


Шановні друзі!
Шановні колеги!

Шановні пані і панове!

В Україні завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання нав�
чальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої
освіти, які виявили бажання стати студентами вищих навчальних закладів. Вперше
в історії нашої держави за допомогою сучасних технологій педагогічного оціню�
вання, без впливу будь�яких суб'єктивних чинників визначено поіменний список
громадян України, які отримали право стати студентами лише на основі своїх
знань.

Цьогорічна кампанія всеохопного тестування стала очевидним проривом україн�
ської системи освіти та засвідчила її організаційну спроможність утілювати велико�
масштабні системні реформи, незважаючи на розвинуту турбулентність політично�
го життя в державі, яка інколи набувала і драматичного характеру. Це найбільш
суспільно значуща і масштабна реформа в українській освіті за останні роки, яка
має стратегічний характер. Наша держава зробила дуже важливий крок на шляху
до реалізації конституційного права на рівний доступ до вищої освіти кожного гро�
мадянина України.

Для учасників зовнішнього оцінювання, їхніх батьків і рідних, педагогічних та
науково�педагогічних працівників це було нелегке випробування. Вступ до вищого
навчального закладу є однією з найважливіших подій у житті молодої людини. Це
випробування не лише для вступників до вищих навчальних закладів, а й для сус�
пільства в цілому, оскільки засвідчує рівень його правової культури та демократії.
Попередні результати свідчать, що його українська нація пройшла гідно.

Щиро вітаю із цією подією, насамперед тих, хто складав тести. Ви ще раз дове�
ли собі та всьому суспільству, що завдяки наполегливій і невтомній праці можна
досягнути успіху. Особливі слова вітання адресую тим, хто підтримував учасників
зовнішнього оцінювання під час підготовки та проведення тестування: батькам,
рідним, педагогам, друзям. Ваша співучасть була неоціненною і дуже потрібною.

Висловлюю слова подяки всім, хто здійснював підготовку і проводив зовнішнє
тестування � працівникам центрів оцінювання якості освіти, сотням тисяч педагогів,
які працювали в пунктах тестування. Ви виявили високий рівень порядності, відпо�
відальності, організованості та глибокого усвідомлення важливості запроваджен�
ня європейської системи оцінювання знань у нашій державі. Ваша участь у цій
справі буде належно оцінена як органами управління освітою, так і всією грома�
дою.

Тепер у тих, хто успішно складав тести, настає відповідальна пора � вибір вищо�
го навчального закладу, який має дати путівку в життя. Бажаю кожному абітурієн�
ту зробити обдуманий вибір, що буде визначатися, насамперед, вашим бажанням і
результатами, здобутими під час зовнішнього оцінювання. Переконаний, що прий�
мальні комісії вищих навчальних закладів України зроблять усе можливе для того,
щоб їхніми студентами стали ті, хто показав необхідний рівень знань під час зов�
нішнього оцінювання.

Міністр освіти і науки України Іван Вакарчук

Джерело: http://www.mon.gov.ua/
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Активні процеси інтеграції, що відбува�
ються в межах освітнього простору, є голов�
ною ознакою сьогодення. Вони реалізуються,
перш за все, через урахування потреб бізнес�
середовища щодо зміни кон'юнктури ринку в
Україні. Тому в офіційно�нормативних доку�
ментах, які регламентують діяльність ВНЗ,
наголошується, що кожен випускник пови�
нен уміти обґрунтовано і цивілізовано
розв'язувати економічні і соціальні проблеми
незалежно від сфери його професійної діяль�
ності. Останнє зумовлює необхідність підго�
товки у ВНЗ всебічно освічених фахівців, які
здатні не лише ефективно вирішувати суто
професійні проблеми і бути обізнаними із
корпоративними споживчими, інвестицій�
ними цінностями тощо, а й спроможні сис�
темно мислити та органічно адаптуватися до
мінливого ринкового середовища.

Але реалії сьогодення засвідчують дещо
інше. Зокрема, згідно з результатами моніто�
рингу російських науковців щодо якості про�
фесійної підготовки фахівців в межах тради�
ційної системи вищої освіти, типової для дер�
жав на пострадянському просторі, російські
підприємства, як і раніше, потребують дедалі
більшої кількості випускників із різних фа�
хових спрямувань, але водночас згортають
свої відносини із системою освіти. Зокрема, у
2005 р. дві третини підприємств (65 %) узагалі
відмовилися від співробітництва з ВНЗ (у
2004 р. – 51 %), а з технікумами та коледжами
категорично ухилилися співпрацювати 71 %
та 67 % підприємств відповідно. Ті підприєм�
ства, що ще зберігають зв'язки з системою
освіти, скорочують довгострокові форми
співробітництва – організацію практик та до�
говори про цільову підготовку студентів. Як�
що у 2004 р. такі форми співробітництва мали
майже чверть підприємств, то у 2005 р. –
тільки 13 %. Причина цього  одна: підприємс�
тва, приватні зокрема, не задоволені якістю

підготовки спеціалістів традиційними закла�
дами освіти і вважають, що не менше ніж 28
% прийнятих на роботу випускників потре�
бують якнайшвидшого "перенавчання" про�
тягом трьох місяців. При цьому за означений
період вони витрачають на це кошти, що
значно перевищують середній рівень витрат
підприємства [4].

Узагальнюючи результати дослідження
російських науковців й гіпотетично поширю�
ючи їх на процес професійної підготовки сту�
дентів в Україні, можна зробити висновок
про необхідність системних перетворень в
організації діяльності ВНЗ. Адже вже сьогод�
ні на тлі загальної тенденції щодо зниження
базової підготовки випускників загальноос�
вітніх закладів, трансформації інтересів мо�
лоді та зміни мотивації в навчанні тощо спос�
терігається жорстка конкуренція між дипло�
мованими фахівцями на вітчизняному ринку
праці. Все це не тільки ускладнило традицій�
ну систему підготовки у ВНЗ, а й актуалізу�
вало проблему формування конкурентоспро�
можності майбутніх фахівців у контексті єв�
ропейських тенденцій.

Доцільно підкреслити, що проблема фор�
мування конкурентоспроможності студентів
вищих навчальних закладів не була ще
предметом комплексного філософського, со�
ціологічного та психолого�педагогічного ви�
вчення.

Разом із тим,  останніми роками в науковій
літературі посилилися пошуки ідей, цілей та
сенсу в контексті обґрунтування технологіч�
них аспектів формування конкурентоспро�
можності студентів ВНЗ, але, як правило, ці
дослідження пов'язані з питаннями загаль�
них підходів до проектування технологій під�
готовки фахівців того чи іншого окремого
напряму в сучасних умовах (А.Денисова,
М.Кларін, А. Нісімчук, О. Падалка, Ю. Сур�
мин, А. Фурман та ін.).
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Аналізується якість професійної підготовки студентів ВНЗ із позицій їх майбутньої
конкурентоспроможності на ринку праці. Розглядаються можливості математичної освіти
у підвищенні конкурентоспроможності випускників ВНЗ.

Анализируется качество профессиональной подготовки студентов вузов с позиций их
будущей конкурентоспособности на рынке труда. Рассматриваются возможности
математического образования в повышении конкурентоспособности  выпускников вузов.

Quality of professional training of university students from the point of view of future competitive(
ness on the labour market is analyzed. Opportunities of mathematical educational in the process of
increasing competitiveness of university graduates are considered.

АДАПТИВНА КОНЦЕПЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ
ОСВІТИ СТУДЕНТІВ ВНЗ ЯК ОСНОВА
ФОРМУВАННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Л.І.Нічуговська

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ
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засвоєної програми (в годинах, навчальних
дисциплінах, модулях, кредитах); оцінюван�
ня рівня підготовки; відповідність стандарту
або перевищення його; сфери та напрями ви�
користання; одержуваний документ (диплом
бакалавра або магістра) тощо.

По�друге, економічні – витрати на підго�
товку фахівця з урахуванням всіх аспектів
надання освітніх послуг.

По�третє, соціально�організаційні, що
ураховують:

� соціальну структуру споживачів (у на�
шому випадку випускники та роботодавці);

� національні і регіональні особливості в
організації виробництва шляхом розробки
відповідних спецкурсів, віднесених до варіа�
тивної частини програми професійної підго�
товки;

� збут, тобто працевлаштування та рекла�
му майбутніх фахівців.

Отже, поняття конкурентоспроможності
майбутнього фахівця приводить до найбільш
складної проблеми: які здібності, характе�
ристики, якості, знання та вміння гарантува�
тимуть конкурентоздатність випускника
ВНЗ на ринку праці в умовах нестабільності
бізнес�середовища?

У цьому аспекті викликає інтерес проект
співробітництва між економічними універси�
тетами Одеського регіону, складовою якого
було комплексне соціологічне опитування як
студентів�випускників, так і роботодавців
щодо дослідження конкурентоспроможності
випускників ВНЗ на регіональному ринку
праці.

У результаті аналізу одержаних даних [6]
були виділені найбільш важливі професійні
навички та ділові якості випускників еконо�
мічних спеціальностей ВНЗ (див. табл. 1).

Важливим є той факт, що інформація,
наведена в табл. 1, представляючи спільну
думку роботодавців і випускників ВНЗ, ха�
рактеризує певною мірою поняття конку�
рентоспроможності і тому, на нашу думку,
повинна бути врахована при пошуку відпо�
віді на питання:

– Що повинно змінитися у підготовці
фахівців у ВНЗ, щоб забезпечити їм мож�
ливість реалізовувати свій особистісний та
професійний потенціал, тобто бути конку�
рентоспроможними на ринку праці, одно�
часно задовольняючи потреби суспільства?

Розв'язання цього питання, на нашу
думку, лежить у двох площинах:

1. Удосконалення системи державних,
зокрема галузевих стандартів щодо вимог
до професійної підготовки фахівців відпо�
відного профілю та уніфікація навчальних
планів з урахуванням потреб особистості,
окремих господарських суб'єктів, держави,
суспільства та євроінтеграційних тенденцій
загалом. Адже нерідко спостерігаються такі
факти, що студенти, навчаючись на одному
й тому факультеті, не мають можливості
перейти у інший, споріднений за фахом

При цьому нерідко рівень конкуренто�
спроможності студентів ВНЗ ідентифікують
з професійною компетентністю майбутніх
випускників. Зокрема, розглядаючи якість
підготовки випускників ВНЗ, критерієм якої
є професійна компетентність, із позицій ре�
комендацій ЮНЕСКО слід зазначити, що
суть концептуальних вимог до професійної
компетентності зводиться до розширення
знань, умінь та навичок, необхідних для
збільшення ефективності праці та у сфері
життєдіяльності загалом. При цьому реко�
мендовано змістити наголос від опанування
суто виробничими знаннями, вміннями та на�
вичками й замінити їх системним спектром
знань, вмінь та навичок, зокрема й тих, що
необхідні для охорони й покращення здо�
ров'я, демографічного розвитку, зберігання й
розвитку національних традицій та культу�
ри; раціонального використання природних
ресурсів, захисту довкілля та оцінки еколо�
гічного ризику в процесі реалізації певних
виробничих стратегій тощо. Зрозуміло, що
такий підхід сприятиме формуванню конку�
рентоспроможності студентів ВНЗ. 

Водночас конкурентоспроможність фа�
хівця є, на нашу думку, інтегративною ха�
рактеристикою його професійної підготовки,
складовою якої є професійна компетентність,
яка базується на зростанні ролі особистості в
соціальних перетвореннях, вдосконаленні
його здатності стосовно розуміння динаміки
процесів розвитку та можливості впливу на
його результат, що і може бути покладено в
основу проектування всієї навчальної діяль�
ності у ВНЗ.

Для більш детального з'ясування суті по�
няття конкурентоспроможності скористає�
мося аналогічним, але відносно товарів. За
Д.В.Чернилевським, конкурентоздатність то�
вару – це відносна й узагальнена характе�
ристика товару, що відображає його вигідні
відмінності від товару�конкурента за ступе�
нем задоволення споживчих потреб та за рів�
нем витрат на її забезпечення [1]. У контексті
вищеозначеного поняття доцільним є ураху�
вання, що абітурієнти і студенти виступають
як споживачі (покупці) освітніх послуг, хоча
водночас випускники ВНЗ являють собою
продавців знань і професійних навичок, які
змушені конкурувати на ринку праці за ро�
бочі місця.

При цьому комплекс конкурентоздатності
"товару" забезпечується трьома складовими,
а саме: технічними або технологічними, еко�
номічними та соціально�організаційними. Як�
що спроектувати ці складові на професійну
підготовку майбутнього фахівця, то можна
певним чином окреслити параметри, що обу�
мовлюють конкурентоспроможність майбут�
нього фахівця.

По�перше, технічні або технологічні. Це
найбільш жорсткі параметри. Сюди можна
віднести: спеціальність і спеціалізацію; обсяг
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ми, аналіз вихідних даних, вибір обчислю�
вального алгоритму, економічний аналіз ре�
зультату тощо);

3) динамічних моделей, що описують
взаємозалежність економічних чинників у
часі та визначають можливі напрями їх ди�
наміки із урахуванням впливу невизначе�
ності, характерних для бізнес�середовища;

4) загальної методології математичних
методів економічного прогнозування.

Цей, далеко не повний перелік теоретич�
них можливостей застосувань математич�
них знань підкреслює їх значущість у сис�
темі професійної підготовки фахівців із ви�
щою економічною освітою. Численні під�
твердження цього можна знайти в науко�
вих працях, статтях, монографіях, автори
яких сходяться на думці, що сучасний світ
вимагає майже для будь�якої кар'єри висо�
кого рівня технологічних умінь, що значною
мірою обумовлюються рівнем математич�
них знань. Важливим є урахування, що
ефективне застосування математичних ме�
тодів аналізу передбачає опанування сту�
дентами певними ключовими компетен�
тностями, що базуються на уміннях, які, на
думку міжнародної спільноти, визнаються
необхідними для роботи у ХХІ ст. Серед
них:

Основні уміння (читання, письмо,
арифметика, слухання і мовлення).

Мислительні уміння (творче міркуван�
ня, розв'язування проблем, доведення, мета
пізнання і системне мислення).

Інформаційні уміння (набуття і оціню�
вання інформації, її організовування і під�
тримка, інтерпретація і повідомлення, об�
робка на комп'ютері).

Уміння управляти ресурсами.
Міжособистісні уміння (формування

команди, навчання, ведення переговорів і
лідерство).

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ

ВНЗ, оскільки мають великі розбіжності у
навчальних планах підготовки бакалавра з
певної галузі знань.

2. Розробка і реалізація сучасних освіт�
ніх технологій, що відповідають вимогам
стандартів й гарантують досягнення необ�
хідної якості.

Саме останнє й потребує розвитку в на�
вчальному процесі комплексної особистіс�
но�орієнтованої складової, що поєднує
вузький професіоналізм з універсальністю
одержаних знань, умінь та навичок.

Стосовно універсальності знань, умінь та
навичок студентів ВНЗ, то у цьому аспекті
особливої ваги набуває той факт, що Пар�
ламентська асамблея Ради Європи зверну�
ла увагу на зростаючу важливість базової
освіти з питань науки і техніки (наукова і
технологічна грамотності), що значною мі�
рою забезпечується рівнем математичної
підготовки [5]. 

У цьому контексті доцільно зазначити,
що математична освіта є універсальною
складовою фахової підготовки з більшості
спеціальностей у ВНЗ (технічних, економіч�
них, педагогічних тощо). І тому можна ствер�
джувати, що рівень конкурентоздатності
майбутніх випускників значною мірою обу�
мовлюється рівнем їх математичної освіти.

Адже студентам пропонується широкий
спектр науково�теоретичних підходів до
аналізу можливих економічних проблем на
основі широкого застосування:

1) імовірнісних та статистичних методів,
де можливе врахування фактора мінливос�
ті економічного середовища;

2) оптимізаційних моделей, призначених
для вибору найкращого варіанта із певної
кількості варіантів виробництва, розподілу
та споживання, що потребує чіткого розу�
міння області їх застосування та знання
відповідних процедур (постановка пробле�

Ðîáîòîäàâö³  Âèïóñêíèêè  

Ñòóï³íü âàæëèâîñò³  
(4 áàëè ìàêñèìóì)  

Ðåéòèíã Ñòóï³íü âàæëèâîñò³ 
(4 áàëè ìàêñèìóì)  

Ðåéòèíã 

Ïðîôåñ³éí³ íàâè÷êè  

Êîìï’þòåðí³  3,74 3,74 3,74 3,74 
Àíàë³òè÷í³  3,7 3,7 3,7 3,7 
Çíàííÿ 
çàêîíîäàâñòâà  3,55 3,55 3,55 3,55 

Ðîáîòà ç á³çíåñ -
äîêóìåíòàö³ºþ  

3,27 3,27 3,27 3,27 

Îñîáèñò³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè  
Çäàòí³ñòü áðàòè 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà 
ð³øåííÿ 

3,89 3,89 3,89 3,89 

Óì³ííÿ ïðàöþâàòè ó 
êîìàíä³ 

3,58 3,58 3,58 3,58 

Êîìóí³êàö³éí³ 
íàâè÷êè 

3,47 3,47 3,47 3,47 

Таблиця 1
Ступінь важливості професійних навичок та особистісних характеристик випускників економічних ВНЗ



напряму діяльності суспільства, "...головну
рису випереджаючого характеру освіти ба�
гато мислителів бачать у підготовці такої
особистості, яка може творчо вирішувати
будь�які проблеми, в тому числі і ті, що бу�
дуть виникати у майбутньому і про які ми
зараз нічого не знаємо" [3, с. 25]. 

