кая, що перетворилося
на крижану грудку, та вона не може вий�
няти скалку з ока. "Хлопчик глянув на
дівчинку, й вона заспівала псальму:

Троянд навкруги – без ліку.
Ісусик із нами довіку!
І тут Кай облився сльозами, він так

плакав, що скалка від люстра разом зі
сльозами витекла з його ока".

Словникова робота. Псалом – священна
пісня Біблії, благодатне слово. Найхарак�
тернішими ознаками псалмів є щирість,
простота, відкрите звернення до Бога,
яке здатне захистити людину від зла, по�
долати його.

Слово вчителя. До цього моменту Кай
перебував у світі, "чужому" йому. Зву�
чання псалма допомагає повернутися йо�
му у "свій" світ віри, любові і добра: "Кай
пригорнувся близенько до Герди, а вона
на радощах засміялася й заплакала. Бу�
ла така благодать, що навіть крижини
заходилися водити танок, а згодом сто�
милися, полягали долі та й склали саме
те слово, яке загадала скласти Каю Сні�
гова королева, щоб він міг бути сам собі
пан. Слово, за яке вона збиралася подару�
вати йому цілий світ та пару нових
ковзанів". 

Яке це слово? (ВІЧНІСТЬ). У тлумач�
ному словнику читаємо: "Вічність – плин
часу, що не має початку і кінця. Безкінеч�
ність".

А безкінечною є любов.

IV. Висновок. Наша подорож завер�
шується. Андерсен "обіцяв" нам, що "ко�
ли дійдемо до кінця нашої казки, то буде�
мо знати більше, ніж тепер". Чи можна
сказати, що ми стали знати більше? Ми
з'ясували, що керувало Гердою на ризи�
кованому, небезпечному шляху і що до�
помогло їй дійти до володінь Снігової ко�
ролеви. Це віра, надія, чистота серця, лю�
бов, смиренність, благодать, велике тер�
піння. Це і народило мудрість серця. Ми
побачили, що жодна коштовність не зрів�
няється з коштовністю духовною.

Ваше життя тільки починається, і най�
кращу казку створить воно для вас. Якщо
людина йде по життю з любов'ю в серці і
молитвою на вустах, вона обов'язково
знайде своє щастя.

V. Домашнє завдання. Підготуватися
до переказу уривку казки, який найбіль�
ше  сподобався.
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III. Актуаліза	
ція опорних
знань.  Словни	
кова робота

Притча –
твір, що містить
повчання в іна�
комовній, алегоричній формі.

Віртуальна реальність – злиття уяв�
ного та реального життя.

Ризниця – права частина церковного
вівтаря, де зберігаються одяг священика,
церковні книги, за якими здійснюється
богослужіння.

Алхімія – донауковий напрям у роз�
витку хімії. Виник у Єгипті (III – IV ст. до
н.е.). Особливу популярність мав у Захід�
ній Європі (ХІ – ХІІІ ст.). Головна мета –
здобуття "філософського каменя" та
"еліксиру довголіття ".

Філософський камінь – речовина, за
допомогою якої неблагородні метали пе�
ретворювалися на золото і срібло. 

Еліксир довголіття – "універсальний
розчин".

IV. Формування нових знань, умінь,
навичок

1. Бліц!інформація про життя і
творчість Пауло Коельо

Пауло Коельо народився 1947 р. у Бра�
зилії, у сім'ї інженера і домогосподарки.
Навчався  в  єзуїтській   школі   Сан�Ігна�
сіо   в   Ріо�де�Жанейро. Незважаючи  на
протидію батьків,  мріє  про літературну
кар'єру, цікавиться театром, музикою,
пише тексти до пісень.

1973 р. вступає в "Альтернативне то�
вариство" – організацію, члени якої запе�
речували цінності капіталізму, деклару�

Мета. Поглибити уявлення учнів про
літературу постмодернізму, її характерні
риси; вдосконалювати навички аналізу й
інтерпретації художнього твору у єдності
його змісту і форми; визначати роль сис�
теми образів у розкритті ідейного змісту
твору; формувати вміння логічно обґрун�
товувати свою думку з приводу прочита�
ного; розвивати образне мислення, творчі
здібності; виховувати повагу до духовних
здобутків людства, етнічну, соціальну,
релігійну толерантність.

ХІД  УРОКУ
І. Підготовка до сприйняття нового

матеріалу
Вступне слово вчителя.
Упродовж тисячоліть людина намага�

лася розгадати таємниці життя, створю�
вала міфи, у яких поривалася осмислити
світобудову, займалася магією і алхімією,
щоб проникнути в чарівний світ і досягти
неймовірного. Напевне, найвідомішими
свідченнями цих поривань є сім чудес
світу, поміж яких – піраміди у Єгипті.
Довгі роки люди пов'язували з ними дум�
ки про неоціненні скарби і намагалися
дістатися їх. За середньовіччя піраміди
стали синонімом Божественного промис�
лу. Зокрема, існувала думка, що піраміди
відображають божественний порядок сві�
ту. На відміну від античності вважалося,
що піраміди зберігають не тільки золото,
а й скарби людської душі. Розгадати ве�
лику загадку єгипетських пірамід пропо�
нує нам один із найвидатніших сучасних
письменників Пауло Коельо.

IІ. Оголошення теми, завдань уроку,
визначення форми проведення уроку
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Урок позакласного читання у формі "віртуальної подорожі" разом із головним героєм" знайо�
мить учнів із сучасним бестселером – казкою�притчею П.Коельо "Алхімік".

Урок внеклассного чтения в форме виртуального путешествия вместе с главным героем знако�
мит учеников с современным бестселлером – сказкой�притчей П. Коэльо "Алхимик". 

Lesson of extracurricular reading as "virtual travel" with the lead character tells students about
today's bestseller – fable Alchemist by Paulo Koelho.

ФІЛОСОФСЬКИЙ КАМІНЬ САНТЬЯГО, 
АБО ШЛЯХ ДО ІСТИНИ
(урок позакласного читання в 11 класі за казкою�притчею Пауло Коельо "Алхімік")

Р.М.Плема 

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
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критиків і читачів. Завдяки популярності
цієї книги "Алхімік" і "Паломництво" очо�
лили списки бестселерів.

1997 року Коельо публікує свою нас�
тупну книжку "Підручник воїна світла",
що являє собою збірник філософських
роздумів, які мають допомагати людині
відкрити воїна світла в самій собі. Саме
ця книга принесла її автору всесвітню
славу.

Сьогодні  Пауло  Коельо – один  із
найпопулярніших письменників нового
століття.  Читачі  150  країн світу вважа�
ють його провідним прозаїком нашого ча�
су. Його книжки перекладені 56 мовами.

2. Створення проблемної ситуації
Яким, на  думку  Пауло  Коельо,   має

бути  рецепт Філософського Каменя та
Еліксиру Життя?

3. Аналіз композиції твору – визна!
чення маршруту подорожі (за схемою).

4. Віртуальна подорож разом із геро!
єм. Аналіз твору "слідом за автором".

Місце відправлення і прибуття одне –
стара церква.

� Що символізує зруйнована цер�
ква?  Чому саме з ризниці виросло дере�
во, під яким наприкінці свого шляху
знайде скарби Сантьяго? Чому саме в
церкву заводить своїх овець чабан? (Цер!
ква у творі символізує напівзабуті
християнські цінності. Дерево, під
яким знаходить скарби герой, виросло  в

вали право індивіда на вільне самовира�
ження, а водночас практикували чорну
магію.

1977 р. Пауло Коельо переїжджає в
Лондон, де робить перші літературні
спроби, які не мають особливого успіху.
1979 р. одружується і вирушає у подорож
Європою. Подією, яка глибоко закарбува�
лася у його душі, стає відвідування конц�
табору в Дахау. Саме там він зустрів лю�
дину, яка докорінно змінила його погляди
на життя. Цей чоловік, ім'я якого Пауло
нікому не відкриває, радить йому повер�
нутися до католицизму, а також пройти
по Дорозі в Сантьяго – шляхом середньо�
вічних паломників із Франції до іспан�
ського міста Сантьяго�де�Компостелла.

Це паломництво стало поштовхом для
творчості і невичерпним джерелом сю�
жетів для книг, що принесли йому все�
світню славу. 1987 р. виходить у світ пер�
ша книжка "Паломництво (Щоденник ма�
га)". У цій книзі йдеться про те, що чуде�
са трапляються і в житті звичайних лю�
дей. 1987 року виходить "Алхімік". До то�
го протягом 11 років Коельо вивчав алхі�
мію, і саме цей досвід відображено в кни�
зі. На жаль, особливого успіху книжка не
мала.

1990 року Коельо випускає книжку
"Брида", у якій ідеться про надзвичайні
можливості, що криються в кожній люди�
ні. Цей твір нарешті привертає увагу

ККооммппооззииццііййннаа  ссххееммаа  ттввоорруу  ПП..ККооееллььоо  ""ААллххіімміікк""



31

символізує людину, яка пізнала таємни!
ці життя, навчившись розгадувати
знаки Бога. Задля цього треба бути
уважним і спостережливим, уміти
прислухатися до ритму Пустелі –
Життя – і узгоджувати ритм життя
з ритмом свого серця). Дорогою Англі�
єць дає прочитати Сантьяго книжки з ал�
хімії. Який висновок зробив герой, прочи�
тавши їх? (Він довідався, що світ має
Душу, а той, хто розуміє цю Душу, зро!
зуміє і мову речей. Ті, хто розуміє мову
речей, здатні здобути Філософський
Камінь та Еліксир Життя). Що симво�
лізують Філософський Камінь та Еліксир
Життя? (Філософський Камінь – очище!
на від бруду душа, Еліксир Життя – ві!
ра в Бога). Яку істину здобуває Сантьяго,
подорожуючи пустелею?

Істина 3: Усі ми – частинки Світової
Душі.

Зупинка четверта – оаза Ель	Фаюм.
� Що символізує оаза в пустелі? (Від!

починок, насолоду, бажане щастя).  Кого
зустрічає в оазі Сантьяго? (Фатьму, яка
вказує йому шлях до Алхіміка). Що зро�
зумів юнак, зустрівши Фатьму? (Мову
кохання – Всесвітню Мову, про яку за!
було людство).

Інсценування уривка: Фатьма і Сан�
тьяго. Завдання для класу: уважно пос�
лухайте діалог героїв. Спробуйте роз�
шифрувати останні слова Фатьми.

Фатьма: Ти говорив мені про свої сни,
про старого Мелхіседека, про скарби. Про
знаки. І тепер я нічого не боюся, тому що
саме вони дали мені тебе. А я – частина
твоєї мрії, твоєї Долі. І тому я хочу, щоб
ти продовжував свій Шлях. Якщо Я  –
частина твоєї Долі, колись ти повернешся
до мене. 

Сантьяго: Я йду, але хочу, щоб ти
знала: я повернусь. Я кохаю тебе, тому
що...

Фатьма (перебиваючи): Не треба ні�
чого пояснювати. Кохають, тому що коха�
ють. Кохання не визнає пояснень. 

Сантьяго (продовжує): ...тому що ба�
чив сон, зустрів царя Мелхіседека, про�
давав кришталь, перетнув пустелю, опи�
нився в оазі, коли розпочалася війна, і за�
питав тебе біля криниці, де живе Алхімік.
Я кохаю тебе тому, що весь всесвіт спри�
яв нашій зустрічі. 

Сантьяго (обнімає Фатьму): Я повер�
нусь. Я обов'язково повернусь!

Фатьма: Раніше я дивилася в пусте�
лю (відгороджуючись від нього) з бажан�
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ризниці, де зберігається церковна Біб!
лія. Це натяк на те, що саме в Біблії зо!
середжено духовні скарби людства. Вівці
в християнстві означають паству, а
пастух – священика. Саме цим можна
пояснити появу овець у церкві).

Перша зупинка – Тариф.
� З якою метою Сантьяго потрапляє в

Тариф? Що пропонує йому циганка? Яку
просить плату? Опишіть зовнішність
Мелхіседека, царя Салему. Звідки нам ві�
домий цей герой? (Мелхіседек – один із
перших біблійних священиків, цар прав!
ди, цар світу, прототип Месії).  Що ра�
дить Мелхіседек Сантьяго? Яку ціну про�
сить за пораду? (Радить вирушати у
Єгипет шукати скарби за знаками Бо!
жими – "жити своєю легендою").  Що
нагадує  вам  назва  містечка?   Про  яку
ціну можлива мова? (Назва містечка –
Тариф – означає "ціна". У Біблії сказано:
"Віддай десяту частину свого   прибут!
ку   Богові".   Десяту   частину   свого
уявного прибутку герой обіцяє циганці,
а десяту частину овець – Мелхіседеку.
Якщо вівці – це паства, то пасти їх має
цар правди).

Істина 1: Усе на світі має свою ціну.

Зупинка друга – Танжер, порт в Аф	
риці.

�  Що змушує Сантьяго найнятися на
роботу до Продавця Кришталю?  Чи від�
мовляється герой від своєї легенди, зіт�
кнувшись із першими перешкодами?  Ко�
го нагадує юнакові Продавець кришта�
лю? Як пов'язані чорний кришталь і алхі�
мія? (За допомогою чорного кришталю
алхіміки передбачали майбутнє. Прода!
вець кришталю нагадує герою Мелхісе!
дека і говорить, що Сантьяго має про!
довжувати свій шлях до скарбів).

Істина  2: Ніколи не відмовляйся від
своєї мрії.  

Зупинка третя – пустеля Сахара.
� На шляху до Пірамід Сантьяго зус�

трічає Англійця, який вивчає алхімію.
Який сенс має ця зустріч? (Англієць
прагне відшукати двохсотрічного Алхі!
міка, який живе в оазі Ель!Фаюм посеред
пустелі, сподіваючись, що він допоможе
йому здобути рецепт Філософського
Каменя та Еліксиру Життя. Зустріч з
Англійцем – це один із знаків Господа,
який націлює героя на шлях до Істини).
Що символізують собою Пустеля  та Про�
відник каравану? (Пустеля – це життя,
повне небезпек і несподіванок. Провідник

Постметодика, № 3 (80), 2008
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� Де   врешті�решт знаходить скарб

Сантьяго? (Під деревом, що виросло в
ризниці).  Що хоче цим сказати автор? 

V. Застосування нових знань, умінь і
навичок. Дискусія за проблемними запи�
таннями.

� Чи варто було Сантьяго вирушати у
небезпечну й тривалу подорож, щоб
урешті�решт повернутися на місце від�
правлення?

� "Якщо людина чогось дуже сильно
прагне, увесь Всесвіт приходить йому на
допомогу". Чи згодні Ви з таким твер�
дженням П.Коельо? 

VІ. Підсумки уроку.
VІІ. Домашнє завдання. Написати

твір�есе "Мій шлях до Пірамід, або Ре�
цепт Філософського Каменя".

Стаття надійшла в редакцію  20.12.06

ням знайти там своє кохання, а тепер я
буду дивитися з надією. Війна колись
скінчиться. Воїни шукають скарби, а жін�
ки пустелі пишаються ними і чекають...
прощавай, коханий! Я чекатиму на тебе!
(Розходяться в різні боки).

(Воїни, про яких говорить Фатьма, –
це воїни світла; скарби, які вони шука!
ють, – духовні. Тільки збагатившись
духовно, можна по!справжньому навчи!
тися кохати).

� Яку роль у творі відіграє Алхімік?
(Алхімік чимось нагадує Мелхіседека,
Продавця  кришталю,  Провідника,  які
допомагали спрямувати шлях героя до
скарбів. Саме Алхіміку випадає вивести
Сантьяго до підніжжя Пірамід, бо саме
він, Алхімік, здобув Філософський Ка!
мінь та Еліксир Життя).

Істина 4: Любов – це сила, яка тран�
сформує і вдосконалює Світову Душу.

Зупинка п'ята – табір Блакитних вер	
шників.

� Яку роль відіграє зустріч Сантьяго з
Блакитними Вершниками? (Блакитні
Вершники з чорними стрічками на голо!
вах – воїни світла, їхнє призначення –
випробовувати людину на шляху до Пі!
рамід).

Словесне малювання.
� Які   почуття   переповнюють   душу

героя   під   час   його перебування в табо�
рі вершників? Чи пройшов останнє вип�
робування Сантьяго? За допомогою чого
йому це вдалося? (Він звернувся з мо!
литвою подяки до Бога, і Бог допоміг йо!
му перетворитися на вітер).

Істина 5: Душа світу – частина Душі
Бога, а Душа Бога – моя власна душа. Я
здатен творити чудеса.

� Що символізують Піраміди? (Зв'язок
людини з Богом, вічність, храм, де збері!
гаються скарби людської душі). Де, за
порадою Алхіміка, мав відшукати скарби
Сантьяго? (Там, де заплаче серце).

Словесне малювання. Опишіть  по�
чуття  Сантьяго  у  момент,  коли  він  по�
бачив Піраміди.

� Що трапилося з юнаком, коли він на�
магався відкопати свій скарб? (На нього
напали дезертири). Хто ховається під
маскою дезертирів? (Люди, які відмовля!
ються від боротьби зі злом і автома!
тично перетворюються на злодіїв).

Кінцева зупинка – стара церква.



2) Що сталося з батьками Доріана
Грея?

а) нічого, вони жили щасливо;
б) мати померла під час пологів, а

батько застрелився;
в) батько загинув на дуелі, а мати по�

мерла.
3) Що зробив Доріан із тілом Безіла

після вбивства?
а) сховав під ліжко у занедбаній кім�

наті;
б) спалив у каміні в бібліотеці;
в) викинув на смітник.

4) Яку роль грала Сибіла Вейн в остан�
ній раз?

а) Дездемони;
б) Джульєтти;
в) Наталки Полтавки.

5) З вини якої тварини був застреле�
ний Джеймс Вейн?

а) лисиці;
б) зайця;
в) борсука; 
г) собаки.

6) Оскар Вайльд прожив:
а) 46 років;
б) 50 років;
в) 25 років.

7) Філософсько�естетичне вчення,
згідно з яким насолода, задоволення –
найвище благо людини, це:

а) естетизм;

Мета. Удосконалювати вміння учнів
критично аналізувати художні та філо�
софські аспекти твору; надати учням
можливість висловити власні думки щодо
сприйняття прочитаного; підвести шко�
лярів до усвідомлення відповідальності
за життєвий вибір; виховувати естетичні
смаки; вчити бути толерантними.

Тип уроку. Узагальнення знань.
Обладнання. Портрет О.Вайльда, його

твір "Портрет Доріана Грея", роман
Ф.Достоєвського "Злочин і кара", міф
"Пігмаліон і Галатея", музика Р.Вагнера,
малюнки учнів.

Епіграф. Жити – значить мати проб�
леми. Вирішувати їх – значить рости   ін�
телектуально (Дж. Гілфорд).

Хід уроку
1. Вступ. Учитель оголошує тему уро�

ку та очікувані результати після його
проведення.

2. Актуалізація опорних знань
2.1. Бліц�опитування за тестовими

запитаннями:
1) чому Безіл Холлуорд не хотів вис�

тавляти портрет Доріана на конкурс?
а) цього не хотів Доріан;
б) лорду Генрі ця картина не сподоба�

лася;
в) це була частинка душі митця Безі�

ла Холлуорда.
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Урок спонукає дослідити психологію поведінки Доріана Грея, Родіона Раскольнікова, почуття
та перевтілення Пігмаліона і веде учнів до висновку, що людина – це єдність тіла, душі і духу,
а життя передбачає гармонійний розвиток фізичних, інтелектуальних, вольових, емоційних
якостей людини та її особисту відповідальність за життєвий вибір. Завдяки використанню
інтерактивних технологій урок зобов'язує кожного учня думати, спілкуватися, співпрацюва)
ти, моделювати. 

Урок заставляет проследить психологию Дориана Грея, Родиона Раскольникова, чувства и пе)
ревоплощение Пигмалиона и подводит учеников к выводу, что человек – это единство тела,
души и духа, а жизнь предусматривает гармоничное развитие физических, интеллектуаль)
ных, волевых, эмоциональных качеств человека и усиливает его личную ответственность за
жизненный выбор. Благодаря использованию интерактивных технологий урок обязывает
каждого ученика думать, общаться, сотрудничать, моделировать. 

This lesson induces to explore psychology of Dorian Grey's, Rodion Raskolnikov's, Pygmalion's fee)
lings and reincarnation and leads students to the conclusion, that a person is the unity of body, soul
and spirit, and life foresees harmonious development of physical, intellectual, volitional, emotional qu)
alities of person and his/her own responsibility for the life choice. Due to the interactive technologies
this lesson inspires every student to think, communicate, co)operate, design. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ ЗА ВЛАСНИЙ ВИБІР
В УМОВАХ ПОСТІЙНОЇ БОРОТЬБИ ДОБРА І ЗЛА 
(урок в 10 класі за твором О. Вайльда "Портрет Доріана Грея")

Н.П.Куян 

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
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Завдання для груп

1 група – дослідити психологію вбив�
ства та поведінку після нього Родіона
Раскольнікова та Доріана Грея.

2 група –  розкрити почуття та пере�
втілення в житті Пігмаліона і Доріана.

3 група – спрогнозувати, як міг би
скластися життєвий шлях Доріана, якби
він своєчасно зробив правильний вибір.

4. Робота аналітичної групи. Підсумки
досліджень. Після представлення ре�
зультатів творчо�дослідницької роботи в
обговорення включається аналітична
група (також 6�8 чол.).  Завдання аналі�
тичної групи – творчо опрацювати всі по�
відомлення та підбити остаточні підсум�
ки, погоджуючись чи не погоджуючись з
результатами досліджень однокласників.

5. Висновки уроку. Чи до�
сягнуто очікуваних резуль�
татів (учні обговорюють це
питання протягом 1�2 хв.).

6. Поміркуйте вдома. Чи
можна твір О. Вайльда "Пор�
трет Доріана Грея" вважати
сучасним? Чи може гедонізм
змінити людину? За яких
умов?

ЛIТЕРАТУРА

1. Державний стандарт базової і повної
середньої освіти (Мова і література) //
Дивослово. – 2004. – № 3. – С.76)80.

2. О.Пометун, Л.Н. Пироженко. Сучас)
ний урок. Інтерактивні технології навчан)
ня. – К.: "А.С.К.",  2005. – 191с.

3. О. Міхільов. Усі зарубіжні письменни)
ки. – Донецьк: СПД ФО Сердюк, 2005. –
С.13)14.

4. Гражданское образование: содержание
и активные методы обучения. //Под редак)
цией С. Шехтера и А. Воскресенской. – М.:
ЗАО "Учительская газета". – 1998. – 190 с. 

Стаття надійшла в редакцію  15.03.08

б) гедонізм;
в) цинізм.

8) О. Вайльд  частково наслідував ес�
тетичні погляди:

а) Ф. Достоєвського;
б) "Прерафаелітського братства";
в) Й. Гете. 

2.2. Коментар  до таблиці "Краса й
потворність Доріана  

На дошці розміщено  зображення пор�
трета Доріана Грея: одна частина облич�
чя без зморшок, молода й довершено кра�
сива; інша � зморшкувата, стара, потвор�
на. Портрет прикривають аркуші паперу
з написами:

Учням пропонується при�
гадати, які риси характеру
притаманні Доріану. І якщо
вони (за підтвердженням ци�
тат з тексту) справді власти�
ві головному герою, то аркуш
паперу знімається, відкрива�
ючи частинку портретного
зображення Доріана Грея. 

Слово вчителя. Отже,
зовнішність людини та її ду�
ховна, душевна сутність ма�
ють бути у гармонії. Варто
згадати слова Г. Лессінга:
"Краса душі надає чарівнос�
ті навіть кволому тілу.
Потворність душі кладе
свій відбиток навіть на най�
досконаліше тіло".

Згадаймо інші твори світової літерату�
ри, у яких письменники торкаються пи�
тань цінності людського життя, душі
(Ф.Достоєвський "Злочин і кара", В.Гюго
"Собор Паризької Богоматері", Й.Гете
"Фауст" тощо).

3. Дослідження у малих групах на те)
му: "Відповідальність людини за влас)
ний вибір в умовах постійної боротьби
Добра і Зла". Учитель об'єднує дітей у 3
групи по 6�8 осіб, ураховуючи те, щоб у
групі були сильні, середні й слабкі учні.
За таких умов стимулюється творче мис�
лення і відбувається більш інтенсивний
обмін ідеями. Учитель проводить інс�
труктаж; розподіляються ролі для групо�
вої роботи: спікер, секретар, медіатор,
доповідач. Інструкції повинні бути макси�
мально чіткі; час для роботи – регламен�
тований. Учні сидять по колу – "пліч�о�
пліч" – усі члени групи мають бачити
один одного. Через 5�7 хв групи пред�
ставляють результати досліджень.

• æîðñòîê³ñòü  • âì³ííÿ áà÷èòè êðàñó  
• áàéäóæ³ñòü  • äîáðîçè÷ëèâ³ñòü  
• åãî¿çì • àëüòðó¿çì 



�  Ні, ти не літаєш,  –  розвінчувала  мене
дівчинка.

� Я часто купую тобі гарні кульки...
�  Так, але поки що на жодній із них не

було написане моє прізвище та ім'я. І ти не
літаєш...".

3. Бесіда: Які ж ще чесноти мала Мері
Поппінз, яких не мають звичайні люди? 

Висновок: М.П. – людина надзвичайна і
досконала ("Я можу упоратися рішуче з
усім на світі. І навіть більше, якщо схочу...").

Словникова робота.
Досконалість – вищий ступінь будь�

яких якостей, бездоганність, відсутність не�
доліків при наявності неперевершених
якостей.

� З якою метою М.П. з'являється у творі?
(На перший погляд – випадково. Принесена
вітром, вона стає нянею у родині Бенкс,
виховує дітей, але водночас виконує свою,
тільки їй відому роль. (Яка ця роль – діти
обговорять згодом).

� Що ми дізнаємося про її минуле? 
� Які незвичайні пригоди трапилися з

Майклом і Джейн, коли поруч із ними була
М.П.?

� Чому М.П. так часто сердилася й обра�
жалася?

� Чому завжди заперечувала очевидні
події?

� Назвіть друзів М.П. Чим вони схожі на
неї? (Містер Паррік, міс Коррі, мармуро&
вий хлопчик – усі вони незвичайні й мо&
жуть творити дива).

4. Під час обговорення складаємо план
характеристики М.П., за яким діти при
завершенні обговорення  висловлюються.
План характеристики може бути таким:

1. Мері Поппінз – найкраща няня.
2. Портрет М.П.
3. Дивацтва М.П.:

а) здатність літати;

Урок 1. 
Мері Поппінз – "цілковита досконалість з

усякого погляду"

Мета. Допомогти дітям збагнути глибин�
ний зміст дивних історій про М.Поппінз;
розвивати навички тлумачення алегорич�
них образів і ситуацій; вдосконалювати
вміння характеризувати героя за планом,
розвивати образне мислення, уяву, зосе�
редженість під час читання; виховувати
прагнення до пізнання, усвідомлення свого
призначення в житті, щире ставлення до
середовища, відповідальність за свої вчин�
ки.

Обладнання. Малюнки учнів; термометр
Мері Поппінз, магнітофон із записами. Під�
готовка учнів до уроку: прочитати казку,
намалювати портрет Мері Поппінз, скласти
план до розділу "Повнолуння".

Епіграф. Звір і птах, зірка і камінь, змія
і дитина –  всі ми одне і йдемо до одної ме&
ти...

Хід уроку

1. Лунає пісня про Мері Поппінз із кіно�
фільму "Мері Поппінз, до побачення!".

2. Учитель – у капелюсі, з парасолькою і
медальйоном Мері Поппінз (вступні слова
можуть бути різними, але обов'язково
пов'язані з особистістю вчителя). Пропо�
ную такий варіант:

� "Коли моя донька�третьокласниця про�
читала казку Памели Треверс "Мері Поп�
пінз", я їй заявила: "Мері Поппінз – це я!" –
і відповідно зробила "лютий погляд". 

� Ні, – почула у відповідь.
� Але ж я сувора і сердита!
� То й що, ні, – усміхалася донька.
� Але ж і я можу робити байдужий виг�

ляд і раптом піднести сюрприз!
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Cценарії уроків за твором П.Треверс спонукають дітей до роздумів  про життєве призначення
людини, ставлення до інших людей та середовища, відповідальність за свої вчинки та майбут"
нє. 

Сценарии уроков по произведению П.Треверс побуждают детей к раздумьям  о жизненном
предназначении человека, отношении к другим людям и среде, ответственности за свои пос"
тупки и будущее.

Lesson plans on P.Trevers works make children think about man vital function, attitude to other people
and environment,  responsibility for their actions and future.

"ОБОВ'ЯЗОК ДУШІ � ТРУДИТИСЯ..."
Система уроків із позакласного читання за твором П.Треверс "Мері Поппінз"

В.М.Голодна  
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ренну позицію здивування. Треба не наш�
кодити дітям, Бенксам і водночас показати
їм справжнє життя, інші стосунки, інший
сенс існування. А ще, можливо, М.П. прий�
має правила гри землян через те, що брех�
ня – це їх нормальний стан. Наприклад, бу�
лочник, який помилково зайшов до міс
Ларк через парадні двері, а не через чорний
вхід (чим і завинив перед нею), мав тепер
при візитах натягувати капелюха, щоб міс
Ларк могла подумати, що це не він, а хтось
інший. Містер Бенкс суворо вичитував ді�
тям за нечемну поведінку з міс Ендрю, хоча
сам невимовно радів із того, що вона поїха�
ла. Місіс Бенкс вважає, що вона вельми пе�
реймається своїми дітьми, але насправді
намагається їх спекатися, щоб мати нареш�
ті спокій. І все це дорослі витівають заради
власного спокою. Отже, заради спокою М.П.
діяла вивіреним людством шляхом.

Пригадуємо епізод, коли місіс Бенкс зас�
покоює своїх близнят усякими дурницями,
думаючи, що вони плачуть через зубки, а
вони сумують через те, що коли їм випов�
ниться рік, вони втратять розуміння світу.
М.П. сумно переказує цю подію розумному
шпакові, а складається враження, що вона
ставить діагноз безнадійно хворим. Люд�
ство починає хворіти на нерозуміння ще в
колисці. "Немає жодної людини, яка б
пам'ятала після того, як мине рік", – гово�
рить шпак. І тільки М.П. – виняток.

Мати Бенкс поведінку Майкла вважає
дикунською, а поведінку М.П. – жахливою.
А діти плачуть від того, що знову будуть са�
мотні й занедбані. Батьків вражає поведінка
дітей, коли вони сміються з приводу батько�
вої галюцинації з Білою кішкою. Діти смія�
лися, бо достеменно знали, що то справжня
кішка. Діти знають правду і тому сміються,
батькам цієї правди знати не дано, і тому
вони нарікають на безсердечних і нечуйних
дітей.

5. ВИСНОВОК. Головне – не робота в
місті, не гості, не власний спокій, а збере&
ження всього чистого й ніжного з дитин&
ства, тих "тихих радощів", що були в
ньому. Найголовніше словами не скажеш і
очима не побачиш, його слід відчувати сер&
цем. А ще важливо – почуватись у злагоді
(гармонії) з довкіллям, світом, а це можли&
во лише знайшовши своє місце в ньому. Са�
ме це хоче показати своїм вихованцям М.П.

(Розглядаємо й обговорюємо портрети
М.П.).

6. Встановлення діагнозу охочим учням
термометром Мері Поппінз: легкодухий і
неохайний; примхлива і вибаглива; неу�
важний і непосидючий; не робить ранкової
гімнастики тощо. (Учитель сам продумує
діагнози з тим, щоб не образити учня, а
допомогти йому).

7. Обговорення учнівських планів до роз�
ділу "Повнолуння". Бесіда.

� Що відбувалось у Зоопарку?

б) здатність розуміти мову тварин, пта�
хів і немовлят;

в) здатність творити дива;
г) стан сердитої й ображеної жінки; 
ґ) заперечення очевидних подій.

4. Риси характеру: самовпевненість, чуй�
ність, справедливість, байдужість до гро�
шей, стриманість, таємничість, мудрість,
залежність від змін у довкіллі, незворуш�
ність.

� Які з цих рис характеру людина може
виховати в себе сама?

� Про що свідчить уміння літати бодай у
думках?

� Хто ж насправді М.П.? (Із запропонова&
них версій: представник іншого, доскона&
лішого світу, таємний розвідник з інших
світів з місією обережного перевиховуван&
ня землян, вона – ідеал вихователя, учите&
ля, справді – досконалість, бо поруч із нею
люди виглядають слабкими, смішними,
зайвими на Землі...).

� Чому М.П. не може залишитися з діть�
ми, коли вони її про це просять?

� Чому батьки Майкла і Джейн не вихо�
вують своїх дітей? Чи виховують?

� Чому часом усі дорослі у творі пово�
дяться як діти? Чому М.П. робить із ними
таке?

� Чи вірите ви в існування таких людей,
як М.П.?

М.П. була "в цілковитому захваті від се�
бе", "нікому ніколи, нічого не говорила", ма�
ла щось таке, чого дітям ніколи не зрозумі�
ти. Вона знає все потаємне: що собака Еду�
ард – не нікчема, що старого Вілкінса обра�
зили в дитинстві, не купивши кульки і ціка�
вої книжки, через що він переймається все
життя; знає, що немовлята до прорізування
зубів розуміють і знають набагато більше,
ніж дорослі. Її здатність літати свідчить про
те, що вона істота незвичайна, окрилена
думками про безліч важливих речей, бо ж
вона – королева всього, що дихає і відчуває
у світі, і навіть того, що мертве.

� Чому М.П. часом говорить неправду?
Чому обурюється? Наприклад, вона обурю�
ється, коли Майкл сказав, що її дядько
Паррік перекидався у повітрі (хоч сама бу�
ла при цьому), ледве не луснула зі злості,
коли діти заговорили про її день народжен�
ня у Зоопарку (а у самої на поясі був пода�
рунок Кобри), вона розлютилася на Май�
кла, який сказав, що його няня прилетіла на
повітряному змії (хоч у самої з кишені
пальто визирала мотузка того змія). 

М.П. – жителька іншого світу (її при�
несено чи вітром, чи хмаркою), і те, що
правдиве і звичайне там, на Землі виглядає
дивним і загадковим. Якщо дітей підтрима�
ти у думці, що бачене ними – правда, то у
них будуть серйозні неприємності з батька�
ми, друзями. Можливо, їх визнають навіть
хворими. І тому Мері обирає таку неприми�
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1. Перевірку домашнього завдання роз�
починаю власною піснею:

Там, де живе, де живе, де живе Мері Поппінз,
Чисте повітря і запах синіх гір.
Там, де живе, де живе, де живе Мері Поппінз,
Люди літають і скрізь лунає сміх!
Там, де живе, де живе, де живе Мері Поппінз, 
Діти розмови з зайцями ведуть.
Там, де живе, де живе, де живе Мері Поппінз,
Кульки на щастя кожному дають.
Приспів:
Чекай – на вітер змін,
Чекай – на зорепад.
Нехай твоя зоря
Веде тебе на шлях.
Там, де живе, де живе, де живе Мері Поппінз,
Звірі і люди дружать як одне. 
Там, де живе, де живе, де живе Мері Поппінз,
Вітер поради добрі вам дає.
Там, де живе, де живе, де живе Мері Поппінз,
Кішка може втерти носа королю!
Там, де живе, де живе, де живе Мері Поппінз,
Я буваю там, коли міцно сплю.
Приспів.
Там, де живе, де живе, де живе Мері Поппінз,
Ти розумієш мову солов 'я.
Там, де живе, де живе, де живе Мері Поппінз,
В сірого вовка жити навчаюсь я.
Там, де живе, де живе, де живе Мері Поппінз,
Пташки складають вірші і пісні.
Там, де живе, де живе, де живе Мері Поппінз,
Солодкою ватою розкошує сніг.
Приспів.

Читаємо й обговорюємо твори дітей.
2. Робота у групах за картками, де про�

понується низка запитань за окремими
розділами казки, відповіді на які мусять
підвести учнів до певних висновків. Якщо в
якійсь ситуації діти вбачають символ, вони
його тлумачать. Упродовж уроку звертає�
мося до дитячих малюнків.

Словникова робота.
Алегорія ("говорю по�іншому") – зобра�

ження певного явища, поняття через кон�
кретний образ (символ). Пояснення терміна
відбувається під час роботи над карткою.

1. Стан польоту, літання – алегорія на
радісне, безтурботне життя.

Картка 1. "День народження містера
Парріка".

� Що дивного було у вітальні м. Парріка?
� Чому він не міг спуститися додолу?
� Яким чином можна було спуститися?
� Чому ні в кого це не виходило?
� Що примусило всіх спуститися?
� Чому міс Персіммон після подорожі до

стелі засмутилася?
� Що думає з цього приводу М.П.?
ВИСНОВОК. Якщо ти можеш піднести�

ся над буденністю, бачити гарне і радісне
довкола себе, сягати думкою у прекрасні
фантазії, робити те, що не спроможні інші,

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
� Чому люди опинились у клітках?
� Якою побачили Майкл і Джейн М.П.?
� Що означають слова Кобри: "Все, що

добре для мене, мусить бути добре і для те�
бе"?

� Який потаємний смисл у подарункові
Кобри?

(Змія – символ мудрості. Даруючи свою
стару шкіру, Кобра передає М.П. свій дос&
від і вікову мудрість тварин, знання зако&
нів Природи). 

� Чому звірі водять хоровод навколо
М.П.?

8. Читання й обговорення уривка: "Звірі і
птахи, що тісною юрбою оточили М.П., роз�
хитувалися назад і вперед усі разом, як од�
не ціле. Сама М.П. теж похитувалася з боку
в бік. В єдиному ритмі похитувалась уся ве�
личезна юрба, як маятник величезного го�
динника. Навіть дерева то гнулися, то вип�
равлялися у ритмі танцю, і місяць у небесах
погойдувався, ніби корабель на хвилях".

9. Обговорення епіграфа.
ВИСНОВОК. Людина в гонитві за

шматком ковбаси уподібнюється тварині у
клітці. Вона – нікчемна, відгороджена від
справжнього світу залізними ґратами своєї
обмеженості. Їй важко збагнути його таєм-
ниці, вона не готова до цього. Потрібно
прагнути досконалості: у поведінці з
людьми, із природою, світом. Треба на&
лаштовувати себе на відчуття близькос&
ті та єдності з усім, що є на Землі. М.П. це
чудово розуміє, тому вона – взірець доско�
налості.

10. Учитель ставить собі діагноз термо�
метром М.П. і говорить із виглядом доскона�
лої няні: "Цілковита досконалість з усякого
погляду!" (або визначає свій справжній ді�
агноз).

11. Домашнє завдання: міні�твір "Там, де
живе Мері Поппінз...".

Урок 2. 
Рецепти Мері Поппінз: як бути щасливим

Мета. Розвивати у дітей асоціативне
мислення; уміти бачити в тексті алегорію,
символи і їх роль удосконалювати навички
узагальнення прочитаного; виховувати по�
чуття єдності з довкіллям, особистої відпо�
відальності за своє майбутнє, прагнення
знайти власний шлях у житті; розвивати
навички грамотного усного мовлення, сві�
домого ставлення до власного слова; про�
буджувати уяву і спонукати її до роботи.

Обладнання. Малюнки учнів до казки;
магнітофон, повітряні кульки з ім'ям кож�
ного учня і побажаннями всередині, картки
для роботи у групах; схема.

Епіграф. Для кожної людини на світі є
підходяща кулька, аби тільки вона вміла
її вибрати...

Постметодика, № 3 (80), 2008
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
ють на ласощі. Усе земне й небесне
пов'язане. Зорі з'являються на небі, тому
що діти на Землі їдять пряники. І навпаки,
зорі з'являються на пряниках, тому що во�
ни потрапили туди з неба. Усе природно і
розумно. (Символ – коло, куля, м'яч).

Картка 5. "Жайворонок міс Ендрю".
� Хто така міс Ендрю?
� Що сталося з її прибуттям на Вишне�

вий провулок, 17?
� Чи є виховання дітей її покликанням?

Чому? (Зверніть увагу на деталі: зріст, го�
лос, розміри...).