Викладені принципи у їх системному
взаємозв'язку визначають якісні аспекти
адаптивної концепції математичної освіти
студентів економічних спеціальностей ви�
щого закладу освіти, його пріоритети, тоді
як її структура передбачає наявність таких
основних положень: 

� можливість реалізації особистісно орі�
єнтованого навчання, диференціації та інди�
відуалізації навчально�виховного процесу;   

� комплексність у навчанні математич�
них та професійно�орієнтованих дисциплін
на основі забезпечення якісних взає�
мозв'язків між ними; 

� програмне та методичне забезпечення
всіх рівнів та форм математичної освіти
(стаціонарної, заочної, дистанційної); 

� взаємозв'язок всіх форм та рівнів мате�
матичної освіти з чітко визначеними та ско�
ординованими планами підготовки фахівців
різного рівня (бакалавр, спеціаліст, магістр),
що відповідають  "Кваліфікаційним вимо�
гам" з кожної спеціальності;

� системний характер упровадження ін�
новаційних технологій навчання, обумовле�
них необхідністю урахування фактора "ста�
ріння знань", що притаманний будь�якій
системі освіти.

Таким чином, адаптивну концепцію ма�
тематичної освіти студентів економічних
спеціальностей необхідно розглядати як
взаємоузгоджену систему психологічних,
загально�педагогічних та методичних про�
цедур взаємодії, що регламентують спільну
навчальну діяльність викладачів і студентів
й позитивно впливають на формування кон�
курентоспроможності майбутніх фахівців.
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Особистісні уміння (відповідальність за
себе, почуття власної гідності і чесності (ці�
лісності) [2].

Зрозуміло, що опанування студентами
вищеозначеними вміннями як основою їх
майбутньої конкурентоспроможності на
міжнародному ринку праці, відбувається не
тільки у процесі навчання математичних
дисциплін у ВНЗ, а й за рахунок опануван�
ня інших дисциплін.

При цьому формування конкуренто�
здатності майбутніх випускників ВНЗ запо�
чатковується у процесі вивчення циклу
фундаментальних дисциплін, серед яких
чільне місце посідають математичні, що й
має відображення в адаптивній концепції
математичної освіти студентів ВНЗ.

Її основні положення ґрунтуються на:
� якості навчання, обумовленої логіко�

гносеологічними методологічними умовами
теорії пізнання та орієнтованої на виявлен�
ня якісних особливостей об'єкта досліджен�
ня (наприклад, певної математичної дис�
ципліни), класифікацію їх зв'язків та відно�
шень з іншими об'єктами. Практичне вті�
лення цього принципу передбачає одер�
жання студентами вищого навчального зак�
ладу певного обсягу знань необхідної якос�
ті, формування інтелекту необхідного рівня,
певних навичок та умінь, необхідних для
активної діяльності в майбутньому. Крім
того, його реалізація сприяє розширенню
світоглядних орієнтирів, що є передумовою
активного формування творчої особистості; 

� фундаментальності, основою якої є
глибинне засвоєння законів буття, розумін�
ня, що людина живе й діє в якісно різнома�
нітному світі, що допоможе  майбутньому
спеціалісту  швидше  пристосуватися до
швидкоплинних умов ринкової економіки; 

� гуманізмі, що визначає значимість для
системи освіти формування особистості та
її соціальних якостей тощо. У цьому кон�
тексті необхідне  розуміння того, що сучас�
ний напрям розвитку науково�технічного
прогресу в техніці, економіці має бути пере�
орієнтованим з наступним підпорядкуван�
ням таким загальнолюдським цінностям, як
добро, гармонія, краса, духовність людини.
Природна сутність людини потребує пере�
бування в якісному соціумі, де створені
умови для її життя та творчості, і тому, на
нашу думку, необхідно твердо відмежува�
тися від намагань деяких реформаторів
звести гуманітаризацію освіти до різкого
зменшення обсягу математичних та при�
родничих дисциплін; 

� неперервності освіти та випереджаль�
ного її характеру щодо розвитку суспіль�
ства, що дасть змогу забезпечити послідов�
ність у системі освіти і створити умови для
постійного вдосконалення знань та навичок.
Більш за те, у зв'язку з тим, що сьогодні
важко спрогнозувати динаміку розвитку та
практичного застосування спеціальних
знань упродовж десятиріч для будь�якого
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Проблема професійної підготовки ква�
ліфікованих робітників художнього про�
філю складна і багатоаспектна. Аналіз
нормативних документів, практики і нау�
кових досліджень засвідчує, що тради�
ційно пріоритетним у професійно�техніч�
ній освіті є питання  забезпечення профе�
сійно�технічної підготовки. Водночас
Концепція розвитку професійно�техніч�
ної (професійної) освіти в Україні [1] виз�
начає одним із важливих завдань підго�
товки кваліфікованих робітників для різ�
них галузей економіки педагогічне спри�
яння їх  духовному розвитку, формуван�
ня в учнів ПТНЗ національної свідомості,
патріотизму та інших соціально цінних
рис і якостей особистості.

Думку концептуального ґатунку вис�
ловлює В.О.Радкевич: у професійно�ху�
дожній освіті  необхідно приділити на�
лежну  увагу як підготовці учня ПТНЗ на
основі його внутрішнього потенціалу до
виготовлення декоративно�ужиткових
виробів на засадах культурно�історичних
цінностей і технологічних досягнень ук�
раїнського народу, так і розвитку  осо�
бистості майбутнього фахівця. Адже на�
родне мистецтво, відображаючи у своєму
змісті історично сформовані національні
риси та загальнолюдські якості, формує
високу моральність і духовність, виховує
молоде покоління [13].

Аналіз літературних джерел довів, що
над різними проблемами виховної роботи
у професійно�технічних навчальних зак�

ладах України активно працювали
Л.В.Бабенко,   Б.П.Данилюк, Н.М.Заячків�
ська, Т.В.Качалова, Ю.Г.Ковальов,
Л.Б.Лук'янова, С.О.Нікітчина,  B.C.Петро�
вич, Ю.Й.Поліщук, І.В.Сорока, Н.О.Ткачо�
ва (докторське дисертаційне досліджен�
ня), О.А.Удалова та інші. Проблему ви�
ховних і розвивальних цілей професійно�
художнього навчання фахівців художніх
промислів і ремесел обґрунтовано висвіт�
лює В.О.Радкевич [11].

Як свідчать публікації у фахових ви�
даннях, виступи на науково�практичних
семінарах і конференціях, наукові пошу�
ки, спрямовані на розв'язання різнома�
нітних питань виховної роботи у закла�
дах професійно�технічної освіти,  про�
довжуються. Проте принципово розв'яза�
ти проблему складно з різних причин.
Зокрема,  згідно з "Положенням про орга�
нізацію навчально�виробничого процесу
у професійно�технічних навчальних зак�
ладах" [2] для забезпечення якості про�
фесійного навчання планом роботи на
навчальний рік передбачається реаліза�
ція його окремих розділів, як�то: "Теоре�
тична підготовка", "Професійно�практич�
на підготовка", "Виховна робота" тощо.
Таке ставлення до  планування роботи
ПТНЗ дає установку на певне відокрем�
лення навчальної і виховної роботи, що й
спостерігається в практиці. 

Водночас у професіонала як особис�
тості визначальною є духовна складова.
Сфера професійних знань, умінь і нави�
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У статті обґрунтовано необхідність інтеграції навчальної і  виховної роботи професійно�техніч�
них навчальних закладів, яка є однією з умов забезпечення продуктивності професійної підготовки
майбутніх кваліфікованих робітників художнього профілю. Проблему висвітлено з позицій філосо�
фії, що сприяє формуванню засадничих поглядів, концептуальних ідей і основ педагогічної теорії
розв'язання актуального для практики професійно�технічної освіти питання.  

В статье обосновано необходимость интеграции учебной и  воспитательной работы профес�
сионально�технических учебных заведений, которая является одним из условий обеспечения
продуктивности профессиональной подготовки будущих квалифицированных рабочих худо�
жественного профиля.  Проблема рассматривается с позиций философии, что способствует
формированию основоположных взглядов, концептуальных идей и основ педагогической тео�
рии решения актуального для практики профессионально�технического образования вопроса.

Paper grounds the necessity to integrate teaching and training works in vocational educational institu�
tions as one of the conditions to provide productivity of professional training of the future qualified
workers of art specialties. Problem is considered from the philosophy point of view, which is conducti�
ve to develop fundamental outlooks, conceptual ideas and essential principles of pedagogical theory
of solving urgent for vocational education practice question.  

ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І  ВИХОВНОЇ РОБОТИ
ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ХУДОЖНЬОГО
ПРОФІЛЮ

Н.В.Кудикіна 

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ



7

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
котрі пов'язані з діяльністю, спрямова�
ною на продукування матеріальних благ,
з техніко�технологічними процесами  [15,
с. 314]. Як відомо, фахівці народних про�
мислів і ремесел реалізують свою профе�
сійну  діяльність шляхом художньої
творчості, підготовка до якої є одним з ос�
новних завдань   ПТНЗ художнього про�
філю, тому педагогічно доцільно реаліза�
цію навчальних завдань та завдань,
пов'язаних із вихованням в учнів націо�
нальної культури, здійснювати  в дидак�
тичному процесі на засадах інтеграції
(від латин. integration – об'єднання окре�
мих частин в єдине ціле)  та паритету (від
латин. parіtas – рівність). 

Подальший огляд теоретичних над�
бань філософії і педагогіки дає можли�
вість звузити коло питань, пов'язаних із
вихованням в учнів ПТНЗ художнього
профілю національної культури у проце�
сі їх професійної підготовки.

Основою всіх функцій культури, її яд�
ром є національні цінності. Життя наці�
ональних культурних цінностей забезпе�
чується через традиційну художню твор�
чість, вони також  продукуються й реп�
родукуються декоративно�прикладним
мистецтвом. Цінності "вмонтовано" в
структуру свідомості представників наці�
ональної культури. Функціонально націо�
нальні цінності  визначають спрямова�
ність їх професійної і суспільної діяль�
ності, мотивацію дій і вчинків. Культурні
цінності, зазначає філософ Т.Метельова,
утворюють своєрідну систему етико�ес�
тетичних координат, архетипових для
суспільства. Поняття "архетип" – нас�
крізні символічні структури історії куль�
тури – розкривається через застосуван�
ня  термінологічного словосполучення
символіка архетипу. Вона  співвідно�
ситься  з  певними образами народного
мистецтва у такий спосіб, що незалежно
від конкретно�історичних умов їх вико�
ристання народними майстрами у ство�
ренні виробів  декоративно�прикладного
мистецтва та виробів декоративно�ужит�
кового призначення, їх архетипічні сим�
воли залишаються незмінними. Своїм ін�
варіантним, незмінним змістом вони ви�
конують історичну місію носіїв націо�
нальних цінностей. Це свідчить про  пря�
мий зв'язок образів, на які спираються
фахівці підприємств народних промислів
і ремесел у процесі виготовлення декора�
тивно�ужиткових виробів, із культурно�
історичними цінностями українського на�
роду.

Наявний науковий доробок уможли�
вив виокремлення проблеми виховання  у
молодого покоління нашої держави, зок�
рема учнів професійно�технічних нав�

чок і сфера його духовно�особистісних
якостей являють собою цілісність, що має
позначатися й на організації освітнього
процесу. За результатами нашого дослід�
ження, що виконується за темою "Психо�
лого�педагогічні умови продуктивного
засвоєння змісту навчально�виробничої
діяльності майбутніми кваліфікованими
робітниками сучасних професій у процесі
професійної підготовки в ПТНЗ", з'яви�
лося багато відомостей, які зумовлюють
необхідність звернутися до проблеми ін�
теграції навчальної і виховної роботи в
закладах професійно�технічної освіти
художнього профілю, науково обґрунту�
вати доцільність такого підходу. У теоре�
тичному аспекті є сенс навести як педаго�
гічні аргументи, так і значною мірою вис�
вітлити проблему з позицій філософії,
призначення якої полягає в осмисленні
основ різноманітних сфер життя, й педа�
гогічного зокрема. Наслідком цього про�
цесу є формування засадничих поглядів,
концептуальних ідей і основ педагогічної
теорії розв'язання актуального для прак�
тики професійно�технічної освіти питан�
ня.  Обсяги цієї публікації не дають змоги
висвітлити зазначену проблему цілісно і
в повному обсязі. Зупинимося лише на
деяких її аспектах, суттєвих для забез�
печення продуктивності професійної під�
готовки майбутніх кваліфікованих робіт�
ників художнього профілю.

Одним із найбільш складних завдань
сучасної української професійно�техніч�
ної освіти є формування національної сві�
домості молоді. Реалізація цього завдання
набуває особливої ваги у світлі об'єктив�
них тенденцій розвитку українського
суспільства загальноцивілізаційного ха�
рактеру, зокрема інтеграції України у
світовий економічний та культурний
простір і формування ринку праці. Окре�
мі аспекти  проблеми національної свідо�
мості були предметом дослідження у
працях В.Г.Кременя, М.Й.Боришевського,
М.Г.Стельмаховича, Б.М.Ступарика,
Д.О.Тхоржевського та інших. Результати
цих досліджень  засвідчують, що ядром
національної свідомості особистості є на�
ціональна культура. У філософському
розумінні вона є сукупністю притаман�
них представникам нації ціннісно насиче�
них форм і виявів життя. Відтворення
єдиного ціннісного, етико�естетичного
ґрунту духовного життя спільноти є по�
казником зрілості нації і чинником, що
гарантує її життєздатність. Доведено, що
національна культура більшою мірою тя�
жіє до  виявлення себе в художній твор�
чості, релігії тощо,  тобто у формах ду�
ховного життя. Це сприяє уніфікації  тих
цивілізаційних виявів існування соціуму,
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ції декоративно�прикладного мистецтва,
український народ відтворює і зберігає
свою духовність, свій характер і передає
їх наступним поколінням. 

З повагою ставлячись до народних
традицій,  а разом з тим і до традицій де�
коративно�прикладного мистецтва, ви�
датні українські педагоги застерігали від
перебільшення  ролі  національних тра�
дицій  у вихованні молодого покоління.
Так, Г.Ващенко писав: "... нація може ша�
нувати й зберігати свої традиції, але не
зупинятись на них, а йти вперед, не за�
микаючись у вузькій рамці своєї тради�
ційної культури,  брати від інших народів
їх кращі здобутки, органічно переробля�
ючи їх відповідно до інтересів і психології
свого народу". Тільки такий  "шлях за�
безпечує нормальний розвиток народу та
його високі здобутки в галузі культури ..."
[3,  с.102�103].

Зазначений підхід має бути орієнти�
ром щодо застосування традицій україн�
ського декоративно�прикладного мистец�
тва  у професійній підготовці кваліфіко�
ваних робітників для підприємств ху�
дожніх промислів і ремесел України. Він
має міцну методологічну основу. У сучас�
ній філософії, зокрема  "Філософському
енциклопедичному словнику" традиції
розглядаються як проблема доцільності
використання досвіду минулого в іннова�
ційних процесах сучасного та як пробле�
ма впливу соціокультурного досвіду на
формування людської особистості. Відомі
філософи, зокрема Гуссерль, визначають
традицію як буттєву єдність часу та здій�
снення майбутнього на основі постійного
осучаснення минулого. Філософська  ідея
про значення  традицій в конституюванні
соціокультурних та етнічних груп, впли�
ву художньо�творчих виявів культури
минулого на розвиток сучасної культури,
значення традицій у формуванні світо�
глядних цінностей і переконань [15, с. 646]
є ґрунтом для концептуального осмис�
лення проблеми виховання в учнів ПТНЗ
художнього профілю  бережного став�
лення до традицій українського декора�
тивно�прикладного мистецтва  як націо�
нальної цінності.

Однією з моральних якостей особис�
тості, яку необхідно виховувати у  май�
бутніх робітників підприємств  художніх
промислів і ремесел як у суб'єктів духов�
но�практичної діяльності України, є на�
ціонально�культурна відповідальність
щодо збереження традицій українського
декоративно�прикладного мистецтва, на�
рощування духовного потенціалу нації та
формування нового національно�куль�
турного простору.

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
чальних закладів художнього профілю,
бережного ставлення до традицій укра�
їнського декоративно�прикладного мис�
тецтва  як такої національної цінності,
яку вони привласнюють, здобуваючи
професійну освіту, й у майбутньому пре�
зентуватимуть суспільству.

Педагогічне значення традицій у  наці�
онально�культурному вихованні  не мож�
на перебільшити. Григорій Ващенко пи�
сав, що роль традицій у розвитку люд�
ства можна порівняти з роллю пам'яті в
розвитку окремої людини. Основна фун�
кція пам'яті, котра полягає в збереженні
набутого досвіду, по суті, консервативна.
Не володіючи пам'яттю, людина б не збе�
рігала попередніх вражень, уявлень і ду�
мок.  Під впливом цього вона  не  могла би
рухатися  вперед. Більше за те – вона
взагалі не могла б існувати, оскільки ли�
ше попередній досвід дає їй можливість
пристосовуватися до динамічних  умов
життя і боротися за своє існування. "Таке
ж саме значення традиції в розвитку
людства і окремих націй. Поступ можли�
вий лише тому, що молодші покоління от�
римують від старших певні здобутки
культури. Через це молодим поколінням
не треба започатковувати культурний
рух: їм залишається продовжувати й
удосконалювати те, що здобули предки"
[3, с.102]. Г.Ващенко особливо підкреслює
велику роль традиції у збереженні нації:
"Націю звичайно  визначають як ціліс�
ність поколінь минулих, сучасних й май�
бутніх. Таку цілісність підтримують пе�
редусім традиції. Завдяки їм зберігається
й розвивається національна мова, без
якої неможливе існування нації, зберіга�
ється релігія, звичаї, надбання  мистець�
кої творчості, світогляд, народні ідеали
все те, що створює обличчя народу, що
відрізняє його від інших народів. Отже,
відмова від національних традицій рів�
нозначна відмовленню від своєї націо�
нальності" [3, с. 102].