� Для чого їй потрібен жайворонок Ка�
рузо?

� Про що говорили М.П. і Карузо?
� Як М.П. перевиховувала міс Ендрю?
ВИСНОВОК. Міс Ендрю і М.П. – різні

виховательки. Міс Ендрю мучить своїх ви�
хованців, як мучить бідолашну пташку у
клітці, сподіваючись, що вона співатиме як
на волі. Приїхавши до Бенксів, вона помі�
чає скрізь негаразди та бруд і переймаєть�
ся не через те, що на дверях плями, а через
те, що на білому їх видно. Вона уособлює
рушійну силу дорослого світу. За насильс-
тво над природою (пташкою, дітьми) слід
платити, і М.П. саджає міс Ендрю у клітку,
щоб вона відчула всю "чарівність" неволі. А
дужий жайворонок піднімає свою мучи�
тельку в небесну блакить і відпускає. Тор�
жествує краса і добро, "як і мусить бути".
Заскорузлим слід перевиховуватися.

Картка 6. "Важкий день".
� Чому у Джейн зіпсувався настрій? Чо�

му їй не хотілося бути старшою?
� Що прикрого трапилося з нею у той

важкий день?
� Як вона опинилася серед дітей на балі?
� Що вона дізналася від бридкого дідуга�

на?
� Як вона врятувалася? Чому М.П. почу�

ла її?
� Чому Джейн не хотіла залишатись у

минулому, незважаючи на загальну опіку
про неї?

� Чим дороге людині її життя?
ВИСНОВОК. З людиною не трапляється

нічого поганого, якщо вона перебуває у доб�
рому гуморі, життєрадісна, щаслива. Коли
ж дозволити суму заволодіти собою, трап-
ляються різні неприємності, які, здається,
так і чекають, щоб вивільнити найгірші
якості твого характеру. Треба вміти ціну-
вати те, що маєш.

Картка 7. "Кішка, яка дивилася на Ко�
роля".

� Що було головним у житті Короля, до
якого прийшла кішка? (Він ніколи не помі�
чав нічого, що робилося у нього під носом,
бо завжди міркував про щось інше).

� Чи думав він про щастя свого народу?
(Ні, він думав про те, скільки в Індії бабуї�
нів, який із полюсів більший – Північний чи

то це не означає, що ти непристойно пово�
дишся. Просто ти любиш жити. А якщо ти
чогось (через брак розуму) не розумієш, бо
забув навіть, як сміятись і радіти, і засуд�
жуєш усе, що не вкладається в твоє понят�
тя порядності, – то це не означає, що ти по�
водишся пристойно. Ти не любиш жити і
заважаєш любити іншим. "Щоб спустити�
ся на землю, треба впасти духом". (Символ –
усмішка).

Картка 2. "Міс Ларк і песик Едуард".
� Яке життя було в Едуарда?
� Ким був Варфоломей?
� Як виявив Едуард свою відданість дру�

гу?
� Яке місце в цій ситуації відводиться

міс Ларк?
� Чому вона терпить примхи Едуарда?
ВИСНОВОК. Друг – це дорога людина в

твоєму житті. Інколи доводиться боротися
за нього, захищати його. Треба відстоюва-
ти свій особистий внутрішній світ, і в пи-
таннях дружби немає кращого порадника,
ніж власне серце. (Символ – серце, руко�
стискання, відкриті долоні).

Картка 3. "Корова, що танцює".
� Що робила руда корова все життя? У

чому був його сенс?
� Чому вона стала танцювати?
� Чи подобалося це їй? Що вона відчува�

ла при цьому?
� Як вона позбулася виснажливої звич�

ки танцювати?
� Які зміни сталися з коровою, коли вона

припинила танцювати?
� Хто і яку дав їй пораду?
ВИСНОВОК. Добре, коли є що їсти�пи�

ти, але кожний мусить мати в собі щось
особисте,   притаманне   лише   йому   одно-
му   –   свій   хист,   своє призначення, те, у
чому знаходить відраду і смисл, хоч це і
виснажує, але водночас додає сил. Покли�
кання може випадково знайти людину, але
важливо, щоб вона його не втратила, як ко�
рова. А якщо втратила чи ще не знайшла,
має обов'язково шукати. Десь є зірка кож�
ного з нас (символ – зірка).

Картка 4. "Кондитерська місіс Коррі".
� Що дивного в минулому місіс Коррі?

(Пам'ятає, як створювався світ).
� Як вона поводиться зі своїми дітьми?

Чи схожі вони на неї?
� Що місіс Коррі зробила з грошима, от�

риманими за пряники? Чому?
� Що сталося із зірочками на пряниках?
� Прокоментувати   рядки:    "Я   хочу

знати    тільки    одне,   –   сказала Джейн, –
чи  зірки роблять  із  золоченого  паперу  чи
золочений  папір  із зірок?" Відповіді на її
запитання не було, та вона і не чекала. Вона
знала, що правильно відповісти може лише
той, хто набагато розумніший за Майкла...".

ВИСНОВОК. Зірочки із пряників потра�
пили на небо, а з неба падають і потрапля�



�  Чому       не       злітали       леді       Мю�
ріель       і       Брайтон       Джонс?

ВИСНОВОК. Треба зробити в житті
правильний вибір: щодо друзів, професії,
майбутньої сім'ї тощо, щоб жити у злагоді
зі світом.

3. Підсумки. То які ж поради від Мері
Поппінз ми можемо взяти з собою у життє�
ву подорож? (Написано на яскравому пла�
каті).

Наказ від Мері Поппінз.
& Живи у злагоді з собою і довкіллям!
& Умій радіти життю за будь&яких

обставин! Ніколи не занепадай духом!
& Постійно шукай свій шлях у житті

(свою зірку), прагни до здійснення мрій!
& Прислухайся до світу природи і нама&

гайся зрозуміти його!
& Усе у цьому світі пов'язане, має бага&

то спільного і прагне до щасливої єдності.
Відчуй це!

& Намагайся упізнати себе!
& Здобувай знання і застосовуй їх на ко&

ристь людям!
& Роби себе щасливим! Усе у твоїх ру&

ках!
& Облиш клітку, де лежить твоя ков&

баса, вийди назустріч свіжому вітру і
слухай, що він скаже тобі!..

А тепер від казкової бабусі й Мері Поп�
пінз особисто – кульки для вас із найкра�
щими побажаннями. Вибирайте тільки
свою кульку. Для кожної людини у світі є
підходяща кулька, умійте тільки правиль�
но вибрати її!

Стаття надійшла в редакцію  03.03.06

Південний, чи можна навчити свиней спі�
вати).

� Чи виконували придворні свої обов'яз�
ки? (Вони були страшенно зайняті: допома�
гали Королю думати).

� Чому Королева була нещасною?
� Що думав про своє правління сам Ко�

роль? (Він був упевнений, що його підлег�
лі – найщасливіші у світі, адже в них такий
розумний, учений Король! Але, на жаль,
поки Король набирався розуму, його підда�
ні ставали дедалі біднішими. Будинки руй�
нувалися і лани спустошувалися, бо всі чо�
ловіки мусили допомагати Королю думати).

� З якою метою Кішка прийшла у па�
лац?

� Змагання Кішки і Короля. Яких відпо�
відей чекав Король і які давала Кішка?
Чим ці відповіді відрізняються? (Короля ці�
кавили формальні відомості, розрахунки й
деталі, видимі оком. А відповіді Кішки,
прості й незарозумілі, ґрунтуються на при�
родному осягненні явищ).

� Чому Королева, паж і Міністр відмови�
лися слугувати Кішці?

� Чому Кішці не відтяли голову?
� Чому плакав Король? ("Я знаю, як ме�

не звати! Та я не знаю – за всі ці роки так і
не дізнався, – хто ж я такий насправді").

� Через що Король став щасливим?
� Як Кішка змінила життя Кози, Курки,

Жаби?
� Як змінилося життя в королівстві Ве�

селого Короля? Чому всі стали щасливими?
(Козі не треба ганятися за малими дітьми,
краще давати молоко. Курці не слід нести
золоті яйця, краще висиджувати курчат. А
Жабі нічого робити у царському домі, при�
родніше жити в рідному болоті. Король був
щасливий, бо ні про що більше не думав. А
Королева була щаслива, тому що був щас�
ливий Король).

� Як розуміти слова: "А Кішка блукає
світом у своїх коралях і часом  зазирає  лю�
дям  у  вічі.   І  той,  хто  чесно  відповість  на
її  погляд, пізнає, хто він такий"?

ВИСНОВОК. Знання мусять давати ко�
ристь людям. Треба жити заради людей,
турбуватися про них, бути чуйними до сво�
їх близьких. Треба віднайти своє справжнє
покликання, пізнати себе. Треба мати
мужність зазирнути у свою душу і перед
собою зізнатися, що чинив не так і за що
тобі соромно. І тоді будеш щасливим...

Картка 8. "Кулька з кулькою різнять�
ся".

� Чому діти так люблять кульки?
� Що особливого було у кульках, які

продавала бабуся у парку?
� Що означають слова: "Не забувайте!

Кулька з кулькою різняться! Вибирайте,
не поспішайте! Хтось візьме не ту кульку, і
все життя в нього піде шкереберть!"?
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Предмет, який я викладаю, – зарубіж�
на література. Дякую Богу і Долі, що бла�
гословили мене на цей священний шлях.
Тривалий час я обмірковую питання про
зміни у викладанні зарубіжної літерату�
ри. Обдумую і потроху експериментую.
Виходжу з того, що школа повинна фор�
мувати людину, а не бездушно�байдужо�
го індивіда, духовно багату людину, що
знатиме своє коріння, успадкує норми
співжиття з іншими народами.

Хочу, щоб література, яку викладаю,
визначила акупунктуру творення гармо�
нійної людини і, як лікар�масажист, на�
тиском на потрібні точки стимулювала
розвиток душевної і розумової діяльності
учня.

Наша школа схожа на цех з конвеєр�
ною системою: учня пропускають конвеє�
ром класів і пригвинчують до нього нові і
нові деталі. І не для життя це робиться, а
для школи. ХХ століття залишило нам у
спадок тип людини, який можна назвати
"комп'ютерним". Суспільство і школа ви�
робили в людині не моральну самосвідо�
мість, а щось на зразок  умовного реф�
лексу на батіг і пряник. Себе така людина
почуває мовби в постійному ігровому
протиборстві з суспільством. Усе, що те
суспільство втлумачує за допомогою сис�
теми виховання, літератури, мистецтва,
вона нейтралізує  власною контркульту�
рою, яку встигла в собі виробити. Вона
вбачає єдину реальну мету життя –
одержання максимуму задоволень.  В ос�
нові її дій є власний інтерес, до духовних
цінностей вона ставиться іронічно, хоч з
метою самозбереження й намагається
імітувати моральні вчинки. Життя пла�
нує за принципом: менше дати, більш
взяти, і, як мінімум, забезпечити еквіва�
лентний обмін. В неї мало мужності, бага�
то гнучкості й егоїзму. 

"Комп'ютерна" людина поширює свою
егоїстичну розсудливість на стосунки з
іншими людьми. Якщо це вигідно, вона –
суцільна увага, старанність, доброзичли�
вість. Якщо ж ні – залишиться байду�
жою, не дотримує слова. З таких мірку�
вань вона виходить у відносинах з това�
ришами по роботі, із знайомими, в кохан�
ні. 

Як бачимо, ця "комп'ютерна" людина
схожа на справжню лише зовні. Харак�
терним для неї є невідповідність між ро�
зумовим розвитком  і формуванням люд�
ських почуттів. Останню фразу варто
сприйняти як висновок усього, що сказа�
но попереду.  І, нарешті,  необхідно пояс�
нити причину моїх роздумів, пов'язаних
з характеристикою типу людини ХХ ст.:
викладання літератури (зокрема зару�
біжної) в школі не перешкодило вироб�
ленню морально незабезпеченого інте�
лектуалізму людини, "душевної корозії".

Тому сьогодні конче необхідно змінити
підходи до викладання літератури. Урок
зарубіжної літератури повинен стати ді�
алогом на "вічні" теми, бесідою про таєм�
ниці людської душі. Сучасна програма
дає мені змогу розглядати літературу як
засіб для формування уміння самостійно�
го осмислення життя моїми вихованцями. 

Гуманітаризувати школу можна ли�
ше через Слово, величне Слово, цілюще,
як материнське молоко. Саме Слово дає
людству духовне життя. Душа дитини
є для мене храмом, і моя праця спрямо�
вана на те, щоб цей храм не став купою
каміння. Чи потрібно доводити, що уро�
ки літератури – то не просто мистец�
тво, не просто знання, літературна ос�
віта, та ще й уроки формування і ліку�
вання душ?

Стаття надійшла в редакцію  10.03.08
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Роздуми вчителя про викладання літератури в школі як засіб стимулювання розвитку душев�
ної і розумової діяльності учня.

Размышления учителя о преподавании литературы в школе как средстве стимулирования
развития  душевной и умственной деятельности учащегося.

Teacher reflects on teaching literature in school as means to stimulate  development of the student's
spiritual and brain works.

РОЗДУМИ ПРО НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ

О.А.Хейло
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ладу та вчителя. Часи розбудови тради�
ційної народної освіти  другої половини
ХІХ ст.  – це епоха "ученичества" і самого
вчительства, наближення його до розу�
міння науково�методичних основ на�
вчально�виховного процесу. 1870 р. у міс�
течку Сміле Роменського повіту Полтав�
ської області відбулися перші коротко�
термінові педагогічні курси, які започат�
кували педагогічну систему професійного
зростання вчителів початкових училищ,
а згодом викладачів середніх навчальних
закладів, професійних училищ.

Революційні події початку ХХ ст.
зруйнували сталу політику в питаннях
освіти. Кожна влада, декларуючи своє
бачення місії вчительства, намагалася
віднайти найдосконаліші форми і методи
перепідготовки та підвищення педагогіч�
ної кваліфікації. Так, лекційно�курсова й
практично�семінарська форми доповню�
валися організацією учительських з'їз�
дів, мітингів, нарад, конференцій. Упро�
довж 1925 – 1927 рр. популярним було
"самонавчання" учителів у педагогічних
гуртках, які стали передумовою створен�

Просвітитель, духівник, наставник,
бакалавр, дидаскал, приходський свяще�
ник, мандрівний дяк, попечитель, гувер�
нер чи гувернантка, директор, педагог,
викладач, вихователь, учитель – профе�
сійна термінологія на означення особли�
вого прошарку людей, що створювали й
створюють гуманітарну ауру української
нації – освіту. Педагогічні здобутки
Г.Сковороди, М.Остроградського, А.Ма�
каренка, Г.Ващенка є тими творчими
вершинами рельєфного ландшафту істо�
ричного, соціально�педагогічного досвіду
Полтавщини, на які завжди орієнтувала�
ся вітчизняна і світова освіта. Народне
вчительство паростком виростало "зни�
зу", живлячись джерелами вікової на�
родної мудрості (на відміну від викла�
дацького складу елітарних, гімназійних
закладів, що формувався "згори", від уні�
верситетів), і виявляло свій творчий ім�
пульс завдяки піклуванню про нього гу�
бернського земства (1865 – 1919 рр.). Міс�
цева, земська влада була найприродні�
шим партнером школи. Вона краще за ін�
ших розуміла потреби навчального зак�
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Розкрито тему започаткування й становлення  соціально�педагогічної системи професійного
зростання народного вчительства Полтавщини (1865 – 1939 рр.). Зокрема йдеться про фун�
дацію Полтавським губернським земством педагогічних курсів у другій половині ХІХ ст.; діяль�
ність Педагогічного бюро (1905 – 1919 рр.) – першої науково�освітньої установи краю, органі�
затора цілісної системи удосконалення педагогічної майстерності; про розвиток форм і мето�
дів педагогічного спілкування в 1919 – 1939 рр., що передував створенню на Полтавщині  інс�
титуту удосконалення вчителів – ІУВ (1939 р.).

Раскрыта тема основания  и становления социально�педагогической системы профессионально�
го роста народного учительства Полтавщины (1865 – 1939 гг.). В частности, речь идет о фун�
дации Полтавским губернским земством педагогических курсов во второй половине ХІХ ст.; дея�
тельность Педагогического бюро (1905 – 1919 гг.) – первого научно�образовательного учрежде�
ния края, организатора целостной системы усовершенствования педагогического мастерства; о
развитии форм и методов педагогического общения в 1919 – 1939 гг., которое предшествовало
созданию на Полтавщине института усовершенствования учителей – ИУУ (1939 г.)

Theme of this paper is about establishment and formation of the social and pedagogical system of pro�
fessional development of teachers in Poltava region (1865 � 1939). In particular it is about founding
pedagogical courses by Poltava province zemstvo in the second half of the ХІХ�th  century; activity of
the Pedagogical Bureau (1905 � 1919) that was the first regional scientific & educational institution,
organizer of the integral system of mastering pedagogical art; about forms and methods of pedagogi�
cal communication development in 1919 � 1939, that preceded foundation  of the Institute of Teachers
Improvement, ITI (1939).

ГЕНЕЗА СОЦІАЛЬНО�ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВЧИТЕЛІВ ПОЛТАВЩИНИ (1865 – 1939 рр.)

C.М.Стадник

Що було, воно й буде, і що робилося, буде  
робитись воно, – і немає нічого нового під сонцем!

Буває таке, що про нього говорять: "Дивись,  –  це нове!"
Та воно вже було від віків, що були перед нами!

Еклезіаст

РРЕЕТТРРООММЕЕТТООДДИИККАА
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для роботи у промисловості, на транспор�
ті, у державних установах.

Із середини 1860�х років освітню спра�
ву очолило земство. Століттями творена
система народної педагогіки з її безцін�
ною скарбницею різноманітних знань з
астрономії, метеорології, математики, бі�
ології, зоології, медицини, ветеринарії,
які набувалися шляхом життєвого і ви�
робничого досвіду та передавалися від
покоління до покоління, зазнала руйну�
вань реформою 1861 р., що звільнила се�
лян від кріпацтва та призвела до болісно�
го, невідворотного розшарування насе�
лення та еміграційних процесів. Вже на
першому зібранні Полтавського губерн�
ського земства 1865 р. гласні, висловивши
щиру вдячність духовенству за його
плідну освітню діяльність, почали актив�
но розглядати питання про розвиток на�
родного шкільництва краю, про необхід�
ність будівництва мережі початкових
училищ та забезпечення їх педагогічним
персоналом. Пропонувалися різні проек�
ти: створити спеціальний навчальний
заклад для підготовки вчителів у кіль�
кості 30 чоловік; запровадити педагогічні
курси; направляти у початкові школи
для педагогічної роботи "грамотних від�
ставних військових та безстроково�від�
пускних солдат, які б могли навчати дітей
у віці 9 – 13 років не гірше за дячків і па�
ламарів... Тому прохати військове мініс�
терство звернути увагу на навчання гра�
моти солдат" [1, с. 193 – 194]. З безлічі
роздумів, пропозицій, ініціатив зароджу�
валося початкове прагнення патріотич�
ного, громадянського служіння на проти�
вагу здебільшого контролюючій, особли�
во у питаннях українського змісту на�
вчальних предметів та мови, державній
політиці Міністерства народної освіти,
що знаходилось у далекому, північному
Петербурзі. Так, на зауваження гласного
П.Кочубея про те, що земству не варто
перейматися педагогічними питаннями,
що саме уряд "... братиме більш активну
участь в матеріальному забезпеченні
шкільної справи, збільшивши бюджет
Міністерства народної освіти", багато хто
із земців опонували йому, вважаючи за
необхідне терміново розпочати грунтовне
вивчення освітніх потреб населення та
введення грошового збору обсягом 1/2
копійки з десятини на шкільну розбудо�
ву. Проведені дослідження засвідчили
низький рівень письменності населення:
у 1860�х навчалося  на Полтавщині лише
18 462 учні при населенні  1 914 442 осіб.
Кожна друга дитина не навчалася [1,
с. 140].

Із часом земські установи набиралися
досвіду й реально впливали на розвиток

ня заочного навчання – головної форми
підвищення кваліфікації учителів 1930�х
років. Генеза форм і методів педагогічно�
го спілкування, з одного боку, розрізне�
ність та брак ефективної взаємодії орга�
нів народної освіти, науково�методичних
центрів і педагогічних закладів – з іншо�
го, призвели до кризи соціально�педаго�
гічної системи підвищення фахової ква�
ліфікації, виявили потребу в організації
мережі інститутів  удосконалення квалі�
фікації вчителів (УКВ).