У традиціях української  художньої
культури різних видів, у цій своєрідній
формі історичної пам'яті народу зафіксо�
вано  те найголовніше, що необхідно нації
для самозбереження:  її мова, особливос�
ті рослинного і тваринного світу, природ�
них кліматичних і географічних умов, ха�
рактер народу, економічна, політична,
моральна та інші складові, отже – її гено�
фонд. Особливе значення у національно�
культурному вихованні мають традиції
декоративно�прикладного мистецтва як
специфічної форми національної культу�
ри. Декоративно�прикладне мистецтво –
універсальний засіб  національної куль�
тури – не знає мовних бар'єрів. Через
систему традицій, зокрема через тради�



ється відповідальність через виховання
відповідального ставлення учня до своїх
дій, діяльності, вчинків. У результаті від�
повідального ставлення до справи, до
власних дій учень усвідомлює, що від йо�
го праці, фізичних і моральних зусиль
залежить доля суспільної справи, колек�
тиву, у кінцевому підсумку перетворення
навколишнього світу на краще. Оскільки
відповідальність – якість соціальна, необ�
хідною  умовою її формування є колек�
тивна діяльність учнів, що здійснюється
під керівництвом педагогічних працівни�
ків. Формується відповідальність через
систему ставлень особистості до навко�
лишньої дійсності.

Аналіз літературних джерел показав,
що проблема формування відповідально�
го ставлення майбутніх кваліфікованих
робітників підприємств народних про�
мислів і ремесел до збереження традицій
українського декоративно�прикладного
мистецтва – мало досліджена  педагогіч�
ною наукою  тема. Її  мала розробленість
насамперед пояснюється складністю ка�
тегорії ставлення. У довідковій літерату�
рі зазначається: в категорії ставлень до�
мінує значуща для суб'єкта спрямова�
ність на об'єкт, в якості якого можуть
виступати не тільки матеріальні речі, а
також і феномени культури, духовні цін�
ності тощо. Психологічні ставлення лю�
дини в розгорнутому вигляді становлять
цілісну систему індивідуальних, вибірко�
вих, свідомих зв'язків особистості з різ�
ними сторонами об'єктивної дійсності [14,
с.551�552]. Особистість формується в
життєвих ставленнях індивіда, в резуль�
таті перетворення його діяльності. 

Ставленням притаманна установка на
оцінку (позитивну, негативну, індифе�
рентну). Оцінка не лише фіксує досягну�
те, вона водночас стає стимулом для по�
дальшого розвитку моральних якостей
особистості, зокрема національно�куль�
турної відповідальності майбутніх квалі�
фікованих робітників художнього профі�
лю за збереження традицій українського
декоративно�прикладного мистецтва.

Висвітлити проблему формування від�
повідального ставлення майбутніх ква�
ліфікованих робітників підприємств на�
родних промислів і ремесел до збережен�
ня традицій українського декоративно�
прикладного мистецтва у всій її повноті
на даний час об'єктивно неможливо. Нау�
кова розробка цього питання лише запо�
чатковується і чекає свого дослідника.

За результатами викладеного є під�
стави для такого висновку.  

Національна культура та національно�
культурна відповідальність – це сутнісні
складові особистості виробничого персо�

У філософії відповідальність визнача�
ється як соціальна категорія, що харак�
теризує міру відповідності поведінки осо�
би, групи, прошарку, держави наявним
вимогам, чинним суспільним нормам,
правилам співжиття, правовим законам;
співвідношення обов'язку і міри його ви�
конання суб'єктом (особою, групою, кла�
сом). Як риса особистості вона  виникає на
основі соціальних норм і реалізується як
через певні форми контролю (громадська
думка, статут, закон), так і через усві�
домлення суб'єктами духовно�практич�
ної діяльності своєї суспільної ролі [15,
с.87].

Висновок про взаємозв'язок професій�
ного навчання учнів ПТНЗ художнього
профілю декоративно�прикладної діяль�
ності на засадах української національ�
ної культури і проблеми відповідальності
має особистісний підтекст, який є логіч�
ною підставою для звернення до терміно�
логічного словосполучення "суб'єкт пі�
знання". Здобуваючи професійну освіту,
учень ПТНЗ є суб'єктом пізнавальної ді�
яльності, суть якої в пізнанні основ май�
бутньої професії. Діяльність здійснюєть�
ся шляхом  активності  її суб'єкта. А суго�
лосно з філософією І.Канта, активність
суб'єкта пізнання обертається проблемою
відповідальності моральної людини.

У практичному значенні формування
національно�культурної відповідальності
учнів професійно�технічних навчальних
закладів художнього профілю за збере�
ження традицій українського декоратив�
но�прикладного мистецтва виходить на
реалізацію однієї з основних функцій
навчального процесу – методологічно
підготувати   майбутнього кваліфіковано�
го робітника до використання набутих
знань і досвіду у своїй професійній ху�
дожньо�творчий діяльності. Поки що, як
засвідчують результати навіть побуто�
вих спостережень, у процесі навчання
учні ПТНЗ підсвідомо зорієнтовані на до�
сягнення тактичних поточних цілей – ви�
конати кваліфікаційну роботу, скласти
іспит тощо. Проте, як зазначає В.Г. Кре�
мень, "по суті ж мета навчання має набу�
вати стратегічного виміру. … Тобто у про�
цесі навчання необхідно  перетворити
знання на органічну, сутнісну складову
особистості …" [5, с. 3�8 ].

Одним із перших в українській педа�
гогіці до проблеми виховання у молодого
покоління відповідальності звернувся
А.С.Макаренко. У визначенні суті цієї ка�
тегорії педагог підкреслював, що це соці�
альна якість особистості, яка ґрунтується
на її здатності розуміти відповідність ре�
зультатів своїх дій прийнятим у сус�
пільстві або колективі нормам. Форму�
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налу підприємств народних промислів і
ремесел. Вони  методологічно визначають
характер їх професійних дій і соціальної
поведінки. 

Виховання в учнів професійно�техніч�
них навчальних закладів художнього
профілю  національної культури і відпо�
відального ставлення  до збереження
традицій українського декоративно�
прикладного мистецтва шляхом інтегра�
ції навчальної і виховної роботи забезпе�
чує органічну єдність знань і моральних
якостей особистості майбутнього фахів�
ця. Такий підхід є необхідною педагогіч�
ною умовою забезпечення  продуктив�
ності професійної підготовки майбутніх
кваліфікованих робітників художнього
профілю.
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структурування відповідно до цього
форм організації занять і створення
практичних можливостей виховання мо�
лоді виразними засобами драматичного
мистецтва [14]. 

Оскільки естетичний компонент в су�
часній середній та вищій освіті перебуває
на етапі удосконалення та пошуку, автор
статті пропонує ознайомитися з реальни�
ми можливостями використання теат�
рального мистецтва в системі дисциплін
історичного циклу. Середньовічний театр
і театральна освіта окресленого періоду є
невід'ємним складовим компонентом ду�
ховного життя країн Західної Європи. У
ці часи відбулося злиття основних форм і
жанрів театру пізньої Римської імперії з
обрядовими театральними дійствами мо�
лодих варварських народів.

При дослідженні синкретичних проце�
сів у театральному мистецтві раннього
Середньовіччя можна детально просте�
жити витоки тієї чи іншої західноєвро�
пейської культури, особливості процесів
формування освіти кожної з країн май�
бутньої Атлантичної цивілізації. Необ�
хідно вказати і на той вплив на класифі�
кацію театральних жанрів, який мала ка�
толицька церква у варварських королів�
ствах, впливаючи на свідомість молодих
народів засобами релігійно�видовищного
мистецтва. Завдяки християнізації фран�
ко�германських держав Західної Європи
відбулася інтеракція (взаємодія) рим�
ської літургії, Біблії і народних культово�
обрядових свят.

Актори римського театру пантоміми,
що після падіння Західної Римської імпе�
рії (476 р.) мандрували по європейському
континенту від Італії до Британі, від Бри�
тані до Балтики, стали попередниками
жонглерів і шпильманів. Мистецтво ман�

Усвідомлення культурних традицій
минулого має важливу інтегративну
функцію в життєдіяльності кожного на�
роду, гармонізує буття нації, де особис�
тість відчуває себе частиною цілого. Ана�
ліз традицій минулого вимагає, з одного
боку, глибокого освоєння культурної
спадщини, розширення обміну цінностя�
ми, а з іншого – уміння вийти за межі
звичних, але вже відмерлих понять. У ви�
рішенні цих питань значну роль відігра�
ють знання та адекватне розуміння істо�
рії освіти й мистецтва в загальному кон�
тексті культури нашої країни, а також
усвідомлення цієї культури складовим
компонентом, живою клітиною всесвіт�
ньої культури людства

Практичні можливості використання
мистецтва в навчально�виховному про�
цесі були виявлені ще на перехідному
етапі від пізньої Античності до раннього
Середньовіччя Боецієм та Кассіодором
[10, 11]. Аналізу цих джерел присвячена
монографія Є.В.Уколової, де також наго�
лошується на значенні театрального ком�
понента в шкільній освіті [5]. Монумен�
тальне дослідження з проблеми розвитку
шкільного театру Г.П.Всеволодського по�
казує нерозривність цієї системи та взає�
мопроникнення всіх її елементів [1]. Пра�
ця П.О.Морозова характеризує безперер�
вність театральних процесів у практич�
ній реалізації теоретичного філософсько�
релігійного середньовічного знання [2].

Ролі змістовності драматичних творів
у вихованні середньовічного студенства
присвячені дослідження В.Т.Рєзанова і
М.М.Тихонравова [3, 4]. Великий інтерес
становлять праці англійських дослідників
Г.Кохена і Є.Кхамберга: найбільша увага
приділяється складовим компонентам се�
редньовічної університетської системи та
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Виявлено практичні можливості використання театрального мистецтва в педагогічних ВНЗ
на  сучасному етапі. 

Автор статьи ставит перед собой цель показать практические возможности использования 
театрального искусства в педагогических вузах на современном этапе. 

The authors of the article have an aim to characterize levels of education that united in one system
thanks to liturgical and school drama.

ПРАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В СИСТЕМІ
ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

І.В.Цебрій

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
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на та ін. Це було справжнє релігійне теат�
ральне дійство, яке помандрувало з Риму
до варварських королівств. За життя
Хлодвіга таких церковних вистав у дер�
жаві франків ще не відбувалося, бо клір
був небагаточисельним і здебільшого
присланий із Риму. Та вже через півсто�
ліття, за внука Хлодвіга, Хільперіга (561�
584), "Пасіони" на землях франків розіг�
рувалися в музичному супроводі не тіль�
ки в ритуальних місцях, а й на паперті [7,
c.299].

Проникнення християнства до варвар�
ської держави передбачало професійну
підготовку місцевого кліру. Тому ще в ча�
си Хільперіка виникають поодинокі шко�
ли при найбільших церквах і монастирях,
де спочатку навчають римляни дітей
знатного походження. Тут упроваджу�
ється "нижчий" рівень семи вільних мис�
тецтв, свого часу започаткований Марці�
аном Капеллою, – "тривіум". Граматика,
риторика і діалектика викладаються на
спрощеному примітивному рівні. Таким
чином, елементи театрального синкре�
тизму релігійного напрямку у Західній
Європі простежуються ще за часів Меро�
вінгів [7, c. 301].

При вивченні теми "Утворення Франк�
ської імперії та початок її розпаду" та�
кож є доцільним посилання на театраль�
но�освітні джерела доби Каролінгського
відродження. Дуже цінним документом з
цієї проблеми є трактат Реймського архі�
єпископа Гінкмара "Про управління па�
лацом і королівством" (882 р.). Гінкмар
використовував праці часів Карла Вели�
кого і доповнював їх матеріалами середи�
ни ІХ століття. Трактат містить повідом�
лення про освітню діяльність Карла: на�
каз про створення шкіл при монастирях
та Капітулярій про освіту, відповідно до
якого навчання дітей вільних громадян
стає обов'язковим. Хоча Капітулярій так і
не набув чинності, вже  факт його існу�
вання в часи раннього Середньовіччя є
унікальним для Західної Європи.

Слід звернути увагу студентів на фун�
кціонування при палаці Карла особливої
школи, де спеціально готували кадри уп�
равління державою. Вчені, запрошені до
палацу франкського короля, заснували
там гурток, що на зразок філософської
школи Платона отримав назву "Акаде�
мії". Академія надалі стала колискою
вченої латинської поезії, що потім поши�
рилася країнами Західної Європи. Ідеї
латинської поезії знайшли відгук не тіль�
ки в серцях невеликого прошарку освіче�
ної європейської знаті, але й серед ман�
дрівних акторів. Пізніше вчена поезія
стане джерелом натхнення не для одного
покоління голіардів і вагантів, які пере�

дрівних акторів, які виступали невелики�
ми трупами, поступово витісняло тради�
ційне мистецтво скальдів, бардів, боянів,
або, поєднуючись з ним, народжувало
принципово нові форми і жанри серед�
ньовічного театрального мистецтва, вже
забутого в Західній і Східній імперіях.

Історія середньовічного театру тісно
пов'язана з усією історією середніх віків.
Тому, вивчаючи окремі теми цієї доби
всесвітньої історії, доцільно ілюструвати
її кращими зразками драматичного мис�
тецтва, що дозволяє відчути і побачити
епоху так, як її сприймали сучасники.
Завдяки засобам виразності художньої
творчості ми можемо потрапити до пала�
ців відомих історичних осіб, побувати на
середньовічному судовому процесі, стати
свідком тих чи інших воєнних подій.

Наведемо приклад окремих тем з істо�
рії середніх віків, де використання теат�
рального мистецтва дозволило б розши�
рити уявлення про цей період у майбут�
ніх учителів історії та поглибило їхні
знання, вміння і навички.

При вивченні теми "Виникнення дер�
жави у франків" ключовим моментом є
прийняття християнства королем Хлод�
вігом Меровінгом (481�511). Для висвіт�
лення цієї теми існує велика кількість до�
кументальних джерел. Автор наймону�
ментальнішого з них, Григорій Турський
(540�594) [7, c. 215], якого справедливо на�
зивають "батьком французької історії",
розкриваючи поетапно діяльність Хлод�
віга, робить наголос на сподіваннях Свя�
того престолу і католицької церкви, що
були пов'язані із завоюванням Хлодвігом
найближчого варварського простору та
поширенням там католицтва.

Діяльності Хлодвіга, засновника
Франкської держави, присвячена велика
кількість стародавніх епічних творів, які
стали матеріалом для драматичних тво�
рів французького і німецького шкільних
театрів пізнього Середньовіччя [7, c. 217].
Це не дивно, бо експансія Хлодвіга в ме�
жах західноєвропейського простору була
значною. 

Із прийняттям франками християн�
ства за західно�римським зразком до ім�
перії Меровінгів стали з'їжджатися
представники римського духовенства та
гало�римської знаті, одним із яких і був
Григорій Флоренцій (Турський). У
франкських поселеннях почали виникати
церкви й монастирі, де ще за життя
Хлодвіга відбувалися святкові богослу�
жіння.

Уже в ті часи в Римі на Пасху викону�
валися "Пасіони" (пристрасті Господні),
де вже склалися традиційні персонажі
Дійства: євангеліст, Ісус, Марія Магдали�
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ти глядачам площі, а також зупинитися
на життєвому і творчому шляху школяра
Франсуа Війона, поезія якого є більш піз�
нім за часом відлунням життєвих прин�
ципів вагантів, звернути увагу студентів
на пародійність у творчості вагантів: нас�
мішку над біблійними і богослужбовими
текстами, спробу передати дух античної
та народної поезії, на симпатії до язич�
ницьких традицій.

На окрему увагу заслуговує творчість
трубадурів і труверів. Місія придворного
поета для часів розвинутого Середньовіч�
чя була надзвичайно почесною. Більшість
труверів відомі нам як талановиті драма�
турги палацу, котрі розважали вистава�
ми на дотепні сюжети королівське ото�
чення. Їх творчість за спрямованістю бу�
ла більш демократичною, національною,
близькою до фольклорних джерел, ніж
поезія трубадурів [3, c. 54].

Розкриваючи перед студентами світ
труверської драматургії, слід познайоми�
ти їх із біографіями таких блискучих
представників цієї професії, як Тібо
Шампанський, Жан Бодель, Адам де Ла
Аль. Необхідно більш детально зупини�
тися на характеристиці драматичних
творів Адама де Ла Аля (1240�1285) "Гра
в Альтанці", "Гра під листям", "Гра про
Робіна і Маріон", які демонструють дра�
матично�естетичні уподобання панівного
стану ХІІІ століття – магнатів і лицар�
ства [1, c. 509].

Самобутньою сторінкою культури се�
редньовічної Франції є творчість жонгле�
рів, з якої народився лицарсько�куртуаз�
ний віршований роман ХІІ�ХІІІ ст. Слід
звернути увагу студентів на методи і
прийоми тренування і розвитку пам'яті
акторів Середньовіччя. Незважаючи на
те, що більшість з них не знала грамоти,
була розроблена спеціальна методика за�
пам'ятовування римованого тексту, бо
коли навіть актор забував окремі фрази,
він вмів підібрати за смислом свої, спира�
ючись на останні римовані слова з рядків.

Необхідно наголосити на емансипова�
ності жонглерської професії. Від  початку
існування мандрівних міні�театрів у
складі їх труп були жінки. Вони викону�
вали найскладніші фрагменти спектак�
лю, пов'язані з мистецтвом небезпечних
трюків. Присутність професійних актрис
у мандрівних трупах свідчила ще й про
те, що суто чоловічий акторський склад
виживав набагато складніше, ніж зміша�
ний: поряд з мандруючим актором повин�
на була бути дружина, господиня і розпо�
рядниця фінансів [3, c. 256].