1. Діяльність губернських земських
установ з організації мережі коротко�
строкових та загальноосвітніх педаго�
гічних курсів для вчителів Полтавської
губернії (1865�1919 рр.)

Історичні часи становлення індустрі�
ального суспільства др. пол. ХІХ – поч.
ХХ ст., насичені політичними переворо�
тами, змінами урядів і світоглядів, проце�
сами демократизації та українізації віт�
чизняної освіти, нагадують сучасну гло�
балізаційну епоху інформаційного сус�
пільного розвитку й пов'язані з нею проб�
леми реформування і модернізації освіт�
ньої галузі. Швидкий розвиток промисло�
вості, сільського господарства, торгівлі,
освіти стимулювали професійну освіту.
Відкривалися промислові, ремісничі, ве�
теринарні, комерційні училища, учитель�
ські курси. Важливе місце в системі про�
фесійної освіти посідали педагогічні ко�
роткострокові курси, які готували викла�
дачів для початкової ланки. Згідно з ос�
вітньою реформою 1864 р., всі початкові
заклади – земські, церковно�приходські,
приватні, громадські, міські (назви вказу�
ють на підпорядкування цих шкіл, дже�
рело їх фінансування) отримали єдину
назву – "початкові народні училища" і
мали працювати за єдиною програмою.
Програма включала такі предмети: чи�
тання, письмо, арифметика та Закон Бо�
жий. Навчання велося російською мовою.
Жінки одержали право викладати. Про�
відна роль в освіті належала священи�
кам, які впродовж століть акумулювали
цінний просвітницько�педагогічний дос�
від духовного розвитку населення нашого
краю. Ці люди гідні того, щоб занести їх
імена в шкільний літопис Полтавщини.

У 1870�х роках початкові училища ре�
організовано: створені "зразкові двоклас�
ні училища" з 5�річним терміном навчан�
ня, у яких додатково викладалися істо�
рія, географія, малювання тощо. Згодом у
1872 р. більшість повітових початкових
училищ реорганізовано в 6�річні міські
училища, що давали знання, необхідні
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20 осіб на кожного керівника�наставника
[3, с. 1 – 2].

Підготовчо�практичний період корот�
котермінових курсів 80�90�х рр. ХІХ ст.
сприяв формуванню педагогічої самосві�
домості народного вчительства та набли�
женню до розуміння науково�методич�
них основ навчально�виховного процесу.
Учителі рубежу ХІХ – ХХ ст. уже не ви�
падкові, тимчасові "добровольці" з наро�
ду, а викладачі з певним педагогічним
досвідом, здатні до впровадження нових
методів навчання. Повітові училищні ра�
ди дедалі частіше вимагають від канди�
дата на посаду вчителя освіти, не нижчої
за середню, та спеціальної педагогічної
підготовки, а іноді й вищої освіти. Про пе�
дагогічний рівень учителів дає уявлення
склад учасників (61 чол.) курсів у Полтаві
1897 року: 1 – учитель з університет�
ською освітою, 4 – випускники духовної
семінарії, 12 – жіночих гімназій, 11 –
єпархіальних училищ, 30 осіб мали дип�
ломи на звання "народного вчителя" і 3
особи –  "вчителя�початківця" [3, с. 7]. Як�
що раніше метою занять на курсах було
з'ясування й оволодіння прийомами вик�
ладання, тепер найголовнішим є вихов�
ний аспект кожного навчального предме�
та, зв'язок із життям. 

Педагогічні курси, що відбувалися в
літній період у різних місцях Полтавської
губернії, ретельно готувалися як суспіль�
но важлива подія. Керівник Лубенських
педкурсів 1898 року В.Вахтеров, виголо�
шуючи промову при відкритті, зазначив:
"Із того часу як народна освіта стала зем�
ською справою, шкільні стіни не в змозі
вмістити всіх охочих навчатися. Народ
добровільно несе в школу свої трудові
кошти. Щорічно з його власної ініціативи
складаються сотні, навіть тисячі проектів
щодо влаштування початкових училищ. І
в цьому русі зустрічаються дві хвилі,
найвищою мірою властиві для нашого ча�
су: одна – це прагнення культурних кла�
сів до поширення освіти серед народу;
друга – нестримний потяг до знань само�
го народу" [4, с. 4].

У земських звітах відзначалося, що
Лубенські курси, для участі у яких при�
їздили вчителі та діячі освіти навіть із
Москви, Кавказу, Казанської та Самар�
ської губерній, сприяли формуванню пе�
дагогічної самосвідомості, почуттю єднос�
ті вчительської спільноти: "... зважаючи
на  наші географічні умови, вчителі над�
звичайно одинокі – місяцями не зустрі�
чаються один з одним та з освіченими
людьми. А при такому відчуженні, ду�
шевній самотності так легко згасає віра
в свою справу, так легко тане енергія,
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освіти Полтавщини. Вони фінансували 85 %
шкільного бюджету, відкривали нові
школи, пропонували прогресивні методи�
ки викладання, зверталися до уряду з
проханням запровадити українську мову
навчання замість російської. Якщо у 1871 р.
земських навчальних закладів було лише
48, то в 1887 р. кількість шкіл зросла в 13
разів. 1895 р. їх нараховувалося 736, а в
1916 р. – 1 773 заклади. Кількість учнів
земських шкіл становила 57 % усього
шкільництва початкових училищ [2, с. 8].
Народне вчительство тих часів нагадува�
ло  старанного учня�початківця, який до�
лучався до "азів" шкільної педагогіки.
Більшість учителів земських шкіл
(51,5 %) – вихідці із селян і козаків, не ма�
ли вищої та спеціальної педагогічної осві�
ти, основи їх методики були закорінені в
народній мудрості й життєвих потребах.

Земство користувалося правом най�
мання вчителів і було зацікавлене у їх
професійному зростанні. Із цією метою у
1870�х роках започатковується мережа
короткострокових педагогічних курсів
для вчителів початкових  народних учи�
лищ. Уперше такі курси організовані у
1870�му році в містечку Сміле Ромен�
ського повіту на базі зразкового народно�
го училища, побудованого на власні кош�
ти вчителем�меценатом П. Фостиковим.
Керівник курсів Д.Тихомиров згадує: "У
ті часи мало було відпрацьованих, пере�
вірених на практиці систем навчання та
методів викладання. Не існувало прог�
рам, народний учитель не мав спеціаль�
ної підготовки й досвіду і навчав, керую�
чись спогадами дитинства – "як його нав�
чали" [3, с. 19]. На педагогічних курсах
учителі опановували елементарні методи
викладання навчальних предметів – чи�
тання (за книгами громадянського та цер�
ковного друку), письма та чотирьох дій
арифметики. У 1875 р. Міністерство на�
родної освіти затвердило "Правила о вре�
менных педагогических курсах для учи�
телей и учительниц начальных народных
училищ", посилаючись на перший пол�
тавський досвід організації фахової світи
для вчителів початкових закладів. 

Короткострокові педагогічні курси ма�
ли практично�підготовчий характер і яв�
ляли собою тимчасовий навчальний зак�
лад на зразок учительської семінарії. Ке�
рівник курсів теоретично знайомив із ме�
тодикою навчання та практично "ілюс�
трував" її зразковими уроками. Згодом
кожний курсант відпрацьовував прийоми
шкільного викладання предметів на
пробних уроках. Тому кількість учасни�
ків педагогічних курсів не перевищувала
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втрачається те розумове натхнення, з
яким вчитель спочатку вирушав на своє
поприще. Курси дають можливість зій�
тись разом, відчути себе членами однієї
великої родини" [4, с. 4].  

З часом удосконалювалися форми і ме�
тоди організації та проведення педагогіч�
них курсів. Програма курсів складалася з
урахуванням методичних потреб учите�
лів на основі анкетного опитування. За�
твержена програма заздалегідь розсила�
лася учасникам курсів з пропозицією на�
дати керівникові свої повідомлення з пи�
тань програми для дальшого їх обгово�
рення. Практичні заняття в школі відбу�
валися за потребою і, головним чином,
слугували "ілюстрацією" до того чи іншо�
го теоретичного питання. Тому кількість
курсантів не обмежувалася жодною циф�
рою, як це спостерігалося у 70�80 рр. ХIХ ст.
Обов'язковим було звітування керівника
курсів перед губернською земською упра�
вою. З метою дальшого вирішення нагаль�
них проблем шкільництва у звітній доку�
ментації фіксувалися гострі питання вчи�
телів до владних земських установ. А са�
ме: перенасиченість класів і переванта�
женість учителів; необхідність будівни�
цтва нових приміщень, забезпечення ме�
тодичною літературою, організація мере�
жі бібліотек; актуальність викладання
предметів зрозумілою для дітей україн�
ською мовою.

Упродовж  30�річної історії, починаю�
чи від 1870  і до 1900�х років, тимчасові,
щорічні курси для педагогічного персона�
лу відбувалися влітку у місті Полтаві та
повітових містечках губернії. За підра�
хунками управ учителі кожного повіту
мали змогу підвищити фаховий рівень від
3 до 6 разів. Якщо питаннями проведення
та фінансування займалися місцеві са�
моврядні органи, то адміністративно�кон�
тролюючу функцію здійснювали інспек�
тори народних училищ. Вони затверджу�
вали програми і списки курсантів, спосте�
рігали за навчальним процесом та допові�
дали Міністерству народної освіти. Іноді
протиріччя земської та державної скла�
дової  управлінської діяльності набували
гострого протистояння. Так,  1902 р. інс�
пекція вилучила з програми теми націо�
нально�патріотичного звучання, до обго�
ворення яких прагнула вчительська інте�
лігенція та представники шкільних рад
повітового й губернського рівнів [5]. Тому
з часом виразнішою ставала  потреба у
створенні окремої освітньої інституції при
губернській управі, яка б забезпечувала
єдність освітнього й педагогічного життя,
володіла проблематикою освітнього роз�
витку регіону – Педагогічного бюро.

2. Педагогічне бюро (1905 – 1919 рр.) –
перша науково�освітня установа краю,
організатор цілісної системи професій�
ного та національно�патріотичного зрос�
тання вчительської спільноти регіону

Створення Педагогічного бюро 1905 р.
при Полтавській губернській управі зна�
менувало новий період розвитку педаго�
гічної справи, а саме: започаткувалася
системна робота з учителями з питань ме�
тодики викладання предметів та самоосві�
ти; самі ж короткострокові курси прак�
тично�методичного спрямування доповни�
лися загальноосвітніми курсами науково�
теоретичного змісту з психології, педагогі�
ки, історії, геології, космогонії, хімії, бого�
слов'я тощо.

Науковці бюро проектували і здійсню�
вали нові напрями своєї діяльності: аналі�
тично�статистичні дослідження освітньої
галузі, видавничу справу, розроблення
програм наочного викладання предметів
та впровадження їх у шкільну практику,
науково�методичні консультації, організа�
цію самоосвітньої форми удосконалення
професійної діяльності  вчителів, звіту�
вання перед земською управою про стан
справ в освіті та запровадження діалогу
між органами місцевої влади й учитель�
ською спільнотою з проблем освіти [6]. 

Структура Педагогічного бюро склада�
лася з таких підрозділів: 1 – педагогічного
музею як освітньо�методичного центру,
що формував методичну культуру вчи�
тельства, здійснював науково�дослідну
роботу, виготовляв та видавав засоби на�
очного навчання (колекції з природознав�
ства, гербарії рослин, зразки грунтів то�
що), таблиці, схеми, малюнки, популяри�
зував екскурсію як метод активізації пі�
знавальної діяльності учнів, організовував
виставки наочних засобів навчання та ме�
тодичної літератури на педагогічних кур�
сах; 2 – видавничого відділу (готував до
друку науково�методичні журнали, посіб�
ники, підручники); 3 – бібліотеки (видава�
ла педагогічну літературу вчителям,
службовцям) [6]. 

Активне будівництво земських шкіл
потребувало збільшення мережі педаго�
гічних курсів. Постановою від 18 листопа�
да 1913 р. губернська училищна рада
звернулася до земської управи з прохан�
ням: "Беручи до уваги те, що з уведенням
загальної освіти в губернії щорічно приз�
начається більше ніж 300 учителів у знов
відкриті училища, а це означає, що части�
на вчителів навіть з достатньою загальною
освітою потребує поновлення педагогічних
знань й, особливо, методичних прийомів
викладання, губернська училищна рада
визнає нагальну потребу в щорічній орга�
нізації мережі короткострокових педаго�
гічних курсів у складі всього 500 слухачів
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музей, який складався з постійної експо�
зиції зразкової шкільної наочності для ог�
ляду охочих відвідати музей, та пересув�
ного музею, що безкоштовно видавав ко�
лекції та предмети навчальним закладам
усіх типів – земським, міністерським,
приватним. У правилах користування ко�
лекціями зазначалося: "За несвоєчасне
повернення предметів без поважних при�
чин установа чи особа втрачає право на
подальше користування колекціями. За
пошкоджені або втрачені предмети пот�
рібно відшкодувати їх вартість". Діяль�
ність музею спрямовував особливий комі�

тет, до складу якого входили
працівники Педагогічного бю�
ро, завідуючий земським
природничо�історичним му�
зеєм, губернський агроном,
завідуючий Статистичним
бюро, викладачі початкових і
середніх навчальних закла�
дів. Активним фундатором
музею був М.Олеховський –
перший директор земського
природничо�історичного му�
зею, заснованого з ініціативи
вченого�грунтознавця В.До�
кучаєва у 1891 р. В архівних
матеріалах знаходимо відо�
мості про його відрядження у
Симферополь по досвід виго�
товлення шкільної наочності,
а саме "...створення шкільних
колекцій шкідливих комах з
метою ознайомлення з жит�
тям та розмноженням шкід�
ників сільського господар�
ства; створення при музеї
майстерні з виготовлення

шкільного наочного обладнання та поста�
чання ним земських шкіл" [8, с. 17].  

В обласному архіві Полтавщини є та�
кож цікаві документи, що засвідчують
прагнення музейних науковців удоскона�
лювати методику викладання історії. Так,
на двох рукописних аркушах, датованих
1905 р., міститься повідомлення про від�
значення 25�річного ювілею науково�ос�
вітньої діяльності західно�пруського му�
зею у місті Данциг та необхідність запози�
чення його досвіду: "Музей випустив на�
стінні таблиці з історії з метою підвищен�
ня інтересу до історичної спадщини учнів�
ської молоді в школах, вищих навчальних
закладах, серед населення. Цей досвід
треба запозичити губернським земським
музеям" [9, с. 19]. Преса того часу писала:
"...вчителі не уявляють школу без музею,
як майстерню без інструментарію".

Одним із головних напрямів наукової
роботи була музейна педагогіка, що забез�
печувала науковий підхід до інтерпретації
музейних зібрань на основі свідомого ви�

з улаштуванням при них зразкових шкіл.
Найбільш придатним пунктом вважаємо
Полтаву, яка має достатні приміщення
для багатолюдних курсів. А тому вважає�
мо за необхідне просити  губернське зем�
ство про асигнування коштів на педагогіч�
ні курси для вищезазначеного складу слу�
хачів" [7, с. 60].

Із метою забезпечення вчителів почат�
кових училищ проходженням курсів кож�
ні 5 років Педагогічне бюро збільшує кіль�
кість короткострокових курсів. Від 1912 р.
їх влаштовували в 3 пунктах Полтавщи�
ни, причому у Полтаві – загальноосвітні
курси науково�теоретичного
змісту, у повітах – педагогічні
курси практичного спряму�
вання. Так, влітку 1912 р. у
Полтаву з'їхалося вчитель�
ство з усієї губернії – 285 осіб
(234 – представники зем�
ських шкіл, 33 – церковно�
приходських, 9 – міських та 9
– приватних). Для читання
лекцій із богослов'я, психоло�
гії, історії, грунтознавства, мі�
нералогії, фізики, космогонії,
методики викладання росій�
ської мови та літератури Пе�
дагогічне бюро запросило на�
уковців із Київської духовної
академії, Казанського універ�
ситету та інших міст (див.
таблиці 1, 2, 3) [7].

Викладацький склад кур�
сів, достатньо високого нау�
ково�педагогічного рівня, до�
лучав учителів краю до го�
ловних напрямів світової пе�
дагогіки. Найефективнішою
шкільною технологією вважалася, згідно з
"Великою дидактикою" Я.Коменського,
методика наочного викладання предметів.
Важливо навчати життєвими приклада�
ми, через почуттєве сприйняття, адже ді�
ти починають ходити не за теоретичними
правилами, "але шляхом наслідування.
Навпаки, все те що ми пізнаємо з розпові�
дей, ми засвоюємо з труднощами".   

На противагу прибічників методики се�
редньовічної схоластики та "буквоїдства"
впроваджувався педагогічний принцип,
проголошений Я.Коменським: "Немає ні�
чого в пізнанні, чого раніше не побувало у
почуттєвому сприйнятті". Для цього нау�
ковці Педагогічного бюро розробили прог�
раму наочного викладання предметів та
впровадження їх у шкільну практику.
Програма передбачала активне застосу�
вання навчальних екскурсій як методу ак�
тивізації пізнавальної діяльності учнів та
засобів наочного викладання – таблиць,
схем, малюнків, колекцій із природознав�
ства, гербаріїв рослин тощо. Для реаліза�
ції цих освітніх цілей діяв Педагогічний
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користання законів педагогіки та психоло�
гії. Музейні працівники розробляли також
методику проведення  екскурсій для різ�
них вікових категорій школярів. З реклам�
них оголошень, опублікованих на сторін�
ках педагогічних часописів, дізнаємося
про екскурсійні послуги та забезпечення
приїжджих учнів і вчителів приміщенням
"з сінниками (без ліжка), а також безкош�
товним чаєм з хлібом. Охочі скористатися
приміщенням повинні звернутися письмо�
во або особисто в Педагогічне бюро, яке
посприяє також екскурсії при огляді
культурних пам'яток  м. Полтави". 

На сторінках "Педагогічного журналу"
за квітень 1915 р. читаємо по�дитячому
щирий відгук про музей учительки Софії
Чубової: "Є тут найкращі друковані посіб�
ники з усіх предметів – письма, географії,
російської історії, природи, навчання гра�
моти. Дають всім цим користуватися в
школі. Хоч і не назавжди, а на деякий час,
але це – дуже добре. Багато є в музеї всі�
ляких фізичних приладь, які школі прид�
бати не під силу. А з музею дають ними
користуватися, і багато шкіл мають змогу
скористатися одним і тим же приладдям.
Є в музеї багато всіляких колекцій, що да�
ють уявлення про різні  виробництва. Є
заспиртовані тварини, є модель людини, в
якій усі нутрощі розбираються. Всього ба�
гато, все маємо змогу використати, все ду�
же цікаве й корисне. Власне мене найбіль�
ше зацікавили роботи учнів. Яких тільки
робіт там немає! Є багато зошитів з різного
письма, починаючи з каракулів і закінчу�
ючи красивим, правильним почерком! По�
дивися – і підбадьорися духом: не тільки в
мене погано пишуть. Подивишся на інші –
трошки засмутишся і вирішиш звернути
більше уваги на почерк учнів. На роботи ж
з малювання й ліплення – ніяк не могла
надивитися! Так недавно ця справа почи�
налася і так швидко розвинулася. Багато
тут робіт такого роду. Хто веде у себе в
школі ліплення та малювання, тому все це
повинно бути дуже цікавим. Відвідання
педагогічного відділу учнями дає їм вели�
чезну користь і залишає в дітей глибоке
враження. Дітям показують під мікроско�
пом рух крові в жилах жаби й книгодру�
кування. Є при музеї бібліотека, в якій
можна знайти всі новітні книги з питань
виховання і навчання".

Музей активно пропагував і видавав
шкільним закладам у безкоштовне тимча�
сове користування наочні засоби навчан�
ня. Так, у звіті за 1914 р. читаємо: "Упро�
довж навчального року видано 850 пред�
метів. З них – 679 картин (із географії –
174, із зоології – 158, з російської мови –
123, з ботаніки – 101, з історії – 58); 95 різ�
ного роду моделей і препаратів, 76 при�
ладь з фізики  та  астрономії".

Під час проведення літніх педагогічних
курсів обов'язково для курсантів влашто�
вувалися виставки наочних приладь, ме�
тодичної та навчальної літератури. Вчите�
лі ознайомлювалася, користувалися і, при
бажанні, передплачували книги, журнали
поштою. "Педагогический журнал для
учащих народных школ Полтавской гу�
бернии" (№ 1 за 1915 р.) надрукував зво�
рушливу розповідь про перебування на
Кременчуцьких курсах учительки О.За�
борської. Прагнучи оволодіти новими ме�
тодами навчання грамоти, вона самостійно
відвідувала курси, кожного дня дістаю�
чись до міста Кременчука потягом. "Прос�
лухавши лекції пані Соловйової, – розпо�
відає О.Заборська, – розшукала серед
розкладених посібників згадану нею кни�
жечку "Словечко". Дивлюсь – в кінці ме�
тодичні рекомендації. В аудиторії прочи�
тати і зосередитися не можу... В один ма�
газин  зайшла – немає. Послала замовлен�
ня до Москви... Надіслали! Я була впевне�
на, що до осені в школах Кременчуцького
повіту введуть навчання за "Словечком".
Вся книга написана так, що один і той же
склад вводиться в інші слова і повторю�
ється багато разів, а тому неминуче закар�
бовується у дитячій пам'яті. Але земство
навчання вело за іншим букварем. Сумно,
важко на душі: я готувалася до одного, а
умови життя пропонують інше. Пора їха�
ти додому. Розмірковую і ніяк не вирішу –
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Склад лектури педагогічних курсів 1913 року у м. Полтаві
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чи вводити "Словечко". Надалі смілива
вчителька на свій страх і ризик, на власні
кошти замовляє букварі з Москви. "13 ве�
ресня отримали книги, а з 15�го числа по�
чали уроки читання. До 1�го листопада ми
закінчили "Словечко" і тепер читаємо по
іншій книзі. Але головне – читають всі 48
чоловік! Ось в чому моя перемога! Скільки
не працюю в школі, ніколи мені не було
так легко навчати", – ділиться на сторін�
ках педагогічного журналу своїм досвідом
О.Заборська [10, с. 21 – 23].

1914 р. при музеї створено спеціальний
виставковий відділ учнівських робіт, який
організовував виставки на курсах. Упер�
ше подібна виставка експонувалася на за�
гальноосвітніх курсах у Полтаві. Пред�
ставлене зібрання учнівських зошитів,
малюнків, глиняних виробів давало змогу
вчителям ознайомитися з досвідом їх ко�
лег. Такі виставки мали ще й наукову цін�
ність, репрезентуючи в наочній формі іс�
торію розвитку  методики викладання у
початковій школі. 

Ефективною формою роботи курсів бу�
ли туристичні екскурсії  містами України
та Росії для охочих учителів за їх кошти.
Губернське земство частково компенсува�
ло екскурсійні затрати. Так, після завер�
шення загальноосвітніх курсів у Полтаві
1914 року  Педагогічне бюро влаштувало
2�тижневу подорож  78 чоловік в Одесу та
Крим. Учителі Переяславських курсів
1915 р. відвідали Київ, потім залізницею
поїхали на 4 – 5 днів у Москву та Нижній
Новгород на 2 дні. Пароплавом Волгою
пливли до Царицина, відти потягом повер�
нулися у Полтавську губернію.

Цікаві побутові замальовки з життя
курсантів читаємо у матеріалах Педаго�
гічного бюро: "Враховуючи те, що місто
Переяславль знаходиться від залізничної
станції на відстані 27 верст, повітова упра�
ва впродовж 8 – 9 червня надішле на стан�
цію Переяславську підводи для курсантів
за невеликими цінами... Для слухачів орга�
нізовано гуртожиток, де охочі мають змо�
гу безкоштовно  користуватися приміщен�
ням та чаєм, а також  ліжком із сінником".

Основні форми роботи короткостроко�
вих педагогічних та загальноосвітніх кур�
сів 1900�х років – теоретичні бесіди, цик�
ли лекцій, семінари�практикуми, вистав�
ки з обміну досвідом та науково�методич�
ної літератури, пізнавально�туристичні
екскурсії – сприяли удосконаленню педа�
гогічної майстерності вчителів. Але для
підтримки здобутого на курсах "професій�
ного імпульсу" необхідно стимулювати й
прагнення до самоосвіти. Для підтримки
самоосвітньої форми удосконалення фа�
хового рівня Педагогічне бюро активно

створювало бібліотечний ресурс та засну�
вало 1915 р. видання "Педагогический
журнал для учащих народных школ Пол�
тавской губернии". Журнал виходив від 12
до 18 разів на рік в кількості 3 000 екзем�
плярів і безкоштовно надсилався бандеро�
лями школам губернії – земським, цер�
ковно�приходським, міністерським. Для
інших передплатників він коштував 2 кар�
бованці на рік. У бюро залишався лише
десяток екземплярів для екстрених пот�
реб. У першому номері цього видання ре�
дакційний відділ опублікував звернення
до освітян Полтавщини: "Давно назріла
необхідність заснувати свій учительський
орган. Необхідно, щоб між ним та вчи�
тельством виник міцний зв'язок, щоб на
його сторінках дедалі частіше і частіше
з'являлися під статтями підписи вчителів,
в яких би вони ділилися про все з колега�
ми, надавали яскраву картину життя
школи, твердо пам'ятаючи про те, чим
яскравіше буде ця картина, тим ясніше
буде видно – які реформи потрібно здій�
снювати для школи, щоб вона була істин�
ною просвітительницею народу, щоб
справді допомагала рідному краю рухати�
ся шляхом прогресу" [10, с. 2 – 3].

Із сторінок журналу дізнаємося про ді�
яльність бібліотечного відділу Педагогі�
чного бюро, що видавав літературу вчите�
лям та службовцям земства. У звіті за 1914 р.
зазначено 1 592 назви книг та журналів із
психології, педагогіки, історії, географії,
астрономії, малювання, які видавали для
самоосвіти вчителям. Список педагогічних
журналів, що надходили щорічно у бібліо�
течні фонди, складався із 41 назви. Ці ви�
дання надсилалися  в школи безкоштовно.  

Науково�освітня діяльність Педагогіч�
ного бюро з організації короткострокових
педагогічних та загальноосвітніх курсів
сприяла не тільки професійному зростан�
ню педагогічної майстерності освітянсько�
го загалу Полтавщини, але й формуванню
активної громадянської позиції народного
вчительства, що підготувало відродження
української освіти в часи Визвольних зма�
гань 1917 – 1919 рр.

Період 1917 – 1919 рр. в історії вітчиз�
няної культури й освіти за своїм суспіль�
ним та громадсько�політичним значенням
і наслідками можна прирівняти до двох
подій української історії – Визвольної вій�
ни середини ХVII ст. під проводом
Б.Хмельницького та відродження України
1991 р. Отримавши за часів Центральної
Ради можливість вільного державного
розвитку, українська національна еліта з
натхненною рішучістю розбудовувала но�
ву українську, демократичну школу. Ви�
сока хвиля національної свідомості підня�
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русифікація та бюрократизація торкнули�
ся дуже сильно... Чомусь усе вчительство
уявляє собі "українізацію" школи як одну
голу націоналізацію: замість російської
мови й підручників заведені будуть укра�
їнські; замість російського інспектора –
український інспектор з такими ж фун�
кціями. Довелося роз'яснювати, що "укра�
їнізація" школи є не одна націоналізація, а
й демократизація. І що остання однаково
важлива, як і перша. Вона вимагає зміни
всієї системи шкільної справи".

4 липня 1918 р. при 2�й гімназії в Пол�
таві відкрилися губернські одномісячні
курси з українознавства, на яких навча�
лося 372 слухачі. Курс історії української

літератури викладав В.Ще�
потьєв, української мови – З.
Курдиновська, педагогічної
психології –  Г.Ващенко. Вліт�
ку цього ж року вчительські
українознавчі курси працю�
вали в Кременчуці, Миргоро�
ді, Лохвиці, Зінькові. Утриму�
валися вони на кошти місце�
вих земств, а викладачів під�
бирало Педагогічне бюро,
найбільш масштабна діяль�
ність якого припадає на 1917�
1919 рр., коли його очолив
М.Рудинський, обраний Пер�
шим губернським учитель�
ським з'їздом у травні 1917 р.
Освітню місію цієї соціальної
інституції М.Рудинський вба�
чав у відродженні україн�
ської школи, формуванні на�

ціонально свідомого вчительського потен�
ціалу, методичному забезпеченні потреб
шкільництва. Із цією метою впродовж
1917�1919 рр. видано понад 1 млн примір�
ників книг і брошур, назву "Педагогичес�
кий журнал для учащих народных школ
Полтавской губернии" змінено на нову –
"Нова школа". Цей журнал друкувався ук�
раїнською мовою і знайомив читачів із різ�
ними напрямами зарубіжної педагогіки та
впровадженням у практику методів нової
школи.

Відчутним фактором повороту сталих
поглядів провінційного вчительства нашо�
го краю стало долучення до початкового
шкільництва поважних на той час у Пол�
таві вчених – В.Щербаківського, В.Андрі�
євського, Г.Ващенка та інших. Поперед�
ньою перевіркою стану сил в освіті став
Перший губернський учительський з'їзд у
Полтаві 25 � 28 травня 1917 р. Саме на цьо�
му визначальному зібранні представників
освіти, незважаючи на протистояння, до
правління губернського учительського со�
юзу обрано таємним голосуванням В.Анд�

ла й назавжди вкарбувала в народну
пам'ять славетні імена полтавців – І.Сте�
шенка (першого міністра освіти УНР),
Г.Ващенка (педагога, громадського діяча),
В.Андрієвського (губернського комісара у
справах освіти Полтавщини), М.Рудин�
ського (завідуючого Педагогічним бюро,
відомого археолога), В.Щепотьєва (учено�
го�філолога, ректора Полтавського інсти�
туту народної освіти), Д.Солов'я (соціоло�
га, статиста, автора книги "Розгром Пол�
тави"), В.Щербаківського (етнографа, дія�
ча культури), Н.Мірзи�Авак'янц, М.Ніко�
лаєва, М.Гавриленка (викладачів УНУ –
Українського Народного Університету) [11].

Буремні революційні часи породили й
нові форми громадянського
обговорення нагальних соці�
ально�політичних проблем –
мітинги, збори, наради, з'їзди.
Новою формою професійного
педагогічного спілкування для
вирішення проблем україні�
зації та демократизації віт�
чизняної школи стали учи�
тельські з'їзди різного рівня  –
Всеукраїнського, губернсько�
го, повітового, районного. У
перші дні революції 1917 р.
І.Стешенко очолював Това�
риство шкільної освіти, яке на
Великодні свята та в серпні
1917 р. скликало педагогів з
різних куточків країни у Київ
на Перший і Другий Всеукра�
їнські учительські з'зди.
Учасники з'їздів розглядали,
зокрема, проблеми українізації педагогіч�
них курсів, видання українською мовою
підручників та педагогічної літератури. У
матеріалах Другого Всеукраїнського учи�
тельського з'їзду зазначалося: "Між Пер�
шим та Другим з'їздами лежать вчитель�
ські курси, які змінили настрій україн�
ського вчительства. Вони кинули іскру на�
ціональної свідомості, хоча не все добре
відбувалося на курсах. Загалом учителі
поділилися на групи: 1 – активних ворогів
нашої школи; 2 – свідомих українців; 3 –
сіру, інертну масу, що схиляється на бік
дужого, хоча, загалом, вона не ворожа".

Перші курси з українознавства для
вчителів Полтавщини відбулися 5 червня –
4 липня 1917 р. в Лубнах. Лекції з україн�
ської мови, історії та географії України
прослухало 250 учителів початкової шко�
ли. Значна частина провінційного вчи�
тельства не розуміла суті українізації. На
сторінках лубенської газети "Вісник" від
5 липня 1917 р. надруковано враження
лектора Н.Клименко: "Лубенського повіту
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рієвського, вироблено перші стратегічні
рішення щодо поліпшення дальшої роботи
місцевого вчительства: українізація шкіл
усіх рівнів та Учительського інституту;
забезпечення шкіл відповідними підруч�
никами та створення українських бібліо�
тек; відкриття з наступного навчального
року перших українських гімназій; засну�
вання влітку 1918 р. курсів для вчителів
початкових класів з викладанням україн�
ської мови і методичних дисциплін; виз�
нання присутності учителів на курсах
обов'язковими, зважаючи на те, що курси
мають підготувати вчителів до перетво�
рення школи на нових засадах. Необхід�
ність українізації шкільної освіти поляга�
ла в тому, що стара школа була засобом
русифікації українського народу, а пито�
ма вага в ній українців далеко не відпові�
дала національному складу населення.

На освітній карті Полтавщини з'явля�
ються перші заклади, у яких предмети
викладаються українською мовою. У 1917 р.
у Полтаві відкрито дві українські гімназії.
Перед початком 1918 – 1919 навчального
року до першого класу з українською мо�
вою навчання в Полтаві записалося 564
дитини, а з російською мовою навчання –
338. У зв'язку з цим міська управа переве�
ла 15 початкових шкіл міста на україн�
ську мову навчання, а 11  залишила на ро�
сійській. Українізація шкільної освіти від�
бувалася й в інших місцях  Полтавської
губернії – відкривалися українські гімна�
зії в Лубенському, Лохвицькому, Хороль�
ському, Гадяцькому повітах [12, c. 18 – 19].

Проте історія визначила так, що вже в
січні 1919 р. у Полтаву вступили більшо�
вики, і колесо перетворень закрутилося в
іншому, непередбаченому напрямі. Але
імпульс "українізації", закорінений в
культурно�просвітницькому русі націо�
нально свідомої інтелігенції та підтрима�
ний земствами, закономірно сприяв від�
родженню народної освіти, яка до 1917 р.
розвивалася як складова російської куль�
тури. В 1920�х роках "українізація" збіг�
лася в часі з розгортанням більшовицької
"культурної революції", одним із головних
напрямів якої була ліквідація неписьмен�
ності.  1925 р. для дітей запроваджено
обов'язкове чотирикласне, а у 1931 – се�
микласне навчання. Якщо до революції
1917 р. в Україні взагалі не існувало укра�
їнських шкіл, то наприкінці 1920�х років
97 % дітей навчалися рідною мовою. Цей
показник так і не був перевершений за ро�
ки вітчизняної історії (за даними Центру
Разумкова, у 1991 – 1992  навчальних ро�
ках він становив лише 49 % учнів, у 2005 –
2006 році – 78,2 % дітей). Об'єктивно полі�
тика українізації сприяла розвиткові  на�
ціональної освіти в Україні. Водночас біль�

шовики бачили в культурно�освітній ро�
боті перш за все знаряддя будівництва со�
ціалізму, підходили до реалізації її зав�
дань з ідеологічних позицій.

3. Становлення та розвиток системи
перепідготовки й підвищення кваліфі�
кації педагогічних працівників у 1919 –
1939 рр.

Радянська влада почала реформу�
вання освіти з перших місяців існуван�
ня. 28 квітня – 5 травня 1919 р. у Полтаві
відбувся Перший губернський з'їзд пред�
ставників народної освіти, який проголо�
сив: "Стара школа мусить бути знищена
дощенту. На руїнах буде утворена нова
єдина, трудова, обов'язкова для всіх, без�
платна, світська школа". У червні 1919  р.
на засіданні губвиконкому, як повідомля�
лося в газеті "Известія" від 1 червня 1919 р.,
планувалося: "Перш за все знищити при�
вілейовані навчальні заклади, такі як ка�
детський корпус, інститут благородних
дівиць. Припинять своє існування школи
для підготовки духовенства... Учні будуть
розподілені по школам, так щоб діти бід�
них були перемішані з дітьми більш за�
можних батьків; дівчата й хлопчики в
кожній школі – в однаковій кількості. Ос�
таточно вже з'ясовано питання про необ�
хідність введення в школу трудових та
виробничих процесів". 

На засіданні керівництва освіти влітку
1919 р. затверджувався план роботи з
учителями Полтавщини стосовно роз'яс�
нень основних положень шкільного ре�
формування. Велике значення надавало�
ся організації на місцях освітянських на�
рад та педагогічних курсів, які "дають
змогу й можливість розпочати фільтра�
цію від учителів "у футлярах", що раніше
проникли в школу як реакційний еле�
мент. Курсанти надалі будуть приступа�
ти до організації нових кадрів вчителів
єдиної трудової школи на місцях". Що
стосується надання методичної допомоги,
планувалося створити мережу педагогіч�
них музеїв та учительських бібліотек. "В
них на загальних зборах учителів будуть
читатися доповіді, реферати, перевіряти�
ся пророблені досліди. Такі музеї, центри
всієї педагогічної діяльності, повинні ор�
ганізовуватися в кожній волості, в кож�
ному повітовому містечку для об'єднання
педагогічного життя всього повіту. Очо�
люватимуться всі ці установи Полтав�
ським педагогічним музеєм... В самій Пол�
таві приступили до створення Педагогіч�
ної Академії, при ній зосереджувати�
меться вся педагогічна робота, Централь�
ний педагогічний музей та бібліотека.
При Академії будуть відбуватися учи�
тельські з'їзди та короткострокові кур�
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сівали їх. Концентрованими кругами коло
"ядра" групуються добровільні загони,
які проводять заняття по декілька годин
на день залежно від віку та сімейного
стану. Один загін збирає рослини, робить
гербарії для музею. Другий загін – енто�
мологічний, збирає шкідливих комах теж
для музею. Третій загін – метеорологіч�
ний, записує опади, денну й нічну темпе�
ратуру. Четвертий – геологічний, знайо�
миться на природі з рельєфом, берегами
річок, збирає колекції з геології. Потім по
святам влаштовують лекції як для учнів,
так і самими учнями". Згідно з новою пе�
дагогічною технологією – Дальтон�пла�
ном – класи перетворювалися на дослідні
лабораторії з окремих дисциплін (фізики,
хімії, української мови тощо), які працю�
вали за заздалегідь складеним планом і
звітували на конференціях. Класно�уроч�
на система ліквідовувалася.

Реформування освіти відбувалося в
складних умовах воєнного часу 1919 –
1920�х рр.: багато шкільних приміщень
зруйновано, не вистачало палива й на�
вчального обладнання. Найстрашнішими
явищами були голод, епідемії, бандитизм,
десятки тисяч безпритульних дітей і си�
ріт. 1 липня 1920 р. Наркомос УСРР ого�
лосив "Декларацію про соціальне вихо�
вання дітей". В усіх губернських центрах
і промислових містах відкривалися дитя�
чі будинки для сиріт і безпритульних.
Актуального значення набула справа пе�
репідготовки та підвищення кваліфікації
вчительських кадрів. 15 червня 1920 р.
Наркомос УСРР видав постанову "Про
проведення в життя єдиної трудової
школи", згідно з якою всі нижчі і середні
державні, громадські і приватні загаль�
ноосвітні школи, починаючи з 1 липня
1920 р. ліквідовувалися, а відповідно їх
класи реорганізовувалися у семирічну
школу, після закінчення якої діти могли
продовжувати навчання в середніх про�
фесійних закладах.

Зміна ідеологічних, політичних, еконо�
мічних основ освіти завдала майже ни�
щівного удару по високому професіона�
лізму учительської інтелігенції. З пер�
ших років радянської влади слово "інте�
лігенція" стало образливим, і в ужиток
увійшло словосполучення "гнила інтелі�
генція". А з часом більш уживанішими,
ніж  слово "учитель", стають терміни "ро�
бітник освіти" або "працівник освіти".
Частина високоосвічених, волелюбних
учителів, яка не сприйняла більшовизм,
фізично знищувалася в процесі очищен�
ня від залишків "контрреволюційних еле�
ментів". Іншу частину "перепідготовля�
ли". Тема "перепідготовки" стала найпо�
пулярнішою в освітянських колах. Метою
її, як зазначалося у пресі, "...є цілковита

си", – читаємо в  газеті "Известия" від 1 чер�
вня 1919 р.