Потрібно звернути увагу студентів, що
саме ХІІІ ст. стало перехідним для актор�
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роблять основні її мотиви відповідно до
актуальних проблем свого часу [5, c. 76].

Побудова і відкриття костелу в Аахені
започатковує виникнення в Західній Єв�
ропі кафедральних шкіл і єпископських
учених кафедр. З функціонуванням Аа�
хенського костелу у VІІІ ст. пов'язано і
виникнення театральної літургійної дра�
ми, що вже потребувала професійної те�
атральної підготовки. Літургійна драма
Каролінгського Відродження ставилася
безпосередньо в костелі. Її реалізація
потребувала вищого рівня підготовки клі�
риків: досконалого знання біблійних сю�
жетів і музичної підготовки.

Перша кафедральна школа була запо�
чаткована при костелі Святого Мартіна в
місті Турі відомим свого часу вченим, рад�
ником Карла Великого Флоксом Альбіном
(Алкуїном) на початку ІХ ст. (801 рік). Піс�
ля закінчення школи багато її учнів ста�
ли відомими вчителями монастирських і
церковних шкіл Франції, а також полі�
тичними діячами. Отже, перехід до дво�
рівневої шкільної системи був здійснений
саме за доби Каролінгського Відроджен�
ня.

Розгляд теми "Середньовічна культу�
ра" потребує посилання на численні теат�
ральні джерела і розкриття сутності ок�
ремих елементів театральної освіти. Роз�
криваючи змістовний компонент та засо�
би виразності драматургії того часу, вик�
ладач наблизить студентів не тільки  до
культурно�історичної епохи, а також до
естетичних уподобань основних станів і
прошарків середньовічного суспільства.

Діяльність голіардів і вагантів (з ХІІ
століття), що мандрували країнами За�
хідної Європи, передбачала драматизації
окремих музично�драматичних частин їх
творчості. Міні�вистави відбувалися на
площах міста, за його брамою і навіть у
глухих поселеннях. Необхідно підвести
студентів до розуміння, що поширення
творчості вагантів було пов'язано з про�
тестом проти аскетизму, жадоби, лице�
мірства, неправосуддя. Навіть у клери�
кальних колах (з яких, головним чином,
походили ваганти), починаючи від періо�
ду раннього Середньовіччя, мало місце
викриття всіх вад та недоліків у діяль�
ності вселенської церкви, яку очолювала
папська курія. Ваганти йдуть далі каро�
лінгських поетів шляхом суто світського
театру, оспівуючи прості радощі земного
життя. Їхній ідеал несумісний з життям
за похмурими монастирськими стінами
та фанатизмом церковного кліру.

Зачитуючи уривки з поезії вагантів,
доцільно наголосити саме на тих місцях,
які можна було драматизувати й показа�
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техніка маленьких малюнків, що допов�
нюють його проміжною дією [3, c. 167].

Після такого всебічного знайомства з
містерією стає зрозумілим, чому класи�
цисти впровадили жорстке правило три�
єдності, викоріняючи з міських площ і
перших театральних приміщень залиш�
ки містерії і спрямовуючи увагу глядача
на єдине сценічне дійство. Стає зрозумі�
лим й інше: настільки складною й багато�
рівневою була свідомість середньовічної
людини, що дозволяла їй гармонійно
сприймати таке синкретично�громіздке
театральне дійство.

У контексті розвитку середньовічної
релігійної свідомості доцільно показати
зародження і становлення таких теат�
ральних жанрів, як міракль і мораліте.
Щоб постійно підтримувати віру серед
широкого кола християн, виникала необ�
хідність час від часу підтримувати її ре�
альним підтвердженням "чуда". За дум�
кою авторів�драматургів міраклю, що
здебільшого стояли на сторожі християн�
ської моралі, це повинно було призвести
до перемоги доброчинності на "гріховній"
землі і покарати за схильність до вад. По�
дібні "чудеса" на сцені здійснювалися Ді�
вою Марією, святим Миколою або іншими
святими та були завжди навчальними
для інших побутових персонажів театра�
лізованого дійства [12, c. 34].

Познайомивши студентів з найвідомі�
шими театральними творами в жанрі мі�
раклю ("Міракль про святого Миколу"
Жана Боделя, 1200 рік; "Міракль про Те�
офіла" Рютбефа, 1231 рік), слід показати
вплив драматичного мистецтва на свідо�
мість громадян середньовічного суспіль�
ства, формування презирливого ставлен�
ня до швидкоминущих радощів "гріхов�
ної землі" порівняно з проблемами вічно�
го Буття та святості душі. Слід зазначи�
ти, що багато сюжетів для міраклю були
запозиченими з історії Хрестових похо�
дів. Для студентів надзвичайно цікавим
буде розкрити дуалістичну сутність мі�
раклю: поряд з основними християнськи�
ми ідеями та глибинною вірою у єдино іс�
тинний шлях в сюжет органічно впліта�
ються сцени побутового характеру –
"епізоди в таверні", –  що виразно харак�
теризують лицарство зовсім з іншого бо�
ку.

Жанр "мораліте" найчастіше сприйма�
ється студентами важче, ніж містерія та
міракль. Алегорична манера подання сю�
жету не завжди сприяє легкому розумін�
ню його змісту. Необхідно звернути увагу
на те, що мораліте, як і два попередніх
жанри, зароджується у Франції. Його
призначення полягало у зміцненні хрис�

ської професії. Частина мандрівних акто�
рів подалася на службу до трубадурів і
стала іменуватися "менестрелями", час�
тина осіла в містах і перетворилася на
цехових "мейстерзінгерів", котрі об'єдну�
валися у власні корпорації – гільдії. Це�
хові школи, що готували акторів, драма�
тургів, музикантів і поетів на запит міста,
вже були справжніми театральними про�
фесіоналами, що здобували освіту й ти�
тул майстра більше від десяти років, що
відповідало терміну навчання в універси�
теті. Менестрелі�службовці, сюжети для
творчості яким диктував трубадур, часто
влаштовували нічні спектаклі під вікна�
ми дами серця свого сеньйора і також бу�
ли професіоналами вищого ґатунку. Слід
зазначити, що їхня творчість мала арис�
тократичне спрямування, бо відповідала
запитам і світорозумінню вищих кіл сус�
пільства.

Найважливішим є підвести студентів
до розуміння складної форми середньо�
вічної містерії та особливостей симуль�
танного дійства. Принцип симультаннос�
ті, проти якого у ХVІ ст. рішуче стали
виступати провідні драматурги англій�
ського театру епохи Відродження і який
остаточно був знищений класицистами,
полягав у наступному: у центрі площі
зводилося плоске підвищення (основна
сцена), де відбувалися головні події дра�
матичного дійства, а навколо неї будува�
лися альтанки, кількість яких доходила
іноді до двадцяти. У кожній з альтанок
відбувалося допоміжне проміжне дійство,
водночас із головними подіями, котрі ро�
зігрувалися на центральній сцені. Серед�
ньовічний глядач, який приходив пере�
глянути містерію, начебто потрапляв
усередину всіх подій: міг зупинитися біля
головної сцени і спостерігати, що відбува�
ється на ній; міг підійти до однієї з альта�
нок і дивитися, що там відбувається; міг
зупинитися між сценою та альтанкою,
або двома альтанками, стаючи одночасно
свідком двох різних дій. Не на всякій пло�
щі була можлива постановка такої п'єси.

Привертаючи увагу до найвражаючої
містерії Середньовіччя, що мала назву
"Облога Орлеану" (1429 р.), впродовж ви�
конання якої було задіяно 417 персона�
жів, серед яких майже не було другоряд�
них, слід проаналізувати роль магістра�
тів міста, що виконували велику органі�
заційну роботу з реалізації монументаль�
них задумів автора п'єси. Також потрібно
наочно продемонструвати схожість міс�
теріального симультанного дійства з се�
редньовічною католицькою іконою, нав�
коло центрального зображення якої є



му дусі з чудовою мовною артикуляцією,
що привертала увагу широких кіл місь�
кої і сільської публіки. Така артистична
манера полегшувала сприйняття фраз,
що, в свою чергу, були спрямовані авто�
рами на піднесення національної гідності
та свідомості. Сюжети п'єс "камер рито�
рів" писалися винятково на морально�по�
літичні теми.

Необхідно звернути увагу студентів на
наслідки для мистецтва в ході Реформа�
ції в Англії. Тут серйозні зміни в розвит�
ку театру були викликані революційними
подіями. Пуританізм протиставив світ�
ському театру своє релігійне бачення
драматичних форм – псалми й антеми,
що виконувалися протестантською общи�
ною. Суворо�аскетичне релігійне вчення
пуритан було спрямованим проти життя
світського театру. Це відбиралося і на по�
дальшому розвитку драматичного мис�
тецтва в Англії, яке, на думку багатьох
дослідників, до часів буржуазної револю�
ції зовсім не відставало від французько�
го, а навпаки, навіть випереджало [9, c. 14].
Треба зазначити, що театральні вистави
в Англії відновилися лише за часів ре�
ставрації монархії Стюартів у 1660 р.

Реформація в Німеччині позначилася
посиленням вульгаризованих традицій у
театральному мистецтві роз'їзних міні�
театрів. Це виявилося в демонстрації на
сцені найприземленіших почуттів ниж�
чих верств населення своєрідними "по�
кидьками" театрального світу, які потра�
пили сюди з Англії та Голландії. Подібне
"мистецтво" на батьківщині цих акторів
вже не сприймалося, а в Німеччині часів
Тридцятилітньої війни (1618�1648 рр.),
коли навколо панували економічний за�
непад і феодальна реакція, знайшло  бла�
годатний ґрунт. Іноді в "кривавих траге�
діях", що ставилися тут подібними ман�
дрівними групами, на підмостках до
смерті забивали безробітного невдаху, що
погодився взяти участь у виставі, не зна�
ючи, що саме від нього будуть вимагати.

У Франції часів Реформації театр по�
діляється на аристократичний і народ�
ний. Перший напрям очолювали діячі
гуртка "Плеяд", де простежуються суто
класицистські тенденції, особливо в тра�
гедіях Р.Гарньє й комедіях П.Ларіве. Їхні
твори насичені героїчними й антиаске�
тичними мотивами. Серед жанрів народ�
ного театру продовжує розвиватися
фарс, до якого вплітається мистецтво
пантоміми та грубого народного гумору.
Сатиричні фарси блискуче виконувалися
на площах професійними комедійними
акторами, які були професіоналами вже
у другому�третьому поколіннях акторів.

тиянської ідеології, а персонажі втілюва�
ли різні доброчинності та вади, що вели
між собою боротьбу за душу Людини.
Проаналізувавши відповідно до більшості
сюжетів зміст мораліте, треба наголоси�
ти, що найпопулярніші з них були прис�
вячені темі Людини і Смерті. Якщо люди�
на не мала підтримки в таких традицій�
них персонажів, як Дружба, Рідня, Ба�
гатство, то вона зверталася до своїх Доб�
рих справ і тільки вони вели її до воріт
Раю.

Якщо Добрих справ було недостатньо
(а тільки кожна Добра справа утримува�
ла Людину від кігтів Смерті) або загалом
не було, то вона вже не могла вирватися
від Косомахи, що у супроводі відповідних
театральних ефектів відлітала з Душею
під нижній ярус сцени. Спираючись на
Біблію і мораль, автори п'єс таким чином
зміцнювали церковну і бюргерську ідео�
логію, ідеалізуючи доброчинно�христи�
янські основи життя.

Слід звернути увагу студентів і на ок�
ремі п'єси мораліте, де в традиційну лі�
нію сюжету вплітаються мотиви попу�
лярної для тих часів соціальної сатири,
що заперечувала саму ідею переваги од�
них станів над іншими в суспільстві
("Торгівля, Ремесло, Пастух", 1442 р.).
Тут алегоричні персонажі представляли
окремі галузі середньовічного господар�
ства та в діалогах між собою сутність і світ
тих людей, що за ними стояли [13, c. 71].

Таким чином, батьківщиною головних
офіційно�ідеологічних театральних жан�
рів доби Середньовіччя була Франція, де
в містах на той час найяскравіше відоб�
разилися бюргерські запити на театраль�
ну продукцію. Міський французький те�
атр є наочною ілюстрацією відносин між
станами у суспільстві ХІ�ХV ст. і дає
можливість засобами драматичної вираз�
ності побувати в осерді культурно�істо�
ричної епохи.

Розкриття теми "Реформація в Євро�
пі" вимагає розуміння ідеологічних основ
нового світорозуміння та тлумачення Біб�
лії народними проповідниками. Також
необхідно показати, яку роль відігравало
мистецтво в піднесенні руху за нову цер�
кву. Яскравою ілюстрацією до цієї теми
може слугувати діяльність у Нідерлан�
дах "камер риторів", які використовувала
голландська буржуазія, що боролася з іс�
панською інтервенцією. 

"Камери риторів" (невеличкі камерні
мандрівні театри) діяли по всій країні та
в настановчій формі показували все зло,
що несла Голландії іспанська корона.
Слід вказати на те, що монологи та діало�
ги виконувалися акторами в риторично�
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Отже, ілюстрування теми "Реформа�
ція в Європі" засобами театральних жан�
рів та уривками з історії західноєвропей�
ського театру часів пізнього Середньовіч�
чя значно розширить уявлення студентів
про цю епоху, розкриє роль мистецтва у
процесі формування нової суспільної сві�
домості, продемонструє, як реагували
творці світських театральних жанрів на
зміни в релігійному світосприйнятті.

Таким чином, практичні можливості
використання театрального мистецтва в
курсі історії середніх віків є доцільним
при розкритті кола тем, навіть не завжди
пов'язаних з культурою окресленого пе�
ріоду. Політичні й ідеологічні зміни, соці�
альна еволюція в західноєвропейських
країнах завжди мали відображення в
мистецтві, театральному зокрема. Дос�
ліджуючи епоху Середньовіччя засобами
виразності театрального мистецтва, май�
бутні вчителі історії будуть мати змогу
практично наблизитися до розуміння со�
ціальних процесів так, як їх розуміли ок�
ремі стани і прошарки суспільства, а та�
кож дати власні оцінні судження з приво�
ду ключових подій історії Середньовіччя.

Театральне мистецтво виступає не
тільки в якості предметної наочності, а  є
могутнім засобом впливу на формування
естетичних уявлень та естетичних смаків
студентів, дозволяє досліджувати епоху
через твори її сучасників. Допоміжний
матеріал з історії театру збагатить ду�
ховний світ студента, дасть можливість
отримати нові уявлення, сформує загаль�
нонаукові та культурно�історичні понят�
тя, розширить його термінологічний апа�
рат. Не слід забувати й про те, що теат�
ральна творчість митців, які жили в се�
редньовічну епоху, виступає не тільки
художнім, а й історичним джерелом у
професійній підготовці майбутнього вчи�
теля історії. 

Означена проблема не вичерпується
наявними на сьогоднішній день працями
та заслуговує на подальше дослідження. 
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зусиллями створені посібники з історії рід�
ного краю [2], які, безсумнівно, заслугову�
ють на високу оцінку з точки зору відповіді
на питання про оптимальну модель змісту
та структуру шкільної історичної освіти.
Поява підручників такого  типу свідчить
про порівнянність пошуків цієї моделі в
Україні і за її межами.  Однак процеси гло�
балізації ставлять у порядок денний  не
тільки проблему узгодження її національ�
ного варіанту із загальноєвропейськими
підходами, але  й урахування досвіду істо�
ричної освіти країн, здобутки  яких  є  без�
заперечними на світовому ринку освітніх
послуг.  

У світовій історичній науці нагромад�
жений чималий досвід вивчення транс�
формаційних процесів. Заслуговує на ува�
гу навчальний посібник, підготовлений
професорами Гарвардського університету
А.М.Крейгом, У.А.Грехемом, С.Озментом
та професорами Йельського університету
Д.Кегеном, Ф.М.Тьорнером  "Спадок світо�
вих цивілізацій" [3]. Педагогічні та дидак�
тичні особливості третього видання цієї
книги дають змогу використовувати її як
навчальний посібник у старшій школі дея�
ких американських штатів, зокрема Неб�
раски. Посібник супроводжує окремий до�
даток – ціла низка дидактичних та мето�
дичних матеріалів на допомогу  викладачу
і учню (мапи, електронний та текстовий
варіанти різноманітних вправ, тестів, ог�
ляд ключових понять та положень, список
фільмів та відеофільмів відповідно до те�
матики окремих нарисів тощо).      

Характерні особливості тексту посібни�
ка сприяють його розумінню учнями та зо�
середжують увагу на ключових поняттях.
Серед цих особливостей такі:

1) вступ (Рart essays) до кожної із семи
частин книги, у якому попередньо огляда�
ється зміст та провідні тенденції;

Історична наука переживає черговий
період глибоких трансформацій та пошуку
самоідентифікацій, викликаний серед ін�
ших причин глобальними змінами у світі.
Не оминули ці процеси і всесвітню історію.
За умов єдиного інформаційно�освітнього
простору відкритих суспільств у викла�
данні всесвітньої історії виникають нові
завдання з метою здолання світової ло�
кальності, зміцнення різноманітних зв'яз�
ків у сучасному світі. Всесвітня історія як
одна з основ гуманітарного знання глибоко
співзвучна національним інтересам будь�
якої країни, адже її адекватне розуміння
допомагає "вписатися" у світовий історич�
ний процес та об'єктивно визначити своє
місце в ньому. 