У 1920 р. полтавський земський музей
реорганізовано в Центральний пролетар�
ський музей Полтавщини, що підпоряд�
ковувався губернському відділу Народ�
ної освіти. Педагогічний відділ музею ді�
яв як науково�методичний центр освітян
краю і мав такі підвідділи – експеримен�
тальної психології, фізичної культури,
соціального виховання, позашкільної ос�
віти та кабінети для викладання історії,
географії, природознавства і математики.
При відділі працювали склад наочних
приладь та майстерня з їх виготовлення,
педагогічна книгозбірня. 

Педагогічний відділ Пролетарського
музею Полтавщини та музейні заклади в
повітах на початку 1920�х рр. були прооб�
разом мережі науково�освітніх методич�
них кабінетів. Але, на жаль, у середині
1920�х рр. музеї з науково�освітніх пе�
ретворювалися на установи більшовиць�
кої пропаганди. В.Вернадський, один із
засновників полтавського музею в 1891 р.,
писав: "Музей перетворили на примітив�
но�популярний  кабінет з ліквідації не�
письменності. Внаслідок цього утворило�
ся змішання, конгломерат, переорганіза�
ція одних відділів більшою мірою, інших –
меншою... Сумним явищем для нашого
музею є ще той факт, що в ньому майже
немає музейно грамотних, освічених, тих,
що розуміють музейну справу людей.
Кожна ж спроба роз'яснити, розтлумачи�
ти щось в музейній справі трактується як
контрреволюційна". На хвилі репресій
1920�х рр. звільнено з роботи і заарешто�
вано знаних в Україні науковців – М.Ру�
динського, В.Щербаківського, М.Гаври�
ленка, В.Щепотьєва та багато інших [12].

Часи перебудови "старої школи" (1919 –
1932 рр.) на єдину трудову школу в істо�
рії радянської освіти – період активного
експериментування. Заперечуючи клас�
но�лекційну форму навчання,  застосову�
ються на практиці найновіші навчальні
методики, створені передовою європей�
ською і американською педагогічною
думкою: комплексна система на�вчання,
Дальтонський лабораторний план (1919 –
1929 рр.) і комплексно�проектна система
(1929 – 1932 рр.). 

Про організацію трудової школи, по�
будованої на принципі поєднання навчан�
ня, виховання й продуктивної праці,  зас�
тосуванні комплексної системи та Даль�
тонського лабораторного плану у Яресь�
ківській школі повідомляє стаття в г. "Из�
вестия" від 3 липня 1919 р.: "Головне ядро
(70 чоловік) – це учні старших груп і пе�
дагог. Вони виконували, по�перше, робо�
ту з розчищення садків, парків, робили
стежки. По�друге: зорювали городи й за�
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переробка, перетворення педагогів" від�
повідно до нових соціальних вимог єдиної
трудової школи [13]. Орієнтація на широ�
ке шкільне самоврядування змінилася
централізацією освітньої справи, жорс�
тким адміністративним контролем; приз�
начення вчителів, визначення рівня їх
кваліфікації стало компетенцією Народ�
ного комісаріату освіти; інспектор пере�
творився на визначальну фігуру для вчи�
теля. У плані роботи інспектури народно�
го відділу освіти Полтавської округи на
1923 – 1924 рр. названо заходи щодо під�
вищення "політико�педагогічних знань",
а саме: "...потрібна організація курсів�
з'їздів, нарад; як мінімум в цій справі
Окрсоцвихом плануються: а) організація
по одному разу на трисеместр двотижне�
вих курсів�з'їздів з питань політики і пе�
дагогіки; б) дві наради робітників дитячих
будинків (одна на початку цього року і
одна на початку весняно�літнього три�
местру; в) дві наради завідуючих 7�річ�
ними школами, теж  одна – на початку
навчального року і друга – на початку
весняно�літнього триместру; г) дві ок�
ружних широких конференції робітників
освіти у вересні та березні". Інспектурою
здійснювалося  також методичне забез�
печення вчителів: складалися орієнтовні
навчальні плани з пояснювальними тек�
стами, орієнтовна структура й зміст
класного щоденника; надсилалися мето�
дичні листи з вказівками дидактичного
характеру щодо організації самої роботи
та проведення різних громадських свят. З
метою методичної допомоги інспектори
також їздили по районам, проводили на�
ради і конференції [14].    

Система перепідготовки та підвищен�
ня кваліфікації педагогів у 1920�х рр. ма�
ла кілька етапів становлення й розвитку.
Перший період (1922 – 1923 рр.) характе�
ризується як "наближення вчительства
до трудової школи та завдань соціального
виховання", всілякого заохочування й за�
лучення "старої" вчительської інтеліген�
ції колишніх дореволюційних гімназій,
приватних навчальних закладів до ре�
формування освіти. Другий період (1923 –
1926 рр.) – період усвідомлення соціаль�
но�політичної місії народного вчитель�
ства та заснування системи педагогічної
перепідготовки згідно з навчально�ви�
ховними завданнями єдиної трудової
школи. Зміст його становить поглиблене
вивчення вчителем принципів педагогіч�
ної науки та основ побудови нових прог�
рам. На третьому етапі (1926 – 1929 рр.)
ставилися завдання: забезпечити устано�
ви соціального виховання кваліфіковани�
ми викладачами, які б "гарантували кіль�
кісне та якісне виконання завдань соці�
ального виховання", тобто це вже початок

процесу постійного підвищення кваліфі�
кації, який висунув перед працівниками
соціального виховання вимоги серйозного
поглиблення знань, удосконалення педа�
гогічної майстерності (Ярославенко С.
"Роля, завдання та перспективи розвитку
заочного педвузу [15].

Перепідготовка вчителів упродовж
перших двох періодів здійснювалася на
довго� та короткотривалих курсах, з'їз�
дах, конференціях, семінарах,   педаго�
гічних нарадах. Головною складовою пе�
репідготовки вчителів була суспільно�по�
літична освіта, представлена циклами
лекцій з історії матеріалізму, марксизму,
суспільствознавства тощо. Політпросвіта
забезпечила "переломні настрої в масі
робітників освіти". На засіданні пленуму
Полтавського окружного виконкому від
23�25 лютого 1924 р. зазначалося: "Кон�
статуючи, що проведений політоблік яв�
ляється наслідком свідомості громадян,
активності вчителів по оформленню сти�
хійного сдвигу серед мас робітників осві�
ти в бік органічного співробітництва з ни�
зовими органами Радянської влади, а та�
кож являється підітоженням попередньої
роботи по засвоєнню політичних знань,
необхідних для оформлення марксист�
ського світогляду, пленум окружного ви�
конавчого комітету ухвалює:  беручи до
уваги той факт, що з 719 душ пройшли
політоблік 520, або 72,2 %, – орієнтують�
ся,  і 199, або 27,8 %, – не орієнтуються в
питаннях політграмоти – вважати, що
переломний настрій у масі робітників ос�
віти набуває конкретного характеру і яв�
ляється нестихійним  і неоформленим ба�
жанням, а щоденною практичною робо�
тою, що необхідно покласти в основу на�
лагодження в дальнішому відносин робіт�
ників освіти з низовими радянськими ор�
ганами; йдучи назустріч прагненню ро�
бітників освіти до поглиблення політич�
них знань, а також і до педкваліфікації,
доручити президії провести в життя всі
заходи, намічені по плану в цій галузі.
Визнати правильним курс на поглиблен�
ня педагогічної кваліфікації, який мусить
в дальнішому бути домінуючим в системі
заходів по підготовці робітників освіти ...
потрібно підготовити свідомого, політич�
ного і знайомого з педагогічною теорією
соціального виховання практика�грома�
дянина� педагога" [16, с. 96]. 

З�поміж завдань курсів було ознайом�
лення вчителів із новими методами нав�
чання. До педагогічного циклу, прочита�
ного на Лубенських літніх курсах 1924 р.,
увійшли такі дисципліни: "Сучасні педа�
гогічні течії", "Педологія", "Нові навчаль�
ні програми", "Комплексна система", "Ор�
ганізація дитячого життя", "Школа на се�
лі з сільськогосподарським  ухилом" то�
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драматичним гуртком найтемніші й заки�
нуті куточки, що вони являються на ра�
йоні серйозним фактором в справі прове�
дення в маси антирелігійної, агрономіч�
ної, кооперативної і колективізаційної
політики – з одного боку; з іншого боку,
констатуючи той факт, що в місті Пиря�
тині маються найкращі умови для всебіч�
ного розвитку педкурсів, як професійно��
педагогічної установи, яка повинна по�
повнювати кадри політпросвітних пра�
цівників для шкіл, сільбудів, хат�чита�
лень, лікнепів ... райвиконком лічить, що
руйнація такого політосвітнього осеред�
ку, як пирятинські педкурси, була  б до�
сить сумним фактом відходу або прориву
на освітньому фронті, якого нема чим за�
мінити і якого не можна нічим виправда�
ти в інтересах населення" [18].

Середина 1920�х рр. характеризується
пошуком найдосконаліших форм підви�
щення кваліфікації територіально розпо�
рошеної по Полтавській губернії вчи�
тельської спільноти. Такою формою ста�
ли педагогічні гуртки, де особлива увага
приділялася не лекційній системі, а прак�
тичній підготовці і самоосвіті. У 1924 –
1925 рр. Лубенською окружною інспекту�
рою народної освіти створюється план
заходів із педагогічної перепідготовки на
селі, де  зазначалося: "1 – провести орга�
нізаційне оформлення педагогічних ко�
лективів і гуртків самоосвіти на місцях; 2 –
виробити й розіслати плани роботи для
них; 3 – послати відповідну літературу по
перепідготовці, для цього відшукати
кошти; 4 – виділити досвідні школи в
кожному районі як осередки перепідго�
товки; 5 – втягнути в роботу педперепід�
готовки місцеві педагогічні курси і вста�
новити зв'язок їх з районими досвідними
школами; 6 – відновити роботу методич�
ного комітету при окружній інспектурі,
який при участі активних педагогів має
проводити методичне керівництво; 7 –
вести систему обліку по перепідготовці
на місцях; 8 – в кінці кожного триместру
проводити окружну нараду з уповнова�
женими по перепідготовці для підведення
підсумків і накреслення подальших шля�
хів в роботі". 

Педагогічна преса 1925 – 1926 рр. ши�
роко висвітлює  самоосвітню роботу вчи�
телів у педагогічних гуртках: "По гур�
ткам збираються вчителі, намічають ро�
боту собі і далі ведуть її шляхом завдань
групових чи індивідуальних. Розподілив�
ши працю в такий спосіб, робітник збері�
гає час і краще усвідомлює те чи інше пи�
тання, бо він мусить ним поділитися на
гуртку зі своїми товаришами. Періодично
мусять відбуватися районні педагогічні
конференції (принаймні раз на місяць),
де ставляться найважливіші цікаві пи�

що. У звіті про проведення перепідготов�
чих курсів читаємо: "Домінуючими мето�
дами роботи на курсах були – лекційний
(81,6 %); конференції – (5 %); семінар – (7 %);
екскурсії (на електричну станцію, махо�
рочний, войлочний, шкіряний заводи) –
7,4 %. Діяла бібліотека на курсах (760
книжок, 138 педагогічних журналів, 12
примірників газет "Правда", "Вісті", "На�
родний учитель"). Бібліотека, читальня
були відчинені щодня. Книжки видавали�
ся на руки не більше як на 1�2 дні. Всього
видано 650 книжок. Щодня в бібліотеці
бувало 20�30 чоловік" [17, с. 260].

У той період педагогічні курси самос�
тійно розробляли навчальні плани і прог�
рами, які включали також цикли лекцій
із педагогіки, українознавства, виробни�
цтва. Традицією початку 20�х років стало
запрошення столичної лектури. Зокрема,
влітку 1924 р. на полтавських губерн�
ських курсах перепідготовки вчителів
читали лекції і проводили практичні за�
няття О.Музиченко ("Системи освітньої
роботи"), О.Левицький ("Сільськогоспо�
дарський ухил трудвиховання"), А.Воло�
димирський ("Практична педагогіка" та
"Педагогіка особи"). Особлива увага при�
ділялася методиці викладання, зокрема,
комплексній системі та американським
методам навчання грамоти. 150 годин за�
гальної роботи курсів відводилися на пе�
дагогічну практику в трудових школах,
дитячих будинках; вивчення досвіду со�
ціального виховання (1922 р. заснована
піонерська організація, а від 1923 р. –
перші комсомольські осередки). Прак�
тична частина об'єднувала чотири теми:
трудова школа;  дитячий будинок;  дитя�
ча організація;  хата�читальня.

Перепідготовчі курси не обмежували�
ся тільки практично�педагогічними рам�
ками, але згідно із завданнями культур�
ної революції готували вчителів для ак�
тивної діяльності з ліквідації неписьмен�
ності та підвищення культурного рівня
дорослого населення. Коли в 1924 р. ви�
никло питання про об'єднання Пирятин�
ських курсів із Прилуцькими, місцева
влада переконливо відстоювала думку
про те, що саме Пирятин повинен стати
центром об'єднаних курсів. Грунтом для
цього був чималий культурно�освітній
досвід місцевого вчительства: "Беручи до
уваги те, що пирятинські педагогічні кур�
си на 67 % складаються з незаможного
населення, що вони являють міцну куль�
турно�освітню організацію, яка винесла
свою працю за межі школи й поширила
свою громадсько�політичну діяльність на
весь Пирятинський і сусідські райони
(Харківський, Березоворудський і Вар�
вінський), обслуговуючи своїми доклад�
чиками, лекторами, хором, оркестром і
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тання загального значення. Центром пед�
конференцій має бути районна школа
райсоцвиховання. При ній купчиться лі�
тература, вона є ніби методбюро, органі�
зуючий і певний досвідний центр, як
школа, що має більше можливостей... З
досвіду гурткової роботи вибирають най�
більш синтезовані моменти, що їх і буде
пророблено на курсах. Звичайно курси
лише виграють, дадуть добрі наслідки...
Досвід свідчить, що на курсах потрібні
практики�педагоги. Отже, необхідно було
б перед курсами влаштувати губерн�
ський семінар для гуртківців, а семінар
завчасно опрацює матеріал літніх курсів,
методи роботи. Їх надасть гуртківська
практика, що вміє синтезувати краще"
[19].

Упродовж 1926 – 1927 рр. "самона�
вчання" вчителів залишається однією з
основних форм підвищення кваліфікації.
Розвиваючись із педагогічних гуртків,
воно стало передумовою створення заоч�
ного навчання як системи оновлення
знань.

Поступово заочна форма освіти стає
на тривалий час центральною формою
підвищення кваліфікації педагогів. Вона
бере початок від організації восени 1927 р.
Заочного інституту народної освіти при
Дніпропетровському ІНО, який мав увій�
ти до складу заочного педвузу Наркомос�
віти як його філія. У лютому 1928 р. го�
ловний заочний педвуз (ЗПВ) був відкри�
тий у Харкові. Інститут складався із 3�х
секторів:  підготовки нових кадрів учите�
лів; допідготовки вчителів, що не мають
належної освіти; перепідготовки і підви�
щення кваліфікації всього вчительства
масової школи та професійної освіти. 10
квітня 1936 р. постановою Раднаркому
СРСР місцеві органи народної освіти бу�
ли зобов'язані організувати навчання
так, щоб до 1 серпня 1938 р. всі вчителі,
які не мали відповідної закінченої педа�
гогічної освіти, здобули її через педаго�
гічні школи, вчительські та педагогічні
інститути. Для цього при останніх ство�
рювалася широка мережа заочних відді�
лів, зокрема  при Полтавському та Лу�
бенському педагогічних інститутах. Про�
те недосконало організоване, залишене
на самоплив заочне навчання не забезпе�
чило своєчасного виконання постанов
уряду. За даними на 1 серпня 1938 р.
значна частина вчителів, які потребували
підвищення кваліфікації, не була охопле�
на навчанням. Явка ж студентів�заочни�
ків на сесії становила 72 %  від заплано�
ваного.  Заочні педагогічні вищі навчальні
заклади  працювали за програмами ста�
ціонарних педагогічних інститутів і тому
перевантажували вчителів інформацією,
намагаючись дати лише вищу освіту. Не

витримуючи навантаження, слухачі ЗПВ
часто залишали інститут. Негативною
рисою заочного навчання було ганебне
явище, коли в часи сесій  класи звільня�
лися від уроків, а іноді доводилося закри�
вати тимчасово і самі  школи. Через це
вже в середині 1930�х рр. постала нагаль�
на потреба в організації інститутів підви�
щення кваліфікації вчителів [20].

Загальнопедагогічна підготовка в сис�
темі заочної та післядипломної освіти
зазнала кризових явищ. А саме: робота
консультативних пунктів при районних
відділах освіти, що контролювали заочне
навчання  вчителів, була неефективною;
мережа короткострокових курсів з її ба�
гатопредметністю, роздрібленістю, урив�
частими знаннями, відірваними від прак�
тичної педагогічної роботи, вже не задо�
вольняла вчительство; зміст і форми ме�
тодичного керівництва педкабінетів вия�
вили невміння встановлювати зв'язок
між наукою, методикою та шкільною
практикою вчителя, що мало  наслідком
надання незадовільної методичної допо�
моги та інструктажу, нездатність до про�
фесійного вивчення та узагальнення дос�
віду найкращих педагогів. У зв'язку із
цим треба відзначити, що темпи підви�
щення кваліфікації управлінської ланки
(директорів, інспекторів) значно відста�
вали від темпів підвищення кваліфікації
вчителів.

Для піднесення на новий щабель роз�
витку чинної системи підвищення фахо�
вого рівня педагогічних працівників про�
понувалося: "1 – міцно зімкнути сили на�
укових установ, органів народної освіти
та профсоюзів. Органи народної освіти
повинні залучити наукові установи, вузи
та педвузи з їх висококваліфікованими
силами в системну роботу з учитель�
ством в напрямку досягнення кращих
зразків педагогічної майстерності; 2 – на
місце значного "самопливу" курсової сис�
теми повинен стати план системної робо�
ти з удосконалення кваліфікації учителів
за чітким індивідуальним обліком роботи;
3 – необхідно забезпечити чіткий дифе�
ренційний підхід до окремих груп учите�
лів  залежно від освіти та педагогічного
стажу; 4 – виняткову увагу приділяти
підвищенню кваліфікації керівників шкіл
та органів народної освіти; 5 – поєднати
теоретичну роботу зі спеціальності з пе�
дагогічною практикою, яка супроводжу�
ється лабораторними заняттями і мето�
дичними практикумами; 6 – широко роз�
горнути роботу з найкращими педагога�
ми, поширюючи їх досвід" [21]. 

З метою інтеграції діяльності органів
народної освіти, наукових педагогічних
та методичних установ в напрямі різно�
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бічного й систематичного удосконалення
педагогічних кадрів актуальною стала
необхідність створення мережі інститутів
удосконалення кваліфікації вчителів. На
інститути покладалися завдання: органі�
зація системної роботи з учителями щодо
підвищення їх кваліфікації в галузі педа�
гогічних наук та практичної роботи за
спеціальністю; співпраця з найкращими
вчителями й поширення передового пе�
дагогічного досвіду; надання вчителям
науково�методичної допомоги у їх що�
денній шкільній роботі.

Відповідно до зазначених завдань інс�
титути  проводять курси удосконалення
за спеціальністю без відриву від роботи з
урахуванням освіти  та педагогічного ста�
жу окремих груп учителів, керівних кад�
рів навчальних закладів і органів народ�
ної освіти; організовують факультатив�
ний лекторій за спеціальностями, семіна�
ри, практикуми, конференції, науково�
методичні групові та індивідуальні кон�
сультації для всіх категорій учителів;
вивчають організацію методичної роботи
методкабінетів та педагогічних об'єднань
учителів; систематично здійснюють нау�
ково�дослідницьку роботу з проблем ос�
віти й педагогіки; надають допомогу кра�
щим учителям щодо наукового аналізу та
оформлення педагогічного досвіду, залу�
чають їх до участі в роботі науково�мето�
дичних семінарів та конференцій; роз�
робляють тематику науково�дослідниць�
кої роботи педагогів і здійснюють керів�
ництво; видають та поширюють науково�
методичну літературу. Провідною стає
роль методиста та методичних служб, ос�
кільки основним результатом підвищен�
ня кваліфікації є вдосконалення мето�
дичної культури вчителя.
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Від традицій до інновацій. Від минуло�
го до сьогодення… Яким має бути сучас�
ний учитель музичного мистецтва? Яким
він був учора? Випускники і викладачі,
студенти і магістранти.. Хто вони? Як
навчаються, чим живуть, як працюють
упродовж чверті століття?  На ці та інші
запитання відповідали близько двохсот
науковців, учителів�практиків, методис�
тів, магістрантів із України, Росії, Німеч�
чини, Голландії, Ізраїлю – учасники між�
народної науково�практичної конферен�
ції "Професійна підготовка майбутнього
вчителя музичного мистецтва: від тради�
цій до інновацій", присвяченої  25�річчю
заснування кафедри музики ПДПУ імені
В.Г. Короленка.  

Конференція відбулася 17�18 квітня
2008 року у ПДПУ. Було зареєстровано
43 делегати із Харкова, Вінниці, Полтави,
Сум, Житомира, Севастополя. Стендові
доповіді надіслали науковці Москви, Бєл�
города, Львова, Івано�Франківська, Лу�
ганська, Чернігова, Ніжина,  Кременця.
Привітальні телеграми надійшли із Бєл�
городського державного інституту куль�
тури та мистецтв, Глазівського держав�
ного педагогічного інституту імені В.Г.Ко�
роленка (Удмуртія, Росія), Інституту
мистецтв Державної академії керівних
кадрів культури і мистецтва (м. Київ),
Московського університету внутрішніх
справ Росії. У конференції взяли участь
16 докторів наук, 68 кандидатів наук, 16
аспірантів, 40 викладачів вищих і серед�
ніх спеціальних закладів освіти, 30 учи�

телів музичного мистецтва, представни�
ки полтавських ЗМІ.

Проблематика конференції охоплюва�
ла аспекти теоретико�методологічних ос�
нов підготовки вчителя музичного мис�
тецтва, новітні освітні технології у про�
фесійній підготовці вчителя в контексті
європейського освітнього простору, особ�
ливості багаторівневої (бакалавр, спеціа�
ліст, магістр) практичної підготовки,
шляхи формування національної культу�
ри молоді засобами музики. 

Пленарне засідання відкрив прорек�
тор із наукової роботи Полтавського пе�
дагогічного університету, доктор фізико�
математичних наук, професор В.І.Лагно.
З доповіддю виступила декан психолого�
педагогічного факультету, кандидат пе�
дагогічних наук, доцент, Заслужений ді�
яч освіти України Н.Д.Карапузова. Проб�
леми музично�естетичного виховання на
Полтавщині проаналізувала завідувач
відділу методики виховання Полтавсько�
го обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені М.В.Остроград�
ського Л.Л.Халецька.

Проректор із виховної роботи ПДПУ,
кандидат педагогічних наук, доцент, заві�
дувач кафедри музики Н.В.Сулаєва вис�
вітлила наукові здобутки викладачів ка�
федри�ювілярки.  За 25 років досягнення
вагомі: на кафедрі працює сім кандидатів
педагогічних наук, доцентів; професор,
заслужений діяч мистецтв України, зас�
лужений працівник культури. Науково�
дослідна робота викладачів проводиться
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Висвітлено результати міжнародної науково�практичної конференції, присвяченої 25�річчю
заснування кафедри музики Полтавського державного педуніверситету  імені В.Г. Короленка. 

Освещены результаты международной научно�практической конференции, посвященной 25�
летию образования кафедры музыки Полтавского государственного педуниверситета имени
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ук, доцента кафедри музики Н.І.Євстігнє�
євої стала проблема багаторівневої підго�
товки вчителя музичного мистецтва.
Слово для доповідей запропонували гос�
тям:  аспірантам із Житомирського дер�
жавного університету імені Івана Франка
Н.М.Андрійчук та І.К.Лівенцовій із Пів�
денноукраїнського державного педагогіч�
ного університету імені К.Д. Ушинського
(м. Севастополь), які розглянули історич�
ні та теоретичні аспекти підготовки вчи�
теля. Також виступили вчителі�практи�
ки: С.Л.Ліпська – викладач�методист
Вінницької дитячої музичної школи № 2
з доповіддю "Використання музично�
творчих завдань у процесі виконавської
підготовки учнів спеціалізованого позаш�
кільного закладу" та старший учитель,
спеціаліст вищої категорії, вчитель му�
зичного мистецтва Полтавської загально�
освітньої школи № 26 Н.М.Шміляк, яка
поділилася роздумами щодо музично�пе�
дагогічних ідей Ш.Амонашвілі.   

Переходом від теоретичних повідом�
лень до практичної реалізації науково�
педагогічних положень стала промова до�
цента Н.І.Євстігнєєвої, у якій ішлося про
провідний напрям професійної підготов�
ки майбутнього вчителя музичного мис�
тецтва у Полтавському державному пе�
дагогічному університеті імені В.Г.Коро�
ленка – діяльність творчих лабораторій
досвідчених педагогів кафедри музики.
Наголошувалося, що у процесі навчання
студенти є активними учасниками му�
зичних колективів, а після закінчення
навчального закладу багато хто з них
створює власні колективи, продовжуючи
найкращі мистецькі традиції, опановую�
чи новітні музично�педагогічні технології.
Підтвердженням вищезазначеного стала
демонстрація професійних здобутків
викладачів та випускників кафедри му�
зики.  

До виступу був запрошений професор
кафедри музики, заслужений працівник
культури України, художній керівник
українського народного хору "Калина"
Григорій Семенович Левченко. Відомий
науковець, засновник кафедри музики,
перший завідувач розповідав про ство�
рення оптимальних умов для професій�
ного самовизначення майбутнього вчите�
ля в українському народному хорі "Кали�
на" Полтавського державного педагогіч�
ного університету імені В.Г. Короленка.
Відомий музикант торкнувся болючої те�
ми засилля в сучасному звуковому ефірі
ЗМІ зарубіжної та вітчизняної низько�
пробної музичної продукції, бездумної
інтерпретації народної музики, прогалин
у національній музичній освіті молодого
покоління. Виступ закінчився відеозапи�

в ракурсі формування національної
культури молоді засобами народного
мистецтва, розвитку диригентських та
вокально�хорових умінь майбутніх учи�
телів музичного мистецтва, вдосконален�
ня їх виконавської майстерності, вихо�
вання педагога засобами духовної музи�
ки, формування національної культури
молоді засобами народних свят та обря�
дів, емоційного виховання школярів, ес�
тетичного виховання студентства.  За ос�
танні роки викладачами опубліковано 7
навчальних посібників, 5 репертуарних
збірників, близько 50 навчальних прог�
рам та 40 методичних розробок і реко�
мендацій, випущено 5 фільмів і 7 дисків.

Продовжили пленарне засідання ви�
сокоповажні гості із Сумського держав�
ного педагогічного університету імені
А.С.Макаренка – О.В.Михайличенко (де�
кан історичного факультету Сумського
педуніверситету, доктор педагогічних на�
ук, професор) з доповіддю на тему: "Ос�
новні теоретичні засади музичної педаго�
гіки", в якій науковець охарактеризував
сучасний музично�педагогічний терміно�
логічний апарат. Кандидат мистецтво�
знавства, доцент кафедри хореографії,
образотворчого мистецтва, історії, теорії
музики та художньої культури Сумсько�
го педагогічного університету В.Ю.Пана�
сюк  проаналізував проблему спільного в
оперному та побутовому жанрах. Проб�
леми використання підручника в струк�
турі сучасного уроку музики  охаракте�
ризувала авторка підручників з музично�
го мистецтва для 1�8 класів загальноос�
вітніх шкіл кандидат педагогічних наук,
доцент, старший науковий співробітник
кафедри педагогічної творчості Сумсько�
го  педуніверситету О.В.Лобова. 

На секційних засіданнях досліджува�
лися теоретичні основи професійної під�
готовки вчителя художньо�естетичного
циклу (керівник – кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри музики Полтав�
ського державного педагогічного універ�
ситету імені В.Г. Короленка Н.Ю.Дем'ян�
ко), аналізувалися новітні освітні техно�
логії у професійній підготовці вчителя
музичного мистецтва в контексті євро�
пейського освітнього простору (керівник –
завідувач кафедри музики Полтавського
державного педагогічного університету,
кандидат педагогічних наук, доцент
Н.В.Сулаєва. Секцію № 4 було присвяче�
но формуванню національної культури
молоді засобами народного мистецтва
(керівник – кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри музики ПДПУ В.С.Ірклі�
єнко). 

Темою секційного засідання № 3 під
керівництвом кандидата педагогічних на�
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творчих робіт. Наприкінці секційного за�
сідання прозвучав "Гімн психолого�педа�
гогічного факультету" – авторський твір
Р.Білишка (написаний у співавторстві із
В.В.Підгорною та Р.Павлюком). 

Розповіддю про народний естрадно�
музичний центр "Вікторія" (художній ке�
рівник – асистент кафедри музики
С.В.Вовченко) старший викладач кафед�
ри музики Г.В.Пужай презентувала ест�
радний жанр. Виступ цього колективу
характеризувався сміливістю виконання
та оригінальністю музичного твору (ав�
тор – С.В.Вовченко, який, до речі, також є
випускником кафедри музики).   

Науковий дискурс тривав і наступного
дня в Полтавському обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти імені
М.В.Остроградського під керівництвом
кандидата педагогічних наук, доцента
кафедри музики ПДПУ О.О.Лобач. Роз�
глядалася тема музичного краєзнавства
у професійної підготовці вчителя музич�
ного мистецтва. Засідання відкрив про�
ректор з наукової роботи ПОІППО, кан�
дидат філософських наук, доцент
С.Ф.Клепко. На засіданні були присутні
викладачі Полтавського музичного учи�
лища імені М.Лисенка, музикознавці,
представники Полтавського осередку
Національної Спілки композиторів Укра�
їни на чолі з Т.Г.Оскоменко�Парулавою,
творча дослідницька група вчителів, яка
вивчає проблематику музичного крає�
знавства (голова групи Л.Л.Халецька, на�
уковий керівник О.О.Лобач). Головною
подією стала презентація хрестоматії
"Музичне краєзнавство Полтавщини"
факультативного курсу для 7�х класів
художньо�естетичного та гуманітарного
профілів.  

Крім насиченої наукової та концертної
програми, учасники конференції мали
змогу познайомитися з історичними
пам'ятниками, музеями красуні�Полта�
ви, помилуватися весняними парками,
відпочити у затишних кав'ярнях, відвіда�
ти гала�концерт симфонічного оркестру
Полтавського обласного драматичного те�
атру, художнім керівником якого є також
викладач кафедри музики В.М.Скакун.

Два дні справжнього Свята Науки та
Мистецтва промайнули непомітно… Ли�
шилися чудові спогади, незабутні вра�
ження про цікаве спілкування та чарівну
Музику… Кафедра музики ПДПУ щиро
дякує колегам за співпрацю, бажає твор�
чого натхнення, плідної праці, щастя, че�
кає нових зустрічей і вже готується свят�
кувати тридцятирічний ювілей! 

Стаття надійшла в редакцію  25.04.08

ХХРРООННІІККАА
сом улюбленої "Калини", яка виконувала
один із шедеврів української народної пі�
сенності в обробці Г.Левченка "Їхав козак
за Дунай".  

Інший жанровий напрям творчої ді�
яльності кафедри музики –  академічний
спів – був представлений камерним хо�
ром імені Павла Лиманського психолого�
педагогічного факультету ПДПУ під ке�
рівництвом старшого викладача кафедри
музики С.М.Жмайла. Прозвучали два
різнохарактерних та різностильових му�
зичних твори – класика та джаз. Виступ
хору чудово продемонстрував збережен�
ня та розвиток традицій класичного співу
та його значення у професійній підготовці
майбутнього вчителя музичного мистец�
тва. 

Особливості ансамблевого співу ілюс�
трував "наймолодший" творчий колектив
кафедри музики – вокальний жіночий
ансамбль "Свічадо" психолого�педагогіч�
ного факультету (художній керівник –
асистент кафедри Н.М.Буць). Варто від�
значити позитивний емоційний настрій
та виразність виконання студенток�спі�
вачок. 

Яскравою подією конференції стали
концертні виступи дитячих хорового та
хореографічного колективів під керів�
ництвом випускників кафедри музики –
Наталії Мізєвої (заслужена артистка Ук�
раїни, солістка українського народного
хору "Калина", заступник директора з
виховної роботи Полтавської загальноос�
вітньої школи І�ІІІ ступенів № 12) та Ні�
ни Аксельрод (учитель музичного мис�
тецтва Яреськівської загальноосвітньої
школи І�ІІІ ступенів). Своїми випускни�
ками кафедра пишається. Вони є гордіс�
тю, радістю та "результатом" нелегкої
викладацької праці. Серед вихованців –
кращі вчителі музики, вчителі�методис�
ти,  керівники та хормейстери вокальних
самодіяльних та професійних колективів,
завідувачі дитячих музичних студій,
викладачі та директори музичних шкіл,
солісти, концертмейстери, композитори,
аспіранти та докторанти наукових та пе�
дагогічних установ, кандидати наук.  

Підтвердженням чималих професій�
них успіхів колишніх студентів   прозву�
чало представлення старшим виклада�
чем кафедри музики, заступником дека�
на психолого�педагогічного факультету з
художньо�естетичного виховання
В.В.Підгорною індивідуального творчого
сходження музиканта, випускника ка�
федри музики Руслана Білишка. Допові�
дачка охарактеризувала діяльність відо�
мого нині на Полтавщині та за її межами
аранжувальника, проілюструвала його
досягнення музичними фрагментами
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ДДООВВІІДДККИИ

Тетяна Галям: Свій винахід – універсальний 
двигун "Рудвас�2" –  полтавець Василь Рудаков привіз до 

Женеви на "кравчучці" і… здобув бронзову медаль

"Освіта в мене – сім класів"

У статті Тетяни Галям розповідається про Василя Рудакова,
полтавського автора численних винаходів, зокрема універсаль�
ного двигуна "Рудвас�2", за винахід якого полтавець на міжна�
родній виставці у Женеві здобув бронзову медаль. Цікавих ідей
у 66�річного винахідника безліч. Проте винахідництво – це зав�
жди хобі Василя Рудакова … "Освіта в мене – сім класів. Я не
любив школу. У першому класі, коли інші ледве читали "Бук�
вар" по складах, я вже читав газети й книги. Пізніше, правда,
закінчив профтехучилище. Але навчило життя. Довелося жи�
ти і в Сибіру, і в Польщі. Добре, до речі, говорю польською". 

Цікавим є факт, що в житті Василеві Рудакову довелося опа�
нувати майже двадцять різних спеціальностей. "Коли я прихо�
див влаштовуватися на роботу і показував трудову книжку, всі
хапалися за голову", – згадує винахідник. До армії він  працював
чоботарем. Потім будівельником, тоді слюсарем�електриком на
автоагрегатному заводі, далі – радіомеханіком у військовій час�
тині, майстром у телеательє, адміністратором театру з організа�
ції вистав, електриком на СТО, завідуючим буфетом у ресторані
"Полтава�Південна, завгаром у "Сільгоспхімії" і на Артбазі, нас�
троювачем піаніно та роялів, організатором концертів у Парку
"Перемога" і навіть спробував себе в ролі артиста. А в 1988 році
Василь Рудаков організував кооператив і став його директором.
Згодом його реорганізували в мале підприємство "Факторія", що
займалося торговельною діяльністю. 

13�річний школяр знайшов помилку  
в розрахунках NASA

13�річний німецький школяр Ніко Маркардт знайшов помил�
ку в розрахунках NASA, повідомляє "France Presse" з посилан�
ням на німецьку газету "Potsdamer Neueste Nachrichten". Хлоп�
чик використовував дані Потсдамського інституту астрофізики,
з'ясувавши, що ймовірність зіткнення астероїда Апофіз із Зем�
лею у 2029 році більша, ніж пророкувало NASA. 

Як раніше повідомляло космічне агентство, астероїд Апофіз
підійде до Землі на небезпечно близьку відстань (близько 32,5
тисячі кілометрів)13 квітня 2029 року. Якщо астероїд пройде че�
рез "гравітаційну замкову щілину" (діаметром близько 400 мет�
рів) і змінить свою траєкторію, він може впасти на Землю при
наступному зближенні з планетою у 2036 р. Відповідно до розра�
хунків Маркардта, які експерти визнали правильними, насправ�
ді ймовірність у сто разів більша, ніж визначало NASA. Хлопчик
підрахував, що існує додаткова ймовірність зіткнення космічно�

НОУ�ХАУ ПО�ПОЛТАВСЬКИ. І НЕ ТІЛЬКИ
(за сторінками газети "Вечірня Полтава")

Привабила сторінка
газети "Вечірня Полта�
ва" (2008.  –  № 1. –
С. 6), де йшлося про
радянську школу
1950�х років, яку не
любив В.Рудаков –
полтавський винахід�
ник, котрий  нещо�
давно  здобув брон�
зову медаль за вина�
хід універсального
двигуна "Рудвас�2"
на міжнародній вис�
тавці у Женеві; ні�
мецьку школу 2008
року, 13�річний
учень якої знайшов
помилку в розрахун�
ках NASA, та  колек�
тив полтавського під�
приємства "Аерокоп�
тер", що за 8 років
пройшов шлях від
створення першого
прототипу до серій�
ного виробництва
двохмісних гелікопте�
рів, а зараз  не може
забезпечити потреб
ринку на сучасні лі�
тальні апарати. 
Успіх "Аерокоптера"
підтверджує прогноз,
що людям потрібні не
стільки найбільші лі�
таки (для яких необ�
хідні відповідні смуги
для злету і посадки),
як маленькі бджілки,
здатні злетіти і при�
землятися де завгод�
но.

Оповіді журналістів
про долі людей та ін�
новацій  змушують
замислитися про
роль освіти в нашому
суспільстві – чи зали�
шатиметься вона "ве�
личезним літаком",
що потребує добре
обладнаного аерод�
рому, а чи буде упо�
дібнюватися до уні�
версальних бджіл?

ВВіідд  ррееддааккццііїї  ""ППММ""::  
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го тіла з одним із понад 40 тисяч супутни�
ків Землі й пов'язаної із цим зміни траєк�
торії польоту Апофіза.

І експерти, і німецький школяр схо�
дяться на думці, що коли Апофіз зіштов�
хнеться з нашою планетою, то після  його
проходження через атмосферу утворить�
ся вогненна куля діаметром близько 320 м,
яка, найімовірніше, упаде в Атлантичний
океан. У результаті виникне гігантське
цунамі, що затопить більшу частину уз�
бережжя й внутрішні території прибе�
режних країн. Крім того, підніметься
щільна хмара пилу, яка сховає сонячне
світло більш ніж на рік. Улітку 2007 р.
британська компанія "Астріум" спроек�
тувала апарат "Апекс", що може допо�
могти запобігти ймовірній катастрофі.
Відповідно до проекту, апарат може наб�
лизитися до Апофізу у 2014 році й обер�
татися довкола нього, збираючи необхід�
ну інформацію, використовуючи яку,
можна буде змінити орбіту астероїда.