Загальновідомо, що зміст  історичної ос�
віти на всіх її рівнях об'єктивно відобра�
жається станом національної історіографії.
Як правило, в Україні авторами програм і
підручників, навчальних посібників є відо�
мі вітчизняні фахівці. З іншого боку, слід
пам'ятати, що вивчення історії, яке органі�
зоване державою, має, так би мовити, зав�
дання легітимації історіографії – воно від�
биває політичний курс країни, опосередко�
вано свідчить про її державотворчий по�
тенціал [1, с.10].  Звільнення від ідеологіч�
ного контролю, плюралізм думок, більш
широкий доступ до інформації призвели
до певної диверсифікації висвітлення по�
дій та історичних епох. Поруч з позитив�
ними тенденціями з появою нових сюжетів
спостерігаються вади у вигляді сурогатів, а
інколи компілятивних навчальних матері�
алів.  Отже, проблема якісних підручників,
особливо тих, у яких висвітлюється період
після Другої світової війни, їх відповіднос�
ті новим освітнім стандартам залишається
актуальною. 

Заслуговує на увагу доробок авторсько�
го колективу полтавських освітян, чиїми
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На основі досвіду викладення всесвітньої історії на сторінках підручника  американських ав�
торів А.М. Крейга, У.А.Грехема, Д.Кегена, С.Озмента, Ф.М.Тьорнера "Спадок світових цивілі�
зацій" (Нью�Йорк, 1994), проаналізовано нагальні проблеми викладання соціальної, політичної,
інтелектуальної історії, які є актуальними в Україні.

На основе опыта изложения всемирной истории на страницах учебника "Наследие мировых
цивилизаций" (Нью�Йорк, 1994) американских авторов А.М.Крейга, У.А.Грехэма, Д.Кегена,
С.Озмента, Ф.М. Тёрнера проанализированы  важные  проблемы  преподавания  социальной,
политической, интеллектуальной истории, которые представляются актуальными в Украи�
не. 

Appealing to experience of 'The Heritage of W 1994) by A.M.Craig, W.A.Graham, D.Kagan, St.Oz�
men focuses on the main problems of teaching social, political have a matter of current interest in Uk�
raine.

ВИВЧЕННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ: ДОСВІД
АМЕРИКАНСЬКОГО ПОСІБНИКА

Н.І.Самойленко

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
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сучасної історичної науки у тому вигляді,
як їх визначає Міжнародний комітет істо�
ричних наук (International Committee of
Historical Sciences) [4, c.17]. Автори глибоко
переконані, що тільки визначення усіх
шляхів розуміння минулого дозволить
визначити справжній спадок світових ци�
вілізацій [3, p.V].

З'ясуємо роль деяких із зазначених
підходів, зокрема соціальної  історії, у ви�
рішенні цього завдання на сторінках
"Спадку…". У вітчизняній та світовій науці
нагромаджений значний досвід вивчення
соціальної історії. Проте її тлумачення не
завжди було тотожним. Тривалий час віт�
чизняні дослідники вбачали у соціальній
історії тільки масові народні рухи, бороть�
бу трудящих за свої права, що, до речі, за�
фіксували і шкільні підручники. Зараз ро�
зуміння соціальної історії наближається до
загальноприйнятого. Соціальна історія –
це широкий комплекс явищ, які об'єднані
проблемою "людина у навколишньому сві�
ті". Для неї характерно звернення до
структур та процесів, перенесення акцен�
тів з окремих подій, великих особистостей
на суттєві зміни певних явищ (наприклад:
зліт та занепад імперій, рабство як соці�
альний інститут, створення національних
держав тощо). По�друге, зросла увага до
поняття "суспільство". Наголошується не
на державі і політиці, а на соціальному сві�
ті – родині, різних соціальних верствах,
міграціях тощо. Сучасне розуміння соці�
альної історії передбачає розширення ме�
тодів дослідження. Поруч із тлумаченням
історичних джерел спостерігається актив�
не використання кількісних методів, побу�
дова моделей того чи іншого явища чи про�
цесу, міждисциплінарні підходи з вико�
ристанням досягнень суміжних наук – де�
мографії, соціології, економіки, політології.

З огляду на зміст соціальної історії ав�
тори висвітлюють трансформації західно�
європейських суспільств за доби середньо�
віччя, створення національних держав у
Латинській Америці, Європі та зміни сус�
пільства, зіткнення Індії, Африки, провід�
них центрів ісламської цивілізації із сучас�
ним Заходом. Цікавим та незвичним для
вітчизняних  підручників є розділ "Євро�
пейське суспільство під владою старого
режиму". Термін "старий режим" запози�
чений із лексики доби Великої Французь�
кої буржуазної революції і позначає жит�
тя та інституції передреволюційної Євро�
пи (абсолютизм, традиційне суспільство,
аграрний характер економіки тощо). З точ�
ки зору авторів традиціоналізм, ієрархіч�
ність, корпоративність, привілеї були го�
ловними рисами суспільства за доби ста�
рого режиму. Проте це не означало його
статичності. Серед факторів змін визнача�
ються потреби у колоніальних товарах,

2) лінія часу (Part timelines), де зафіксо�
вані головні події, що відбулися у Європі,
на Близькому Сході, Східній Азії, Африці,
Північній та Південній Америці;

3) окремі фрагменти (Соmаpаrative Per�
spectives), присвячені крос�культурному
порівнянню цивілізацій;

4) попередній огляд  (Chapter outlines)
кожного розділу,  де міститься його основ�
ний зміст;

5) фрагменти письмових  історичних
джерел (Primary source documents) –  свя�
щенних  релігійних книг, листів, художніх
творів, філософських та політичних трак�
татів, нотаток мандрівників;

6) спеціальні підрозділи (World Perspec�
tive), у яких визначається місце цивіліза�
цій  у контексті розвитку  решти світу;

7) ілюстровані фрагменти тексту, прис�
вячені світовим та основним сучасним ре�
лігіям. (До світових релігій автори відпо�
відно до традицій американської історіо�
графії відносять, крім християнства, буд�
дизму, ісламу, як, до речі, це прийнято у
вітчизняній науці, ще індуїзм  та іудаїзм).

Навчальний матеріал систематизова�
ний за тематично�хронологічним принци�
пом. Відповідно до класифікації, яка широ�
ко застосовується у світовій історичній на�
уці, автори розглядають імперії та культу�
ри стародавнього світу, середньовічну Єв�
ропу, світ нового часу і новітньої доби. При
цьому їм вдалося уникнути штучної уніфі�
кації світового історичного процесу: окре�
мо розглядається досвід розвитку цивілі�
зацій Східної Азії, Індії, Африки, доко�
лумбової та Латинської Америки, іслам�
ської цивілізації. Можливості цивілізацій�
ного підходу активно використовуються
для компаративного аналізу та узагаль�
нень таких явищ, як рабство у стародав�
ньому світі [3, p. 274�282], життя родини на
Сході та Заході за доби пізнього середньо�
віччя [3, p. 508�511], політичної демократи�
зації у сучасному світі [3, p.1236�1239]. Дос�
від вивчення історичного процесу у "Спад�
ку світових цивілізацій" свідчить, що циві�
лізаційний аналіз минулого може здолати
розрив між академічною наукою і викла�
данням. 

Зазначений досвід є особливо актуаль�
ним для вивчення та викладання всесвіт�
ньої історії на усіх рівнях освіти у зв'язку з
пошуком нових, не заангажованих ідеоло�
гічно підходів до висвітлення минулого.
Автори "Спадку…" не тільки задекларува�
ли [3, p.V], але і реалізували ідею багато�
факторності історичного процесу, не від�
мовляючись при цьому від традиційного
огляду політики та дипломатії. У посібни�
ку світові цивілізації розглядаються зва�
жаючи на позиції  соціальної, політичної,
інтелектуальної, гендерної  історії, що ко�
респондується з актуальними проблемами
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нучу трансформацію. Вона також покли�
кана з'ясувати історичні зміни фундамен�
тальних принципів, категорій, методів,
змісту пізнання, вивчати процеси станов�
лення і розвитку наукової картини світу,
стилю мислення, засобів та форм науково�
го пізнання [5, с.150].

Розвиток цивілізованого людства на
сторінках книги висвітлюється у нероз�
ривній єдності із змінами людської свідо�
мості. Зокрема, розглядаючи пришестя ци�
вілізацій, автори з'ясовують сутність чоти�
рьох ментальних (що відбулися у свідо�
мості)  або релігійних революцій  між 800
та 300 рр. до н.е., які сформували (shaped)
наступну історію світу [3, p. 47]. Вони вка�
зують на зв'язок між революціями та поя�
вою давніх цивілізацій по гирлах річок. Се�
ред спільних рис такого надзвичайного
прориву людської думки в різних регіонах
протягом однієї історичної доби автори на�
зивають оригінальність традиції, кризовий
стан суспільства на момент зародження
релігійно�філософської системи, проти�
стояння з іншими культурами та спробу
відповісти на одвічне питання: "Що є лю�
дина? Як вона пов'язана із всесвітом?". По�
ява чотирьох релігійно�філософських сис�
тем (у Китаї, Індії, Греції, Близькому Схо�
ді) означала: давні суспільства знайшли
вихід із кризового стану через нове бачен�
ня місця людства у всесвіті та більш уні�
версальну етику.

Автори зупиняються на інтелектуаль�
ній історії подальшого розвитку людства.
Особлива увага приділяється європейській
інтелектуальній традиції доби Ренесансу,
Просвітництва, становлення національних
держав, формуванню сучасного західного
мислення. Говорячи про міграцію ідей, що
породжені західною цивілізацією, автори
торкаються питання про їх запозичення
рештою світу. "Там, куди  прямують су�
часні наука і технології  і де відчувається
їх вплив, – зберігається дух Просвітниц�
тва" [3, р. 773]. Створення сучасних націй
супроводжувалося не тільки промисловою
революцією, але й формуванням ідей та
понять, що визначили розвиток Європи у
майбутньому. Автори підкреслюють неод�
нозначність їх впливу у світі [3, р. 954]. 

Отже, багатофакторність історичного
процесу на сторінках "Спадку…" зафіксо�
вана зокрема завдяки його тлумаченню з
позицій інтелектуальної і соціальної істо�
рії. Такий підхід надає простір для компа�
ративного аналізу, сприяє адекватному
висвітленню минулого.

Слід зауважити, що автори послідовно
дотримуються розуміння цивілізації як
форми культури, де люди мешкають у міс�
тах, опанували мистецтво плавлення ме�
талів, способи писемності.  На межі тися�
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підготовка до війн, яка вимагала нових ре�
сурсів та економічних структур, швидке
зростання населення [3, p. 658].

Опис європейського суспільства перед�
революційної доби починається з опису
родини та сімейного господарства як базо�
вої одиниці виробництва та споживання.
Виокремлюються два типи домогоспо�
дарств – північного заходу та сходу конти�
ненту, які відрізняються обсягами і скла�
дом родини. Автори зосереджують увагу
на відкритті, зробленому в історії родини
нещодавно. Для північного заходу конти�
ненту характерною була нуклеарна роди�
на, яка складалася з батьків та дітей, а на
сході континенту панувала розширена ро�
дина, в якій нараховувалося декілька по�
колінь. Для сім'ї на північному заході на
відміну від сходу типовим був більш стар�
ший вік шлюбних партнерів, менша кіль�
кість дітей, проте обидва види домогоспо�
дарств мали, крім відмінностей, спільні ри�
си. Це, зокрема, стосувалося активної, час�
то вирішальної ролі жінки. Усі члени роди�
ни  залежно від віку  та фізичних можли�
востей мали працювати на все домогоспо�
дарство, але не кожний окремо на себе. На
нашу думку, спостереження щодо стану
родини особливо актуальні. Адже в сучас�
ній Україні традиція гендерних дослід�
жень як досліджень щодо ролі різних ста�
тей в історичному процесі тільки заклада�
ється. Автори "Спадку..." зупиняються на
становищі аристократів, різних верств
міського населення, єврейської етнічної
спільноти, дітей, жінки, селянства, зрос�
танні населення як невід'ємної риси роз�
витку європейського суспільства у ХVІІІ ст.
Не оминули вони увагою зміни у  виробни�
чих силах (сам термін "виробничі сили" не
вживається): європейська промислова ре�
волюція розцінюється як подія світового
значення. Отже, соціальна історія на сто�
рінках "Спадку…" має послідовне та адек�
ватне втілення, чим сприяє використанню
педагогічного потенціалу навчального кур�
су.

Потреба розробки нових підходів до
висвітлення історичного процесу висуває
актуальне завдання – використати мож�
ливості різних дослідницьких принципів. З
цієї точки зору потенціал інтелектуальної
історії на сторінках вітчизняної навчальної
літератури представлений недостатньо.
Праця А.Крейга, У.Грехема, С.Озмента,
Д.Кегена, Ф.Тьорнера приваблює вдалим
поєднанням цивілізаційного підходу з
можливостями інтелектуальної історії. В
останні десятиріччя ствердилося розумін�
ня інтелектуальної історії як такої, що орі�
єнтована на реконструкцію минулого кож�
ної з галузей цілісної інтелектуальної сис�
теми, яка переживає з плином часу неми�
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сприяє кращому засвоєнню матеріалу.
Підходи, зазначені в "Спадку...", вихову�
ють засобами історичної освіти позитивне
ставлення до предмета всесвітньої історії,
що сприяє здоланню локального мислення
у глобальному світі. Ідея співіснування ци�
вілізацій у підручниках із всесвітньої істо�
рії, безсумнівно, відповідає завданням пе�
реосмислення шкільної освіти зі світогляд�
ної точки зору. Розуміння соціалізації як
функції освіти з огляду на реалії сьогоден�
ня має бути розширено до інтеграції осо�
бистості у загальний цивілізаційний сві�
тоглядний простір, у якому освіта є визна�
чальним  та провідним фактором.   Отже,
досвід цього видання може бути у нагоді
при підготовці підручника з всесвітньої  іс�
торії в Україні.

ЛІТЕРАТУРА

1. Удод О. Зміст української історичної освіти в
сучасній російській історіографії: імперські стерео�
типи і міфи // Історія в школах України. – 2006. –
№1. – С.10 – 13. 

2. Білоусько О.А., Супруненко О.Б., Миронен�
ко К.М. Середньовічна історія Полтавщини.  V –
перша половина ХVІ ст.  Підручник для 7 кл. за�
гальноосвітньої школи. – Полтава: Оріяна, 2004. –
200 с.; Білоусько О.А., Супруненко О.Б. Давня істо�
рія Полтавщини. ХХ тисячоліття до н.е. – V  cт.:
Підручник для 6 кл. загальноосвітньої школи. –
Полтава: Оріяна, 2004. – 166 с.;  Білоусько О.Б.,
Мокляк В.О. Новітня історія Полтавщини (друга
половина ХVI – друга половина  XVIII ст.): Проб�
ний підручник для 8 кл. загальноосвітньої школи. –
Полтава: Оріяна, 2006. – 264 с.; Білоусько О.А.,
Єрмак О.П., Ревегук В.Я. Новітня історія Полтав�
щини: Підручник для 10 кл. загальноосвітньої школи.
– Полтава: Оріяна; 2005. – 312 с.; Білоусько О.А.,
Киридон П.В., Пустовіт Т.П., Ревегук В.Я. Новітня
історія Полтавщини (друга половина ХХ ст.): Під�
ручник для 11 кл. загальноосвітньої школи. – Пол�
тава: Оріяна, 2007. – 312с.

3. Сraig A.M., Graham W.A., Kagan D., Ozment S.,
Turner F.M. The Heritage of World Civilization. 3rd ed. –
New York: Macmillan Publishing Company, 1994. –
1226 р. 

4. Кока Ю. Современные тенденции и актуаль�
ные проблемы исторической науки в мире // Новая
и новейшая история. – 2003. – № 5. – С.17 – 20.

5. Аникеев А.А., Щагин Э.М., Ушакова К.А.
Учебник по истории: методология и концепция //
Новая и новейшая история. – 2003. – № 5. –
С.149 – 157.

6. Удод О. Яким має бути університетський
підручник з української історії // Український іс�
торичний журнал. – 2005. – № 2. – С.199 – 210.

7. Стародавня і середньовічна історія в загаль�
ноосвітній школі. Матеріали дискусії //  Історія в
школах України. – 2005. – № 2. – С. 2�32.

8.  Цивилизации. – М.: Наука, 1993. – 237 с.

Стаття надійшла в редакцію  22.04.08

чоліть учені різних країн повернулися до
цивілізаційного підходу, що має  майже
двохсотрічну історію та обґрунтовував
ідею співіснування цивілізацій, зафіксова�
ну у наукових розвідках ХІХ�ХХ ст.
(Л.Февр, М.Данілевський, О.Шпенглер). У
літературі зафіксовано більше ніж десять
визначень поняття "цивілізація". З одного
боку, цивілізація розглядалася як наслідок
дії об'єктивних, зовнішніх (географічне се�
редовище, економіка, соціум), з іншого бо�
ку, суб'єктивних, внутрішніх (стиль мис�
лення, духовні традиції) факторів [6, с. 148].
Через складність та неоднозначність цього
поняття, внутрішню рухливість, різнома�
нітні інтерпретації можливе викривлене
тлумачення історичного процесу. Проте
творче використання цивілізаційного під�
ходу  інтегруючого принципу у вивченні
всесвітньої історії, згідно з яким "суб'єк�
тивні" та "об'єктивні" "фактори" набува�
ють статусу учасників цивілізаційного
процесу, може дати позитивний результат.
Саме це засвідчує досвід А.Крейга, У.Гре�
хема, С.Озмента, Ф.Тьорнера, Д.Кегена на
сторінках їх спільної праці.

У багатьох країнах зростає інтерес до
викладання історії, особливо у школі. Гос�
трі дискусії з цих питань розгорнулися в
країнах Балтії, Італії, Німеччини, Росії,
Японії [ див.: 5, 6].  Не стала винятком і Ук�
раїна. У цьому зв'язку зростає значення
двох факторів –  особистості вчителя та
змісту підручника. Учні сприймають істо�
ричні реалії, перш за все, від вчителя. Ба�
гато чого залежить від його особистості,
ерудиції, громадянської позиції, вміння за�
хопливо викладати та узагальнювати істо�
ричний матеріал. Тільки такий учитель
зможе опанувати і повністю використати
усі можливості підручників із всесвітньої
історії, які відповідають сучасним вимогам.
Важливо, щоб їх концептуальне різнома�
ніття не затуляло ідеї багатофакторності
історичного процесу. Будь�який підручник
з історії відображає і стан науки, і соціаль�
но�політичну ситуацію у світі. Прикладом
вдалого поєднання цих двох компонентів
слугує вищезгаданий навчальний посіб�
ник.

Відомо, що  науковий арсенал поновлю�
ється кожні 5�10 років, тому постійний,
стабільний, такий, що не оновлюється три�
валий час підручник, навряд чи можливий
з точки зору вимог сучасного навчання на
всіх рівнях освіти. У цьому зв'язку заслу�
говує на увагу принцип побудови підруч�
ника як комплекту навчальних матеріалів,
що відобразилося у "Спадку…", третє ви�
дання якого супроводжується багатьма до�
датками. Структура цього підручника дає
змогу відокремити головне від другоряд�
ного, а вдале поліграфічне оформлення



Послідовність розв'язання вказаних
проблем є незмінною і вказана на рис. 1.

Наприклад, вихідною задачею може бу�
ти текстова задача (такі задачі вивчаються
в школі); її математичною моделлю – рів�
няння певного типу; дослідження та пере�
творення моделі може здійснюватися за
допомогою еквівалентних перетворень;
процес розв'язування моделі полягає у
послідовному її перетворенні за допомогою
еквівалентних перетворень; нарешті, тран�
слюємо отримані розв'язки на вихідну за�
дачу (наприклад, вибираємо тільки ті коре�
ні рівняння, які можуть задовольнити умо�
ву задачі).

Метою нашого дослідження є спроба
поширити наведений підхід до розв'язу�
вання математичних задач типу рівнянь і
нерівностей з параметрами. Наведені вище
правила є основними "творчими етапами"
розв'язування рівнянь і нерівностей із па�
раметрами.

У багатьох збірниках та посібниках із
математики, що призначені для школярів,
абітурієнтів, студентів педагогічних спеці�
альностей університетів (відомі збірники
задач за авторства та редакцією М.І.Скана�
ві, В.В.Ясінського, В.Н.Литвиненка,
А.Г.Мордковича), є чимала частина задач
творчого характеру, які не розв'язуються за
допомогою відомих алгоритмів. 

У цій статті ми висвітлимо аспект засто�
сування уже сформованих в учнів умінь
дослідження властивостей функцій при
розв'язуванні рівнянь та нерівностей. Оче�
видно, що дослідження властивостей зада�
ної функції може здійснюватися різними
засобами залежно від змісту та вибраного
способу розв'язання вихідної математичної
задачі. Тобто, використовуватиметься один
із засобів або їх комбінація:

Багато математичних задач шкільного
курсу математики є задачами творчого ха�
рактеру, коли алгоритми їх розв'язання не
відомі. По суті, для кожної задачі потрібно
створювати "власний" алгоритм розв'язання.
Поле можливостей для створення такого ал�
горитму може бути надзвичайно широким,
що і є однією з причин виникнення трудно�
щів при розв'язуванні творчих задач. Невиз�
наченість пошуку алгоритму розв'язування
задачі досить значна. Тоді виникає проблема
"структуризації" такого поля можливостей,
щоб зменшити невизначеність пошуку ство�
рення алгоритму та збільшити визначеність
такого пошуку.

У загальному вигляді можливість струк�
туризації поля можливостей створення алго�
ритму розв'язування конкретної задачі зво�
диться до вирішення таких проблем:

формулювання вихідної задачі на пев�
ній мові (наприклад, у вигляді тексту)
(етап 1);

створення ма�
тематичної моделі
вихідної задачі
(етап 2);

вибір методів
та засобів дослід�
ження математич�
ної моделі (етап 3);

застосування
вибраних методів і
засобів до досліджен�
ня та перетворення
моделі (етап 4);

трансляція от�
риманих при дослід�
женні та перетво�
ренні моделі резуль�
татів на мову вихід�
ної задачі (етап 5).
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Розглядається використання математичного моделювання при розв'язуванні рівнянь та
нерівностей із параметром у контексті структуризації створення та реалізації алгоритму
розв'язування.

Рассматривается использование математического моделирования при решении уравнений и
неравенств с параметром в контексте структуризации создания и реализации алгоритма ре�
шения.

The using of mathematical modeling in equations and inequalities with a parameter solving in the mo�
vement of structurization of creating and realization of the algorithm of solving is considered in the
article.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ
РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ ІЗ
ПАРАМЕТРОМ

В.А.Кушнір, Г.А.Кушнір, Р.Я.Ріжняк

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

Рис. 1
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Тому   

Врахувавши, що при
сформулюємо відповідь:

Cпосіб 2. Змінимо вигляд математичної
моделі задачі. Побудуємо графік рівняння,
ліва частина якого збігається з лівою час�
тиною нерівності (1):

Дане рівняння – це модель вихідної за�
дачі (1). Шляхом елементарних перетво�
рень лівої частини отримаємо:

(3)

Будуємо графік останнього рівняння у
системі координат x0m . В результаті побу�
дови ми отримаємо пару прямих:
які розбили всю числову площину на 4 об�
ласті: D1, D2, D3, D4.

Визначимо знаки лівої частини нерів�
ності (1) в кожній з областей. Дійдемо вис�
новку, що умовам нерівності задовольня�
ють лише області D2 і D4 без їх границі (ос�
кільки нерівність строга). На етапі тран�
сляції отриманого результату описуємо
аналітично області  D2 і D4 так само, як ми
показували це в [2], Очевидно, що ми
прийдемо до тієї ж відповіді (2).

Приклад 2. Розв'язати рівняння:

повне дослідження заданої функції;
визначення властивостей функції за

побудованим графіком (графік побудова�
ний, наприклад, методом перетворень, або
з використанням інформаційно�комуніка�
ційних технологій, або схематично);

визначення властивостей функції з
використанням таких пакетів математич�
них програм, як ''Advanced Grafer'',
''GRAN'' та інші;

дослідження окремих властивостей за�
даної функції – монотонності, екстремумів
тощо.

Розглянемо детальніше висловлені ідеї
на прикладах.

Приклад 1. Розв'язати нерівність:

(1)

Нерівність (1) є вихідною математич�
ною задачею. Таким чином, вимога вихід�
ної задачі полягає в тому, щоб встановити
залежність між розв'язками нерівності (1)
та параметром m. Задачу можна розв'язува�
ти різними способами, виходячи з наведе�
них вище думок. Розглянемо деякі з них
детально.

Спосіб 1. Створимо математичну мо�
дель задачі. Ліва частина нашої нерівності –
це квадратний тричлен, у якому х – змінна,
а m – параметр. Тому ліву частину можна
представити як формулу, яка задає квадра�
тичну функцію. Це і буде математичною
моделлю задачі, розв'язання якої приведе
до знаходження розв'язків нерівності (1).
Використаємо спосіб дослідження власти�
востей заданої квадратичної функції:

які впливають на визначення знаку зна�
чень функції.

Засобом дослідження математичної моде�
лі буде відомий алгоритм дослідження влас�
тивостей квадратичної функції, за допомогою
якого і будемо розв'язувати нерівність (1).
Нехай D – дискримінант квадратного тричле�
на,  х1 та х2 – його корені (покладемо:
Враховуючи, що коефіцієнт при старшому члені

то маємо, що
на проміжку     

Реалізуємо це в нашій вправі:   

Бачимо, що умова
для всіх  

Знайдемо корені квадратного тричлена:
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веденні узагальнення і систематизації
знань та умінь випускників. Однак ми вва�
жаємо доцільним використовувати це по�
няття і до нелінійних рівнянь.

1. Область визначення цієї функції є
множина всіх дійсних чисел за винятком
числа – 3. Відразу з'ясуємо факти:

Отже, х = – 3 – вертикальна асимптота.
2. З'ясуємо точки перетину графіка фун�

кції з осями координат: з віссю 0а – точка D

, з віссю 0х – точки В
та С

3. Дослідимо функцію на зростан�
ня/спадання.

При цьому а(�9)=13, а(3)=1. Визначив�
ши знак похідної на проміжках, маємо:
– функція (6) зростає при  
– функція (6) спадає при

4. Перевіримо функцію (6) на наявність
похилих асимптот. Нехай така асимптота
має формулу a=kx+b, де:

Отже, похила асимптота є і задана фор�
мулою

5. За результатами дослідження побуду�
ємо графік функцій (6) (мал. 3). Зробимо
декілька зауважень:

а) в контексті розв'язування рівняння
(4) можна знехтувати ділянкою графіка,
що лежить лівіше асимптоти х = – 3, ос�
кільки ця ділянка не належить області D1;

б) точка А належить графіку функції;
в) області D1 будуть належати дві ділян�

ки графіка функцій (6): дуга від точки К до
точки D (не включаючи останню) та дуга
від точки А (не включаючи її) через точки
С, В до асимптоти (7);

г) графік функції (6) не перетне при
пряму MN, оскільки при

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
Рівняння (4) є вихідною задачею.

Зазначимо, що ця задача є вправою з більш
розширеною вимогою, ніж вправа № 7.306
із збірника задач [1]. Там вимога така: при
яких значеннях а дане рівняння має
єдиний корінь. Ми ж поставимо за мету
знайти всі розв'язки рівняння (4).

Побудуємо модель задачі. Для розв'язу�
вання даного рівняння використаємо гра�
фічний спосіб, зобразивши для цього в ко�
ординатній площині х0а всі умови, які вхо�
дять до системи, рівносильної рівнянню
(4). Ця рівносильна система умов буде мо�
деллю вихідної задачі:

Засобом дослідження моделі буде гра�
фічна інтерпретація системи (5), яка буде
виконуватися в міру проведення аналізу та
дослідження кожного з компонентів моде�
лі. Перші дві умови системи реалізуються
шляхом побудови таких графіків рівнянь
та функцій:

На мал.3 це відповідно вісь 0а, прямі MN
та PQ. Враховуючи перші дві вимоги систе�
ми (4.1), очевидним буде висновок, що
розв'язки рівняння (4) слід шукати в об�
ластях, які визначаються кутом PDR (т.D

– точка перетину прямої PQ та осі 

0а, т. R – довільна точка числової осі 0а, розмі�
щена на її від'ємній частині) та кутом QAN (т. А

– точка перетину прямих PQ та 

MN). Надалі у тексті об'єднання цих облас�
тей позначимо "область D1" . Для одержан�
ня розв'язків рівняння (4) проведемо дос�
лідження та побудуємо графік функції
а=а(х), формула якої вказана у третій умо�
ві системи (5):

Зауважимо, що тут можна було б обме�
житися і побудовою графіка рівняння, за�
даного в третій умові системи (5). Резуль�
тати будуть ідентичні. Врахуємо той факт,
що термін "графік рівняння" не є пошире�
ним у шкільному курсі математики і вико�
ристовується лише під час вивчення ліній�
них рівнянь з двома змінними та при про�
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Пропонуємо читачеві самостійно пере�
вірити, використовуючи рис.3, правиль�
ність відповіді для нерівності: 

яка  виглядає так:

графік функції наближається до
асимптоти (7), яка має такий самий коефі�
цієнт, як і пряма  

Отже, для формулювання і трансляції
розв'язків рівняння (4) скористаємося алго�
ритмом, описаним в [2]. Транслюємо отри�
ману графічну відповідь в аналітичний за�
пис:

Зазначимо, що рис.3 може бути викорис�
таний як для розв'язування вже згаданої за�
дачі із збірника [1] (відповідь до задачі є оче�
видною – рівняння (4) має один корінь при

так і для подальшої роботи
над вправою. 

Змінимо умову задачі, вказавши вимогу
розв'язувати не рівняння, а нерівність:

Нагадаємо про зауваження (а) і не буде�
мо розглядати частину графіка функцій
а=а(х), що лежить зліва від асимптоти х=�
3. Отже, розв'язки нерівності мають лежа�
ти в області D1. Неважко визначити знак
лівої частини нерівності (8) в різних части�
нах області D1. Для цього підставимо коор�
динати довільних точок області D1 так, щоб
одна з них була вище графіка функції
а=а(х), а друга – нижче графіка. Нехай це
будуть точки Х (3; 2) та Y(3; 0).

Позначивши ліву частину нерівності (8)
через F(x; a), маємо:

Отже, для розв'язування нерівності (8)
нам слід описати такі частини області D1

(див. мал.3): від дуги KD до півпрямої DR
та від півпрямої AN до дуги, що проходить
через точки А,С та В. Аналітично це буде
виглядати так:

∞→x
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Очевидно, що побудований графік рівняння ще пот�
ребує аналітичної обробки, а саме: визначення "поведін�
ки" рівняння в особливих точках (дивіться викладки, що
коментують рисунок 3), вираження змінної х з рівняння
для запису розв'язків, підтвердження гіпотези про те, що
точка (3; 1) є точкою екстремуму функції а(х) (див. ана�
літичні викладки вище), з'ясування поведінки графіка
біля осі 0у. Після такої обробки можна прийти до тран�
сляції та формулювання вказаної вище відповіді для рів�
няння (4).

Цей пакет також дозволяє з'ясувати і розв'язування
нерівностей (8) та (9). Графічний їх розв'язок показаний
на рис. 4. Після аналітичної обробки цього розв'язку
можна прийти до отриманих вище відповідей.

Як бачимо з проілюстрованих прикладів, знання про
моделі задачі та уміння вести дослідження моделей різ�
ними засобами досить часто використовуються у проце�
сі розв'язування математичних навчальних задач твор�
чого типу.

У процесі навчання важливим є етап відтворення
названих вище знань та умінь не просто в контексті реп�
родуктивного відображення, а в контексті продуктивно�
го, більше того, творчого застосування інформації про
функції та основні способи їх дослідження. При цьому
на перший план виступає проблема вибору необхідного
способу дослідження функції та оцінка ефективності
вибраного способу у контексті розв'язування моделі за�
дачі.

Запропонований підхід до розв'язування рівнянь та
нерівностей з параметрами був успішно апробований на
уроках з математики у природничо�математичному кла�
сі педагогічного ліцею при КДПУ ім.В.Винниченка та на
практичних заняттях з елементарної математики та ме�
тодики викладання математики фізико�математичного
факультету названого університету.
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Важливим моментом використання геометричної
картини розв'язку задачі (рис. 3) є можливість організа�
ції творчої роботи над задачею у контексті її розв'язуван�
ня з новими умовами:

розв'язати нестрогі нерівності (8) та (9);
змінити питання до прикладу 2 на таке: при яких

значення параметра розв'язки рівняння (4) (або нерів�
ностей (8) чи (9)) є додатними (від'ємними);

змінити питання до прикладу 2 на таке: при яких
значеннях параметра розв'язки рівняння (4) лежать у за�
даному проміжку.

Очевидно, що такий спосіб розв'язування дає мож�
ливість вдосконалення математичної підготовки учнів.
Такий підхід доповнює традиційний. Запропонований
нами підхід до розв'язування математичних задач має
бути одним із різноманітних підходів, що в системі утво�
рюють для суб'єкта навчання поле можливостей, необ�
хідне для свідомого прийняття рішень у процесі
розв'язання математичних проблемних ситуацій. Наяв�
ність геометричної картини (рис. 3) дозволяє вчителю
видозмінювати та трансформувати умову задачі і фор�
мувати в учнів елементи творчого й критичного мислен�
ня.

Наведемо ще один спосіб розв'язування прикладу 2.
Пропонуємо скористатися прикладним комп'ютерним
пакетом "Advanced Grafer", за допомогою якого будува�
тимемо графік рівняння (4). Зауважимо, що, на нашу
думку, це можна робити лише після того, як основні
знання і уміння про властивості функцій та основні спо�
соби їх використання до розв'язування математичних за�
дач певною мірою в учнів уже сформовані.

Для цього у меню робочого вікна обираємо функцію
"Додати графік" та вводимо формулу рівняння у вигля�
ді:  

У вказаному пакеті немає можливості використову�
вати інші змінні, ніж х та у, хоча є можливість перейме�
нувати осі координат. Вийдемо із ситуації так – змінимо
параметр рівняння з а на у.

На робочій області будується модель рівняння (4) –
графік рівняння (див. рис. 4). Залишається лише офор�
мити пропорції міток на осях 0х та 0у як 1:4, задати для
більш точного відображення графіка в меню "Параметри
побудови" максимальну кількість кроків по горизонталі
та вертикалі – 200 та максимальний розрив, рівний 10.
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Рис. 4. Розв'язки рівняння (4) та нерівностей (8) та (9)

0.3)y*6x*lg(8y)*x*2lg(x^2 =−−−+



Мета: ознайомити учнів з одним з ос�
новних етапів розвитку української дер�
жавності, збагатити, поглибити й закрі�
пити учнівські знання з історії україн�
ської національної революції; розвивати
логічні та аксіологічні історичні компе�
тенції; сприяти формуванню самосвідо�
мості учнів, виховувати повагу до істо�
ричного минулого українського народу,
громадянські та патріотичні якості осо�
бистості.

Актова зала прибрана квітами, руш�
никами, вишитими червоним і чорним.
Національний стяг, перев'язаний чорною
стрічкою. На столі хліб�сіль і свічки. Пла�
кат, на якому дата: 29 січня 1918 року, а
нижче – слова, які є епіграфом вечора�
пам'яті:

Чи підем ми, крізь
постріли неправди, 
Чи зможем чесно глянути увись,
Туди, де юні погляди назавжди
Між кулі птахом
білим піднялись?
Чи хочем ми шукати і вернути
На рідну землю
справжніх сіячів?.. 
Уже укотре плакатимуть Крути, 
Мов двадцять сім сльозинок у свічі.