Ганна Ярошенко: У Південно�Африканській 
Республіці на полтавських гелікоптерах

літають туристи, а в Австралії їх 
використовують… пастухи

У статті розповідається про "Аерокоп�
тер" – полтавське підприємство, яке єди�
не в Україні серійно випускає вертольо�
ти. Колектив підприємства за 8 років
пройшов шлях від створення першого
прототипу до дослідного зразка, а тепер
уже й серійних гелікоптерів (два роки то�
му одержали сертифікат). На цей момент
"Аерокоптер" не забезпечує потреб рин�
ку в гелікоптерах. Багато замовників від
нього відмовляються, оскільки не хочуть
довго чекати, або їм потрібна більша
кількість вертольотів. Сьогодні на пол�
тавських гелікоптерах літають у Франції,
Бельгії, Чехії, Італії. Недавно перші п'ять
вертольотів авіатори з Полтави постави�
ли у Південно�Африканську Республіку.
Поки що "Аерокоптер" виготовляє лише
10 літальних апаратів на рік. Багато ком�
плектуючих запчастин доводиться випи�
сувати з�за кордону, оскільки Україна,
на жаль, для малої авіації майже нічого
не випускає. Через збої у постачанні і всі�
лякі митні процедури – довготривалі і не�
передбачувані в Україні – іноді, на жаль,
"Аерокоптер" не дотримується строків
поставки. Та й щодо кількості "Аерокоп�
тер" далеко відстав від своїх конкурентів
(скажімо, подібного класу  закордонних

вертольотів "Робінсон" щороку з'явля�
ється на ринку близько 800). Але "Аеро�
коптеру"  вітчизняні банки чи держава не
допомагають, проте заважають усілякі
контролюючі інстанції. "Аерокоптер"
розраховує лише на власні сили. Хоча у
країні, де немає свого вертольотобуду�
вання, подібне виробництво мало б заці�
кавити державу. 
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не однакова. Терміни виникають різними
шляхами: використання слів загальнонарод�
ної мови у спеціальному термінологічному
значенні, і словоскладання, і словотвір за до�
помогою суфіксів і префіксів, і утворення різ�
них термінологічних словосполучень. Словни�
кове багатство німецької економічної терміно�
логії і безперервний процес її поповнення  но�
вими словами ставлять перед мовознавством
з�посеред інших завдань також і завдання те�
оретичного осмислення правил та прийомів
конструювання нових слів, усебічного дослід�
ження будови слова. Актуальність цих проб�
лем стає ще більш очевидною, якщо врахува�
ти, що одним із основних шляхів поповнення
словникового складу мови новими лексичними
одиницями, зокрема в галузі термінології, є
словотворення. Словотвір – це постійний ак�
тивний процес створення за допомогою обме�
женої кількості різних мовних одиниць (мор�
фем, слів, словосполучень) практично необме�
женої кількості похідних слів, вторинних най�
менувань, у яких ці одиниці (або їх частини)
сполучаються за певними словотворчими за�
конами [4, с. 24]. 

Засоби формування термінів та джерела
поповнення термінологічних систем мало чим
відрізняються від засобів формування і попов�
нення словникового складу мови. Термінотво�
рення відбувається на базі існуючих у мові
слів і морфем загальнолітературної лексики, з
використанням наявних засобів словотвору –
словоскладання, суфіксації тощо [2, с. 59].

Мова економіки виникає у процесі форму�
вання і розвитку економіки на основі конкрет�
ної природної мови і існує  нероздільно з нею.
Словник економічних термінів формується
шляхом поповнення загальновживаної мови
спеціальними термінами, які або запозичу�
ються із щоденної мови, або творяться. При
цьому створені терміни часто є запозиченими

Історична еволюція лінгвістики, форму�
вання об'єкта її досліджень, удосконалення
методології привели до появи нової наукової
дисципліни – термінознавства, об'єктом дос�
лідження якої стає термін, його семантична і
граматична організація, роль у комунікатив�
них процесах.

Знання людини, що складають концепцію
наукової картини світу, у найбільш узагальне�
ному вигляді репрезентовані як організована
сукупність понять і відношень між ними. Вра�
ховуючи те, що мовна модель відповідає кон�
цепції наукової картини світу, що поняття від�
биваються у мові за допомогою термінів, пріо�
ритетним стає системне дослідження проблем
виникнення, розвитку, модифікації, засвоєння
та моделювання наукових знань на рівні тер�
мінологічного простору.

Повнокровне функціонування національної
мови як наукової має спиратися на достатньо
розвинутий апарат власне термінології, номен�
клатури найменувань і систем галузевих про�
фесіоналізмів. Слід відзначити, що сучасний
етап розвитку термінознавства характеризу�
ється тим, що основним напрямом роботи в цій
галузі є практичний аспект удосконалення
термінології. Останнім часом науковці зосеред�
жують увагу на тому, що саме робота з упо�
рядкування термінології є необхідною умовою
ефективного розвитку наукових досліджень,
розвитку культури, міжнародної співпраці,
видання наукової та довідкової літератури, а
також підвищення якості підготовки фахівців
у вищих навчальних закладах [2, с. 11].

Поглиблення міжнародної співпраці, зок�
рема в економічній сфері, викликало необхід�
ність дослідження економічної термінології,
зокрема не лише її структурних та семантич�
них особливостей, а й  проблем  її словотвору.

Структура термінів і термінології тієї чи ін�
шої галузі економічної науки в різних мовах
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Розглядаються питання словотвору німецької економічної лексики, структура термінів і тер�
мінології. Вказані способи утворення економічних термінів, проведено аналіз словникового скла�
ду термінології. Проведено порівняльний аналіз німецької та української економічної терміно�
логії.

Рассматриваются вопросы словообразования немецкой экономической лексики, структура
терминов и терминологии. Указаны способы формирования экономических терминов, проведен
анализ словарного состава терминологии. Проведен сравнительный анализ немецкой и украин�
ской экономической терминологии.

The questions of word�formation of the German economic vocabulary, structure of terms and termino�
logies, are examined. The methods of forming of economic terms are indicated, the analysis of dictio�
nary composition of terminology is conducted. The comparative analysis of economic terminology Ger�
man and Ukrainian is conducted.
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зичені – та напівпрефікси). Наведемо прикла�
ди термінів за словотворчими елементами та
моделями:

1) Кореневі терміни:  die Borse, die Burge,
der Kauf, das Recht, die Industrie.

2) Похідні (утворені шляхом афіксації): 
� твірна основа іменника  + нім. суфікс:

Schlussel, Zeiger, Pressling, Schlosserei, Bereits�
chaft, Erzeugnis, Wirtschaft;

� твірна основа іменника  + запозич. суфікс:
Projektant, Maschinist, Ventilation, Fundament;

� твірна основа іменника  + напівсуфікс:
Fuhrmann, Tragwerk, Hebezeug;

� твірна основа іменника  + нім. префікс:
Gebilde, Missstand;

� твірна основа іменника  + нім. напівпре�
фікс: Gegengewicht, Hinterwand;

� твірна основа іменника  + запозич. пре�
фікс: Polyvalenz, Ultraschall;

� префікс + твірна основа іменника  + су�
фікс: Verkaufer.

3) Складні: die Bundesobligation, der Regal�
groBhandler, Energiegewinnung, Investitionsgu�
ter, Gesundheitswesen.

4) Запозичені: der Reexport, Cash Flow.
5) Усічені: Verlust� und Gewinnkonto, Ge�

winn� und Verlustrechnung.
6) Абревіатури: BRT – Bruttoregistertonne,

EDV – Elektronendatenverarbetung.
Найбільш характерним для німецької еко�

номічної термінології є надзвичайно велике
поширення в ній складних термінів, тобто
слів�термінів, що мають декілька складених
елементів. Це не лише терміни, утворені з де�
кількох кореневих основ, але й інші типи
складних слів, утворені за правилами німець�
кого словотвору. У працях Л.Кухар, І.Коваль,
В.Зернової, Л.Дрозд, З.Рак, В.Віллс, Р.Сакс та
ін. подано аналіз економічних терміноодиниць
з погляду етимології, семантики та словотвір�
ної будови [6�9, 11].

В українській науково�економічній термі�
нології складні слова�терміни зустрічаються
значно рідше. Для української термінології
характерна наявність різних термінологічних
словосполучень там, де в німецькій мові фігу�
рує складне слово, наприклад, der Betriebsauf�
wand – виробничі витрати, die Aktionar�
sbank – акціонерний банк, der Konsumenten�
preis – ціна споживача.

Знання цієї принципової відмінності в ук�
раїнських і німецьких термінах та їхньої
структури допомагає знаходити правильне
значення того чи іншого терміна на основі ро�
зуміння значення його складових елементів.

Складні німецькі терміни можуть мати
найрізноманітніші складові елементи. Крім
додавання іменників або їхніх коренів зустрі�
чаються складні терміни, які мають своїми
компонентами прийменники, прислівники,
прикметники, дієслова. Наведемо деякі харак�
терні приклади термінів, отриманих за допо�
могою:

� прийменників:
der Aufkauf – закупівля, die Nachzahlung –

додаткова оплата, доплата, die Umsatzmin�
derung – скорочення обороту;

з інших мов. Але смисл слова, введений в обіг
у економіці, змінюється – інколи повністю, ін�
коли частково – додаванням нових смислових
відтінків. Часто змінюється і їх граматичний
статус. Той факт, що спеціалісти свідомо
"створюють" нові терміни, ще не перетворює
мову економіки на штучну [3, с. 328].

Фундаментальні економічні поняття вини�
кають не в результаті словотворчості вчених,
а як закінчення деякого досить визначеного
етапу розвитку певної науки, який робить яв�
ним те чи інше поняття, що дає йому змогу на�
бути статусу наукового терміна. Словотворен�
ня при цьому полягає у присвоєнні "імені" по�
няттю, що вже встановилося. Загальновідомо,
що на перших порах існує декілька "імен" і ли�
ше через деякий час одне з "імен" стає загаль�
новживаним.

Термінологія сучасної економічної науки –
це відкрита система, у якій спостерігається
постійний процес виникнення нових термінів.
З погляду числової структури вона включає
неоднорідний словесний матеріал, частина
якого виражає повні поняття – їх називають
термінами, а частина лише "етикує" – їх нази�
вають номенклатурою [1, с. 75].

Ідея розрізнення понять "термін" і "номен�
клатура" у вітчизняному мовознавстві нале�
жить О.Г.Винокуру. Вона по�різному тракту�
ється низкою учених, зокрема В.Виноградо�
вим, О.Реформатським, Л.Суперанською,
Д.Лотте, Л.Капанадзе, Ф.Сороколєтовим та ін�
шими. Розмежування цих понять будується
на номінативній та семасіологічній функціях.
На думку А.Рейцак, номенклатурна назва не
виконує сигніфікативної функції, тобто "су�
купність термінів у денотативній і сигніфіка�
тивній функціях становить термінологію" [5,
с. 142], коли ж нема потреби загострювати ува�
гу на всьому, що відомо про властивості пред�
мета, достатньо вказати на об'єкт, що й перед�
бачає використання терміна в денотативній
функції, тобто у ролі номенклатурної назви.
Звідси випливає, що номенклатура – це пере�
лік (найчастіше систематизований) предметів
тієї чи іншої специфічної сфери діяльності або
"система назв".

Продовжуючи традиції І.Верхратського,
сучасні мовознавці визначають номенклатуру
як сукупність спеціальних слів, народних і ін�
шомовних за походженням, що виникли для
маркування окремих семантичних груп.

Аналіз словникового складу німецьких на�
уково�економічних термінів свідчить про те,
що структурно вони не відрізняються від за�
гальновживаної лексики, проте відрізняються
кількісно за твірними моделями: кореневих
термінів – 10,8 %, похідних (утворених шля�
хом афіксації) – 22,6 %, складних – 62,3 %, за�
позичених – 3,7 %, усічених – 0,4 %, абревіа�
тур – 0,2 %  [4, с. 17].

Архітектоніка відібраних із лексикогра�
фічних видань економічних термінів свідчить
про те, що у структурі терміна наявні такі еле�
менти: твірна основа іменника та словотворчі
елементи (суфікси – німецькі та запозичені –
та напівсуфікси; префікси – німецькі та запо�



63

Незважаючи на те, що наукові й еконо�
мічні терміни називають завжди конкретні
об'єкти дійсності, які у всіх народів можуть
бути тими самими, обсяги понять, що зна�
ходяться за цими термінами, далеко не зав�
жди цілком збігаються, що вносить додат�
кові труднощі  у розуміння термінів. Роз�
біжність обсягів понять обумовлено як різ�
ним походженням термінів у різних мовах,
так і вибором класифікаційних ознак, що
відрізняються, при створенні того чи іншого
економічного терміна. Можна продемонс�
трувати це на прикладах: die Aufrechnung –
компенсація, naturliche Person – фізична
особа. У цих прикладах легко помітити різ�
не походження термінів у німецькій й укра�
їнській мовах. Різний обсяг понять можна
знайти в таких прикладах: der Handel – 1.
торгівля, 2. торгівельна угода, 3. торгі�
вельна операція, 4. продаж. Усі українські
еквіваленти цього терміна об'єднані в ні�
мецькому слові за ознакою дії – торгівлі,
яка лежить в основі наведених українських
еквівалентів, різних за своєю економічною
суттю. З огляду на це обсяг німецького тер�
міна виявляється ширшим від українсько�
го, навіть у межах лише однієї спеціальної
термінології.

Отже, неоднорідність складу термінолек�
сики свідчить про те, що термінологія форму�
ється з використанням різних мовних оди�
ниць. Формування терміносистеми має трива�
лу історію [1, c. 107]. Аналізуючи термін з гене�
тичної точки зору, необхідно розрізняти ті
джерела, із яких запозичаються в терміноло�
гію готові мовні одиниці, і ті, які дають можли�
вості для створення термінів словотворчими
засобами.
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ДДООВВІІДДККИИ
� прикметників та прислівників:
die Schleichwerbung – непряма реклама,

реклама без дозволу, der Schwarzhandel – не�
легальна торгівля, der Kleinaktionar – дрібний
акціонер;

� дієслів:
der Schleuderpreis – демпінгова ціна, die Misc�

hfinanzierung – змішане фінансування.
Як видно із цих прикладів, більшість із на�

ведених українських еквівалентів є терміно�
логічними словосполученнями. В утворенні
термінів німецької мови словоскладання є
найбільш поширеним способом. В українській
мові цей шлях утворення термінів трапляєть�
ся значно менше.

Значно рідше зустрічаються в німецькій
економічній термінології словосполучення [10,
с. 36]. Наприклад: Preiselastizitat der Nachfrage –
цінова еластичність попиту, strategische Un�
ternehmensfuhrung – стратегічний менед�
жмент.

Деяке поширення в економічній терміноло�
гії мають також терміни, що становлять собою
усічені словосполучення. Звичайно такі термі�
ни позначають багатофункціональні поняття,
тобто такі, що охоплюють кілька об'єктів дій�
сності (як правило, два), у яких є один загаль�
ний компонент.  У першій частині такого сло�
восполучення цей загальний компонент опус�
кається і заміняється дефісом, друга частина
приєднується за допомогою сполучника und.
У процесі перекладу таких усічених термінів�
словосполучень необхідно завжди пам'ятати,
що у першій частині опущений визначальний
елемент усього словосполучення, який необ�
хідно зберегти у перекладі. Наведемо деякі
приклади:

die Gewinnungs�und Verarbeitungsanlagen –
обладнання для видобування й переробки;

die Druck�und Landmaschinen – машини
друкарського та сільськогосподарського
призначення;

die Handelsabkommen und�vertrage – тор�
гівельні угоди й договори.

Складні  слова�терміни  яскраво демонс�
трують чітку системність відповідної терміно�
логії, оскільки багато складних термінів часто
мають однакові компоненти, що визначають
приналежність терміна до тієї чи іншої кон�
кретної сфери економіки. Іншими словами, це
положення говорить про наявність родових і
видових понять у відповідній термінології. В
ході визначення конкретного значення того чи
іншого складного терміна часто буває необхід�
ним ознайомитися з усіма словами, що містять
шуканий компонент терміна, щоб зрозуміти
виражений ним обсяг поняття. Наприклад, усі
слова з компонентом Risiko належать  до еко�
номічної ризикології. Знання цих родових по�
нять, безумовно, допомагає розуміти значення
всього складного терміна.

Наявність родових і видових понять в еко�
номічній термінології створює ієрархічність
останньої і полегшує засвоєння усього різно�
маніття  наукової і економічної термінології
різних галузей.
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На 65�му році пішов із життя Іван Володимирович
Охріменко – досвідчений керівник�організатор, учений
із 46�річним педагогічним стажем, кандидат педагогіч�
них наук, доцент, державний службовець 8�го рангу,
дійсний член Міжнародної кадрової академії МАУП,
Заслужений працівник народної освіти України, завіду�
вач кафедри менеджменту освіти Полтавського облас�
ного інституту післядипломної педагогічної освіти імені
М.В. Остроградського.

Іван Володимирович Охріменко народився 5�го бе�
резня 1944 року у с. Мар'янівка Козельщинського ра�
йону Полтавської області. 1961 року закінчив Бригади�
рівську середню школу Козельщинського району, роз�
почав трудову діяльність на посаді вчителя фізичного
виховання і праці Чорноглазівської восьмирічної шко�
ли, а потім – учителя початкових класів Бригадирівської
середньої школи. Протягом 1962�1963 рр. – студент
фізико�математичного факультету Полтавського педа�
гогічного інституту імені В.Г.Короленка. Заступник голо�
ви профкому інституту, скарбник.

Після строкової військової служби в 1963�1966 рр.
начальником радіостанції великої потужності (м. Єйськ
Краснодарського краю) продовжує навчання в Полтав�
ському педагогічному інституті імені В.Г.Короленка
(1966�1969 рр.). 

З 1969 по 1975 рр. працює учителем фізики, зас�
тупником директора школи № 5 м. Глобино Полтав�
ської області. Секретар партійної організації школи.

З 1975 по 1981 рр. займає посади голови райко�
му профспілки працівників освіти, голови ради молодих
учителів Глобинського району, заступника голови об�
ласної ради молодих учителів. Депутат Глобинської
міської ради депутатів трудящих.

З 1981 р. по 1990 р. працює заввідділом спорту та
культурно�масової роботи обласної ради профспілок.
Секретар парткому облпрофради. 

З 1990 р. по 2001 р. – заступник начальника, на�
чальник управління освіти і науки Полтавської облдерж�
адміністрації, член колегії управління освіти і науки, по�
тім – голова колегії управління освіти і науки Полтав�
ської області.

З 2001 року –  завідувач кафедри менеджменту
освіти Полтавського обласного інституту післядиплом�
ної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського,  го�
ловний редактор журналу "Освіта Полтавщини", член
редколегій інших педагогічних видань. 

І.В.Охріменко – автор більше ніж 40 наукових
праць, зокрема: "Національна система виховання: регі�

ональний аспект. Досвід, проблеми, перспективи"
(1996); "Освіта і виховання на Полтавщині в минулому
й сьогоденні" (1998); "Менеджмент як наука і практи�
ка" (2000); "Менеджмент освіти: вимоги до управлін�
ської компетенції"(2002); "Освітній менеджмент – запо�
рука ефективного управління освітою. Програми і ме�
тодичні рекомендації до курсів різних форм підвищення
кваліфікації менеджерів освіти"(2002); "Від творчої осо�
бистості вчителя до творчої особистості учня: з досвіду
роботи школи�гімназії № 6 м. Кременчука"(2003).

Іван Володимирович виконав норматив майстра
спорту СРСР з велосипедного спорту.

Доля не леліяла Івана Володимировича, проте з ди�
тинства він володів мистецтвом життя – бути прикладом
високої працелюбності, самоорганізації, самовдоско�
налення, вболівання за долю і майбутнє людей, які ото�
чували його. Сумлінна праця, компетентність в освітян�
ських справах, гуманність принесли визнання і автори�
тет серед педагогічної громадськості області та Украї�
ни. Він здобув глибоку повагу в колективах освітян Пол�
тавщини.

На усіх посадах І.В.Охріменко зарекомендував се�
бе як досвідчений педагог, здібний організатор діяль�
ності педагогічних колективів, приділяв велику увагу під�
вищенню фахової майстерності вчителів. 

Іван Володимирович Охріменко нагороджений юві�
лейною медаллю "ХХ років Перемоги над фашист�
ською Німеччиною", бронзовою медаллю ВДНГ СРСР.
Неодноразово нагороджувався почесними грамотами
МОН України за вагомий особистий внесок у реаліза�
цію освітянських програм, плідну науково�педагогічну
діяльність. Відзначений знаком "Відмінник народної ос�
віти".

Його невичерпна енергія, оптимізм, мудрість і пог�
ляд у майбутнє задавали орієнтири інтелектуального
розвитку та професійного становлення колег. 

Пішов з життя талановитий, здібний педагог�органі�
затор, яскрава неординарна особистість, турботливий
батько, сім'янин, чуйна і добра людина.

Світла пам'ять про Івана Володимировича Охрімен�
ка надовго залишиться в серцях всіх тих,  хто його знав.

Колективи Головного управління освіти і науки Пол�
тавської облдержадміністрації та Полтавського облас�
ного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В.Остроградського висловлюють щирі співчуття
рідним і близьким покійного.
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