Інна Багрійчук, "Дзвін із Крутів"

Можлива тематична виставка книг,
документів, газетних і журнальних пуб�
лікацій, фото. До початку свята звучать
пісні періоду визвольних змагань україн�
ського періоду.

Учень. Крути... Невелика, непомітна
залізнична станція на Чернігівщині по лі�
нії Москва – Бахмач – Київ.

Учень. Крути... Пролетів, не зупинив�
шись ні на мить, швидкісний потяг, підій�
маючи купи січневого снігу, і враз у
пам'яті спливають події часів української
революції...

Учень. Крути... Тут, стоячи у полі біля
залізничних колій, у перші миті перебу�
вання опускаєш очі і тихенько молишся
Богу, згадуючи...

Читець.

Україно!... Творю та повторюю: 
Дуже манить й страшить глибина. 
Але треба вивчати історію...
Ось сторінка трагічна одна.

Я. Кремінський
Вступне слово вчителя. Історія знає

багато жертв в ім'я ідеї, але аналогічної
Крутам не було. 

Буремні роки української національ�
но�демократичної революції... Небувале
піднесення національного духу. Перші
важливі кроки утвердження національ�
ної державності: утворення Центральної
Ради, Універсали, і, нарешті, 7 листопада
1917 року: Центральна Рада, виконуючи
волю українського народу, проголосила
Українську Народну Республіку.

Читець.

Гей, вдарте в струни, кобзарі, 
Натхніть серця піснями! 
Вкраїнські прапори вгорі 1
Мов сонце над степами...

П. Тичина. "30 березня 1917 р."
Вчитель. Такі кроки волевиявлення

українського народу обурили Раднарком
Росії на чолі з В.Ульяновим – Леніним. У
Петрограді ухвалюється рішення посла�

26

Виховний захід розкриває одну з найбільш трагічних і, водночас, героїчних сторінок історії Ук�
раїни – битву під Крутами. Наскрізними його темами є збереження пам'яті про героїв Крут,
поглиблення знань учнів з історії української національної революції, виховання громадянських
компетентностей учнівської молоді.

Воспитательное мероприятие раскрывает одну из наиболее трагических и, одновременно, ге�
роических страниц истории Украины � битву под Крутами. Его сквозными темами являются
сохранение памяти о героях Крут, углубление знаний учеников по истории украинской нацио�
нальной революции, воспитание гражданских компетентностей ученической молодежи. 

Educational composition is devoted to one of the most tragic and, at the same time, heroic pages of the
history of Ukraine, the battle in Kruty. Its transparent themes are retaining in people's memory about
heroes of Krytu, and deepening pupils' knowledge in history of Ukrainian national revolution, deve�
lopment civic competences of school age youth. 

"ДЗВІН ІЗ КРУТІВ" ІСТОРИКОЛІТЕРАТУРНА
КОМПОЗИЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА ПАМ'ЯТІ
ЗАГИБЛИХ ПІД КРУТАМИ

Т.В.Маслова

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
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Не вернуться вже ніколи до рідної хати,
Не зустріне, не пригорне заплакана мати. 
Постріляні, порубані, але незборимі
Зосталися тут лежати сини України.

Славних хлопців�добровольців загинуло триста,
Бо така вже їхня доля – коротка, терниста.
Ой ви, Крути, ой ви, Крути, вільного народу �
Віддали життя герої за нашу свободу!

Учень. Наприкінці грудня 1917 року
більшовики оволоділи Харковом, Полта�
вою, Черніговом. Війська більшовиків
планомірно відрізали від Центральної
Ради Лівобережну Україну, наближаю�
чись до Києва. І тоді Центральна Рада
приймає історичний IV Універсал. Він
розпочинається дуже поетично і урочис�
то: "Народе України! Твоєю силою, во�
лею, славою стала на землі українська
вільна Народна Республіка." Але було за�
пізно. Гуркіт гармат із�за Дніпра вже
сповіщав про наближення більшовиків до
Києва. У годину смертельної небезпеки
для Української держави на її оборону
стала патріотична молодь.

Виконується пісня "Кленова балада"
(муз. і слов. А.Матвійчука)  або лунає її
запис

Загриміли в полі, мов громи, гармати �
Стрільця молодого виряджала мати, 
Витирала сльози і благала Бога,
Щоб вернув її сина додому живого.

"Не плач, моя рідна, посивіла мати, �
Я пішов на войну тебе визволяти,
А як не діждешся з тої січі мене, 
Посади, благаю, біля хати клена".

А туман – білим полем, а біда – чорним болем,
А душа – буйним кленом, зеленим, ой, зеленим.

Тягнуться до сонця стовбури кленові, 
Зрошені сльозами горя і любові. 
Буйними ночами тихо шепчуть віти �
То твої, Вкраїно, найрідніші діти.

А туман – білим полем, а біда – чорним болем,
А душа – буйним кленом, зеленим, ой, зеленим.

Учень. Січень 1918 року... Все ближче і
ближче до Києва з північного, чернігів�
ського напрямку просуваються війська
Муравйова. 8 січня обороняти залізнич�
ний вузол Бахмач – Конотоп вирушили
600 юнаків військової школи під керів�
ництвом сотника Носенка. Бої тут трива�
ли до 28 січня.

Учень. Щоб стримати просування
більшовиків на Київ, в останні дні січня
до Бахмача був відправлений поїздом

ти армійські частини для придушення
"контрреволюції" на Півдні Росії. Вже
17 грудня уряд УНР одержав грізний
ультиматум від уряду більшовицької Ро�
сії, підписаний В.Ульяновим і Л.Троць�
ким, у якому, зокрема, зазначалося:
"Центральна Рада змушує нас оголосити
їй війну, і це ми вчинимо без вагання".

Так розпочалася війна Радянської Ро�
сії із владою в УНР, а фактично з неза�
лежністю українського народу.

Рік вісімнадцятий – надії і тривоги 1
Родився в куряві натхнення, віщих бур.
Не маки – це стяги квітчались на дорогах,
І військо підіймалось на шляхах, мов мур.

Нові бійці, нові поети виступали,
Вночі Грушевського хилилась голова,
Коли складав рядки нових універсалів
І за листом буряним запалював слова.

Рік вісімнадцятий – тривоги і надії
Здіймався в сяйві здійснених, прадавніх мрій,
І Київ, місто над містами, знов завії
І війни зустрічав, полки відважні й бій.

Б. Антонич, "У січневе свято"
Учень. Раднарком оголосив в Україні

стан облоги і наказав тут "діяти з усією
рішучістю проти ворогів народу, не чека�
ючи вказівок зверху".

Учень. Тридцятитисячна армія біль�
шовиків, під керівництвом Антонова�Ов�
сієнка, просувалася на УНР з трьох нап�
рямків. Першою армією керував колиш�
ній царський підполковник  М.О.Мурав�
йов, який на початку січня 1918 р. пові�
домляв з України В.О.Антонову�Овсієн�
ку: "Наказав нещадно вирізати всіх за�
хисників місцевої буржуазії".

Виконується пісня "Баллада про
Крути" (муз. П.Дворського, слов. М.Ба&
кая) або лунає її запис.

То не чорне гайвороння над степом кружляє �
Дика орда Муравйова грізно наступає.
Щоб ворога зупинити, на станцію Крути 
Відправились добровольці – молоді рекрути.

Славних хлопців�добровольців зібралося триста,
А дорога, наче доля, – коротка, терниста.
Ой ви, Крути, ой ви, Крути, заступіть собою,
Бо проллється кров юнача цілою рікою.

Зима снігом замітає, січуть скоростріли. 
Щоб ворога зупинити, не вистачить сили. 
Вже набої закінчилися, а довкола поле, 
Піднялися і в атаку кинулись соколи.

Славних хлопців�добровольців підвелося триста,
А дорога, наче доля, – коротка, терниста.
Ой ви, Крути, ой ви, Крути, заступіть собою �
Пролилася кров юнача цілою рікою.

Постметодика, № 4 (81), 2008
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Останній бій, останній крик,
Ці Фермопіли – наші Крути,
А Берестечко – їх двійник.

Петро Шкраб'юк, "Бій під Кругами"

Учень. Заметене снігом поле... А на
ньому похапцем окопались юнаки без
штабу, маючи по три набої на душу.

Здалеку зачорніло... Щільними коло�
нами наступали більшовики.   Їх було
більш, як удесятеро, та й  озброєні вони
були  в декілька   разів краще.

Заговорили довгими чергами кулеме�
ти, поливаючи ворога свинцем. За пер�
шою ворожою атакою накочувалася дру�
га, третя...

Учень. Один з очевидців згадував про
цей бій так: "П'ять годин безперестану
студентський курінь стримував червоні
лави, сам будучи під градом куль і гра�
нат... Бій скінчився. Жодного полоненого
ворог не взяв". Юнаки кинулися в свою
першу й останню багнетну атаку на воро�
га – і майже всі загинули.

Читець.

Сіються, стеляться білі сніги...
Рідна земля мармурова...
Сковують – ріжуть її ланцюги...
Тихше, о, тихше, ні слова...
Наче червоне вино розлилось.
Хтось до вина припадає...
Білі намети... троянди цвітуть...
Казка ніколи не ждана...
Згадуєш, друже: потоки пливуть, 1

Ми ж кричимо ж їм " Осанна!"...
Друже, ти... плачеш... поглянь навкруги:
Рідна земля мармурова...
Маком цвітуть – червоніють сніги...
Годі, о, годі... ні слова.

О. Олесь, "Сіються, стеляться білі сніги..."

Учень. Одній групі юнаків під керів�
ництвом сотника Гонтаренка вдалося
обійти станцію Крути. Левко Лукасевич
згадує: "Поранені хлопці несли скоро�
стріл, аби не залишити ворогові. Менш
досвідчені віддавали набої більш вправ�
ним, а до гвинтівок прилаштовували ос�
танню зброю – багнети". Інша група сту�
дентів�бійців у темряві втратила орієнти�
ри і вийшла на станцію Круги, захоплену
більшовиками. Ці 32 студенти потрапили
в полон.  Їх по�звірячому мордували, а на
світанку 28 юнаків повели на розстріл,
заборонивши селянам навколишніх сіл
поховати їх тіла за християнським обря�
дом. Перед розстрілом юнаки заспівали
гімн  "Ще не вмерла Україна". Кількох
поранених більшовики, можливо, переп�
лутавши зі своїми, відправили до Харко�
ва лікуватися. Так декілька юнаків вря�
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наспіх сформований допоміжний курінь
Січових стрільців під командуванням
сотника Омельченка. Курінь Січових
стрільців складався із студентів�добро�
вольців Українського народного універ�
ситету, студентів університету Св. Воло�
димира та учнів старших класів другої
української гімназії ім. Кирило�Мефоді�
ївського братства.

Учень. Всього тут зібралося студентів,
гімназистів, юнаків військової школи
близько 250 чоловік, гайдамаків, вільних
козаків близько сотні, і на всіх було лише
три гармати сотника Семена Лощенка. Їм
протистояв трьохтисячний загін більшо�
виків.

Учень. Це була молодь, яка не знала у
душі сумнівів і вагань, не знала різниці
між словом і ділом.  Багато хто з  цих
юнаків�студентів утік з дому, щоб уник�
нути тяжкого прощання з батьками.
Вдосвіта, 29 січня, поїзд зупинився на
станції Крути.

Читець.

Вони ішли в безвісті білих пуль, у бій,    
Щоб не вернутися або здобути.                      
І зупинилися на станції малій, 
Де написом видніла назва: "Крути".

Не повернулися, упало триста їх,
А ми й донині їх не можемо забути,
Моментом нації, моментом нас усіх,
Навіки стала назва – слово Крути.

Міра Гармаш, "29.І.1918"

Учень. Звернемося до спогадів одного
з небагатьох героїв�крутян, які залиши�
лися в живих. Левко Лукасевич "Роздуми
на схилі життя" присвятив "Світлій
пам'яті товаришів по зброї, що загинули
в бою під Крутами 29 січня 1918 року":
"Як тільки приїхали ми до Крут, був на�
каз нашого командування приступити
до копання шанців..., які ми копали до піз�
нього вечора. Вологе повітря хмурого дня
29 січня зустріло нас промерзлих в шан�
цях  після неспокійної ночі. День був від
початку неспокійний.   Зрозуміло, що му�
сить відбутися рішаючий бій...".

Читець.

Супроти хижої навали,
Супроти смерті – в стужу й сніг 1
Ось тут вони, ось тут стояли,
І всього жменька – триста їх.

Стихали Києва хорали.
Його заслін – ці юнаки.
Ось тут – редут. Ось тут вмирали,
Приймали кулі і штики.

І пам'яттю не оминути
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Читець.
Ще юнаки, ще майже діти,
А навкруги і смерть, і кров.
"На порох стерти, перебити!" 1
Іде на Київ Муравйов.

Полків його не зупинити.
Та рано тішаться кати.
Коли стають до зброї діти,
Народ цей – не перемогти.

10
Учень. Серед юнаків, що стали на за�

хист щойно проголошеної УНР, був і 23�
річний випускник природничого факуль�
тету Київського університету Св. Воло�
димира Володимир Шульгін. Він походив
з родини українських інтелігентів, де
розмовляли рідною мовою, але добре во�
лодів французькою і німецькою. При Уні�
верситеті організував студентську гро�

маду, яка проводила серед мо�
лоді культурно�національну
роботу. Це про нього Людмила
Старицька�Черняхівська пи�
сала: "...він був душею молоді, і
тим зв'язком між нею і стар�
шим поколінням, бо він був
весь – любов до України. Пал�
кий організатор, палкий про�
мовець... Він згромаджував,
єднав молодь і разом з тим всі�
єю своєю істотою збуджував у
людях старшого віку любов в
долю України".

Читець.

– А де, Україно, твоя буйна юність?
– На станції Крути...
– А де, Україно, твоя вічна слава?
–  На станції Крути...

Потрапила юність до темної ями,
Похована разом із захисниками...

В.Демченко, " Остання станція Крути "

Учень. Перемога під Крутами відкрила
більшовицьким військам шлях на Київ. І
вже 11 лютого у Києві було проголошено
більшовицьку владу. Уже через три тиж�
ні, коли армія УНР знову повернулася до
столиці, почалися пошуки останків по�
леглих під Кругами. Кілька десятків поні�
вечених тіл було знайдено і перевезено
до Києва. Два дні родичі і батьки розпіз�
навали останки своїх дітей у вагонах, що
стояли на залізниці. Юначі тіла були по�
нівечені і спотворені так, що рідні матері
ледь впізнавали своїх дітей. Одна мати
впізнала свого сина лише по монограмі на
вишиванці.

Читець.
На Аскольдовій могилі
Поховали їх 1

тувалося і розповіли про жахливі події
під Крутами.

Звучить гімн "Ще не вмерла Україна"
(сл. П. Чубинського, муз. М.Вербицького).

Учень. Світлою пам'яттю згадаємо іме�
на небагатьох героїв�крутян, які нам за�
лишила історія.

Читець.

Як страшно усе змішалось
В пекельній отій коловерті.
...І ось вони перед нами �
На фотографії смерті.

Триста – під вітром колос!
Триста – луною в полі...
Скільки дітей загублено
В твоїй, Україно, долі!

Згадаймо, всіх поіменно,
Хоч пам'ять імен не трима.
Давно імена їх сховала
В кривавих снігах зима.

З них кожен твій син, Україно!
Кровинка твоя мала.
І квітне червона калина,
Де кров їх колись текла.

Г. Костів�Гуска, "Крути"

Учень. Ось один з героїв�ю�
наків Григорій Піпський. Це
він першим перед розстрілом
заспівав гімн "Ще не вмерла
Україна". Вольовий юнак з ро�
зумним, замріяним поглядом
карих очей. Закінчивши гімназію м. Пе�
ремишля, що на Галичині, став гімназис�
том 2�ї української гімназії ім. Кирило�
Мефодіївського братства у м.Києві. 

Учень. У 1917�1918 роках у гімназії
навчалося близько 250 студентів. Серед
них ті, що з Григорієм стали героями
Крут: Лев Лукасевич, Андрій Соколов�
ський, Павло Кальченко, Ігор Лоський,
Микола Ганкевич.

Учень. Загальний патріотичний нас�
трій, що панував у гімназії, склався зав�
дяки сильному педагогічному колективо�
ві. Українську мову тут викладав відомий
шевченкознавець Павло Зайцев, він же
член Центральної Ради; історію – брат
Миколи Грушевського Олександр Гру�
шевський; французьку мову – донька
І.Карпенка�Карого – Марія Прохорова;
Микола Зеров – латинь.

Учень. Більшість викладачів гімназії
зазнали репресій, а саму гімназію біль�
шовики ліквідували. Отже, у складі  сту�
дентського куреня січових стрільців    пі�
шов захищати Українську Народну Рес�
публіку 22�річний Григорій Піпський, і
героїчно загинув.
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Тридцять мучнів українців,
Славних, молодих...
На Аскольдовій могилі
Український цвіт! 1
По кривавій по дорозі Нам іти у світ.

Павло Тичина, "Пам'яті тридцяти"

Учень. 19 березня Київ охопила хвиля
національної скорботи. Загиблих героїв
було урочисто поховано на братській мо�
гилі на Аскольдовому цвинтарі, що над
Дніпром. Тут знайшли вічний   спокій
п'ять студентів університету Св. Володи�
мира, п'ять юних гімназистів (серед них і
Григорій Піпський), та ще десяток нео�
пізнаних тіл юнаків.

Виконується стрілецька пісня "Пові&
яв вітер степовий"

Повіяв вітер степовий,
Трава ся похилила,
Впав в бою січовий стрі1

лець, 1
Дівчина зажурилась.

А був то хлопець моло1
дий,

Йому б іще кохати.
Він впав, немов сухий

листок,
Повік буде лежати.

Летить ворон з чужих
сторон

Та й жалібненько кряче:
1 Вставай, козаче моло1

дий,
Твоя дівчина плаче.

Заплаче мати не одна,
Заплаче Україна.
Бо не одного козака
Сира земля накрила.

Учень. На похоронній церемонії з про�
мовою виступив  Михайло Грушевський.
Він почав її словами античного поета:
"Солодко і славно вмерти за Батьківщи�
ну". Весняне сонце пестило домовини,
вкриті  за  козацьким  звичаєм червоною
китайкою. І в тисячі сердець озвалися бо�
лем і гордістю слова, сказані першим
Президентом УНР М.Грушевським:
"Стримайте ваші сльози! Ці юнаки покла�
ли свої голови за визволення Вітчизни, і
вона збереже про них вдячну пам'ять на
віки вічні. Славна смерть за Україну."

Читець.

Ні, я не плачу. Поки спочивай,
Вірю, настане година:
Вся Україна, коханий наш край,
Прийде до кожного сина.

Прийде! Як мати спом'яне усіх,
Хто боронив її волю,
Хто найдорожче – життя не беріг
В битві за щастя і долю.

Учень. На жаль, після встановлення
більшовицької влади у Києві  у 1919 році
могила героїв Крут була зрівняна з зем�
лею. А ще через роки, у 1934 році більшо�
вики ще раз вчинили наругу над крутя�
нами. За наказом В.Затонського, тодіш�
нього наркома освіти УСРР, зрівняно з
поверхнею  землі всі могили Аскольдово�
го кладовища.

Учень. Знищили, зруйнували... Прок�
лали пішохідні доріжки. Люди, прогулю�
ючись по кістках похованих, не здогаду�
ються про це. І лише в наш час на місці
колишнього поховання юних героїв наси�

пано скромну могилу зі
словами:

" На заклик Вітчиз�
ни

вони озвалися, піш�
ли і віддали,

що мали..."
Учень. І ми повинні

пам'ятати, що крім сту�
дентів, похованих над
Дніпром в Аскольдово�
му парку, на полях
Чернігівщини   лежать
кістки ще близько 300
юнаків, які полягли в
бою з  червоними вата�
гами Муравйова. І ли�

ше хрест з терновим вінком,  встановле�
ний на станції Крути членами спілки ук�
раїнської молоді в 1991 році, тривожно
нам нагадує про це.

Читець.

Над Крутами сніг. І пронизливий вітер
У січні ридає, голосить, гуде;
Шукає могили, де воїни1діти
На вічнім спочинку. Немає ніде.

Учень. Воскресни, свята могила, бо ти –
наш храм, наш дзвін, що не дає нам спи�
нитись, не дає забути.  Не замести сніго�
вим бурям нашу історію.

Читець.

А сніг січе...
І хочеться збагнути,
Нащо я тут і в чому моя суть,
Та тільки дзвоном
в серці знову Крути 1
То юнаки у пам'яті ідуть...

Інна Багрійчук, "Дзвін із Кругів"

Стаття надійшла в редакцію  27.05.08
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Пам’ятник студентам, які загибли під Крута1
ми в бою з більшовиками у 1918 р.



школах та колонії ім. М.Горького (1919�
1921 рр.). Однак своє перше оповідання
Антон Семенович у 1914 році послав
О.М.Горькому. Водночас В.С.Макаренко
зазначає, що В.Г.Короленко свого часу
дуже цікавив його як редактор журналу
"Русское богатство", видрукуватися у
якому було мрією всіх письменників�по�
чатківців.

Не досліджене ставлення А.С.Мака�
ренка до свого "вченого сусіда" – завіду�
ючого колонією ім. В.Г.Короленка Федора
Іванова – випускника столичного психо�
неврологічного інституту ім. В.М.Бехте�
рева, талановитого педагога, що почав
працювати поряд із Макаренком у 1922 р.
Саме йому Антон Макаренко у 1926 р. пе�
редав відбудований колишній маєток
Трепке. А доти дві колонії існували поряд
4 роки, причому за багатьма параметра�
ми колонія Ф.Д.Іванова не поступалася
макаренківській – в основу її виховної
системи були покладені колективізм, са�
моврядування вихованців, гуманізм,
творча праця. Як пояснити очевидну об�
меженість стосунків між двома однотип�
ними закладами, що діяли в безпосеред�
ній близькості?

Настає час і нового аналізу основного
конфлікту, який довелося пережити
А.С.Макаренкові – з "педагогічним Олім�
пом", Українським науково�дослідним
інститутом педагогіки. Досі панує стерео�
типне уявлення, що там "сиділи" лише
ретрогради від педагогіки, основне зав�
дання яких – перепиняти шлях новато�
рам, таким, як Антон Макаренко. Слід
мати на увазі, що "Олімп" вів критику йо�
го педагогічної системи з точки зору від�
повідності тодішнім комуністичним уяв�
ленням про передову педагогіку – вона
мала бути винятково гуманістичною, без
системи покарань (Макаренко називав її

У сучасному макаренкознавстві зде�
більшого продовжується  нівелювання
стереотипних уявлень про особистість
А.С.Макаренка, витворених в умовах то�
талітарної системи. Ця система визнача�
ла лише один підхід до оцінки державних
і політичних діячів науки й культури – з
точки зору їх ставлення до марксист�
сько�ленінської теорії і практики. Антону
Макаренкові була відведена роль безпар�
тійного більшовика, яким він начебто був
з юних років. Факти говорять, що це не
зовсім так, а точніше – зовсім не так. У
зв'язку із цим виникає необхідність ново�
го, об'єктивного прочитання біографії Ан�
тона Семеновича. Дозволимо собі зверну�
ти увагу на деякі маловивчені контровер�
сійні моменти життя видатного україн�
ського педагога.

Недостатньо вивчене ставлення
А.С.Макаренка до партії соціалістів�ре�
волюціонерів (есерів), членом якої був
його близький друг Цалов (Салов) у 1905�
1906 рр. Віталій Макаренко навіть свід�
чить, що бачив анкету Антона для вступу
в цю партію. Безумовно, есерівські ідеї
впливали на формування його політич�
них поглядів у той час. Однак А.С.Мака�
ренко не згадував про свої стосунки з
есерами. Їх замах у 1918 р. на життя
В.І.Леніна поставив цю партію поза зако�
ном. Прийняття Антоном Семеновичем
комуністичних ідей, на думку Г.Хілліга,
відбулося у другій половині 20�х рр.

Залишається не з'ясованим і ставлен�
ня Макаренка до В.Г.Короленка – видат�
ного письменника і громадського діяча,
демократа, безстрашного лицаря, що від�
стоював права людини і в царській, і в ра�
дянській Росії. Володимир Короленко
жив у Полтаві останні 20 років свого жит�
тя, тобто в період студентства (1914�1917)
і роботи А.С.Макаренка в полтавських
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Висвітлюються недосліджені аспекти, проблеми становлення педагогічного мислення та
світоглядних ідей А.С.Макаренка. Наводяться приклади впливу ідей відомих філософів на
формування світогляду видатного педагога.

Освещаются неисследованные аспекты, проблемы становления педагогического мышления и
мировоззренческих идей А.С.Макаренко. Приводятся примеры влияния идей известных
философов на формирование мировоззрения выдающегося педагога.

The article deals with unknown aspects, problems of establishing pedagogical thinking and ideas of A.
Makarenko. The examples of influence of prominent philosophers on forming the pedagogue's outlook
are given.

НЕДОСЛІДЖЕНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІКИ 
А.С. МАКАРЕНКА 

Л.Ф.Пашко
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каренком, а й блискуче реалізована у йо�
го педагогічній практиці.

Ідея педагогічної доцільності, яка ус�
пішно реалізована у педагогічній діяль�
ності А.С.Макаренка, тісно переплітаєть�
ся з поняттям "здорового глузду", на чо�
му наголошує Анрі Бергсон: "…Можна
бути глибоким математиком, обізнаним
фізиком, тонким психологом … і водночас
хибно розуміти дії іншого, погано розра�
ховувати свої, ніколи не адаптуватися до
середовища, насамкінець, бути позбавле�
ним здорового глузду… Здоровий глузд,
який можна було б назвати соціальним
глуздом, є вродженим у нормальної лю�
дини, як вміння говорити…" [1, с. 113�114].

Доцільність наказів і розпоряджень,
раціональне використання часу і матері�
альних ресурсів повинні мати в очах ко�
лективу "певну логіку", як говорив
А.С.Макаренко. Можливо, виходячи саме
із цих позицій, в основу своєї системи він
поклав працю.

Великого значення А.С.Макаренко на�
давав вихованню почуття обов'язку, від�
повідальності і дисципліни в колективі. У
зв'язку із цим зауважимо: розглядаючи
поняття "моральний обов'язок", А.Бер�
гсон говорить, що він обумовлений сус�
пільством, із якого черпає свої сили інди�
від. "Суспільство володіє вимогами, кож�
на з яких, велика чи мала, виражає ціліс�
ність його життєвої сили … навіть там, де
моральні передумови містяться в ціліс�
них судженнях, не спостерігаються, все
влаштовується так, щоб вони здавалися
виконуваними" [1, с. 7�8]. Говорячи про
виховання дисциплінованості, А.С.Мака�
ренко вважав за необхідність , щоб  вихо�
ванець не тільки розумів, для чого і чому
потрібно виконати той чи інший наказ, а
й сам активно намагався виконати його
якомога краще.

Уведення елементів воєнізації в систе�
му організації життєдіяльності колекти�
ву також корелює з думкою А.Бергсона
про обов'язок. "Але сутність обов'язку –
це дещо інше, ніж вимога розуму …
обов'язок, що ніби тисне на нашу волю
подібно до звички… Військовий наказ …
прямо говорить: "Треба тому, що треба.
Але хоч солдату і не наводять розумного
доказу, він, однак, його придумає … в ко�
роткий момент, що відділяє обов'язок, ви�
нятково переживаний, від обов'язку, пов�
ністю усвідомленого і обумовленого вся�
кими розумними доведеннями, обов'язок
справді буде набувати форми категорич�
ного імперативу "треба тому, що треба"
[1, с. 23�25]. А.С.Макаренко вважав, що
дисциплінованість виховується правиль�
ною організацією всього життя вихован�
ця. У ній виявляються вольові якості,

"дамською педагогікою"), і водночас пере�
повненою комуністичними лозунгами
(Макаренкові закидали, що в нього немає
піонерської організації, не на належному
рівні ведуться політзаняття тощо).

Ставлення видатного педагога до дея�
ких його сучасників було подекуди неод�
нозначним. До кола його критиків і воро�
гів потрапив, наприклад, колишній друг,
видатний український учений, засновник
вітчизняної тифлосурдопедагогіки Іван
Опанасович Соколянський (1889�1960).
Нині необхідний об'єктивний підхід до
вивчення особистості Антона Семеновича
Макаренка і його спадщини. 

Надзвичайно плідним може бути глиб�
ше вивчення впливу на формування сві�
тогляду А.С.Макаренка поглядів філосо�
фів, яких він самостійно вивчав і яких
назвав у праці "Замість колоквіуму" в
1992 р: Локка, Канта, Гегеля, Шопенгауе�
ра, Ніцше, Бергсона, Штірнера. Останні
чотири на початку століття були надзви�
чайно "модними" і справили сильний
вплив на всю тодішню молоду інтеліген�
цію. Не випадкове й те, що найулюблені�
ший зарубіжний письменник А.С.Мака�
ренка – К.Гамсун – був ніцшеанцем.

Одним із цікавих моментів біографії
педагога є формування його педагогічного
світогляду. А.С.Макаренко був, як відомо,
високоосвіченою людиною. Філософські
твори, література, психологія, історія та
інші науки викликали чималий інтерес
молодого педагога. І хоча, за його свідчен�
ням, із філософією він "знайомий дуже
несистематично", однак вплив цих відо�
мих філософів можна виявити.

Звичайно, важко визначити, як саме
кожен із цих філософів вплинув на ство�
рення педагогічної системи А.С.Макарен�
ка, але дещо достовірно простежити
можна. Аналіз творів, якими захоплю�
вався А.С.Макаренко в контексті його фі�
лософсько�педагогічної концепції, свід�
чить про недостатність вивчення цього
аспекту.

Наприклад, ще недостатньо вивчені
ідеї, відображені у творах видатного
французького філософа Анрі Бергсона
("Творча еволюція", "Два джерела моралі
та релігії"), які були покладені в основу
педагогічної практики А.С. Макаренка.

Розглянемо деякі з них. Бергсон гово�
рив, що людина за своєю природою – іс�
тота суспільна, "інстинктивний колекти�
віст". Людське суспільство – сукупність
вільних створінь. Нав'язувані суспіль�
ством обов'язки, що уможливлюють його
існування, вводять у нього упорядкова�
ність, яка просто схожа з неухильним по�
рядком явищ життя" [1. с. 7]. Очевидно,
ця ідея була не тільки прийнята А.С.Ма�
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ілюзії заснована значна частина соціаль�
ного життя" [1, с. 8].

Як відомо, А.С.Макаренко не дозволяв
згадувати про минуле своїх вихованців.
Для нас, говорив він, важливо, ким ти є і
ким ти будеш. Це, звичайно, було вели�
ким стимулом у вихованні. У А.Бергсона є
ніби підтвердження цього положення:
"…Злочинець хотів би знищити сам зло�
чин, ліквідуючи всяке знання, яке могли б
мати про нього люди. Але його власне
знання зберігається… Він би повернувся в
суспільство, визнавши свій злочин…, він
якоюсь мірою був би автором свого влас�
ного осуду… Така сила, яка може спону�
кати злочинця повинитися" [1, с. 15].

Одним із важливих теоретичних поло�
жень спадщини видатного педагога є по�
ложення про необхідність перспективи в
розвитку особистості. "Справжнім стиму�
лом людського життя є завтрашня ра�
дість" [5, с. 69]. "Упевненість у завтраш�
ньому дні, захищеності кожної особистості
в колективі повинно постійно культивува�
тися в процесі виховання", – вважав він.
Головне визначення мети у вихованні за�
барвлене в А.С.Макаренка наявністю ра�
дості, оптимізму в житті дітей. У зв'язку з
цим у А.Бергсона читаємо: "Почуттям, що
характеризує усвідомлення цієї сукупнос�
ті чистих, в ідеалі повністю виконуваних
обов'язків, був би стан індивідуального і
соціального благополуччя… Емоція, про
яку ми говорили, – це ентузіазм руху впе�
ред… Достатньо того, щоб у радості енту�
зіазму було дещо більше, ніж задоволення
благополуччям…" [1, с. 53�54]. 

Філософія Шопенгауера вчить мис�
тецтва жити радісним, щасливим жит�
тям, керуючись при цьому здоровим
глуздом. У його "Афоризмах житейської
мудрості" ми знаходимо такі думки:
"…Ми повинні широко розкривати свої
двері веселості, коли б вона не з'яви�
лась…, нам належить … прагнути по
можливості до більш повного здоров'я,
кращим вираженням якого є веселість"
[6, с. 199]. Чи не тому, створюючи свою
педагогіку, А.С.Макаренко дійшов вис�
новку, що у колективі повинен бути ра�
дісний, піднесений настрій. Мажор у ко�
лективі, вважає він, є виявом внутріш�
нього спокою, упевненості у своїх силах і
майбутньому. Мажор – це постійна ба�
дьорість, готовність до дії і, водночас,
життя в спокійному, енергійному русі.
Можливо, звідти ж ідея "завтрашньої ра�
дості", просування до мети, почуття задо�
волення від упевненості в завтрашньому
дні і майбутньому. Ці почуття, вважав
він, полегшують природні труднощі бут�
тя і формують здорову психіку дітей. У
цьому розумінні А.С.Макаренко був ви�
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здатність до гальмування, стриманості,
витримки. Колоністи і комунари вміли са�
морегулювати поведінку, гальмувати
бурхливі вияви негативних емоцій, вста�
новлювати порядок усього життя.

Принцип паралельної дії, тобто вплив
на особистість через колектив, тісно
пов'язаний із поняттям відповідальності
у педагогічній системі А.С.Макаренка. У
А.Бергсона у зв'язку із цим читаємо:
"…Ідея індивідуальної відповідальності
зовсім не проста…, солідарність між чле�
нами групи спочатку така, що всі повинні
певною мірою відчути себе причетними
до вади іншого…" [1, с. 132].

Як відомо, діапазон педагогічних ідей
А.С.Макаренка широкий. Сімейному ви�
хованню він присвятив книгу, є немало
виступів і статей про режим, обов'язок і
дисциплінованість у сімейному житті. У
А.Бергсона ми знаходимо підтвердження
цих положень: "Саме суспільство накрес�
лює для індивіда програму його повсяк�
денного існування. Неможливо жити в
сім'ї, займатися своєю професією, займа�
тися тисячами повсякденних справ…, не
підкоряючись обов'язкам" [1, с. 17].

Цікаву філософську думку А.Бергсона
про звичаї і закони, очевидно, не оминула
увага видатного педагога. "У суспільствах
… існують звичаї й існують закони. Без�
перечно, закони – це нерідко закріплені
звичаї…, те, що є правовим і навіть мо�
ральним обов'язком…, оскільки соціальна
солідарність, згусток якої не зосередже�
ний у законах, і тим більше в принципах,
поширюються через загальне прийняття
звичаїв…" [1, с. 131]. Як відомо, А.С.Мака�
ренко великого значення надавав святам,
традиціям, символіці й атрибутиці в жит�
ті колективу. Свята і традиції, вважав
він, збагачують духовне життя вихован�
ців, роблять його радісним і щасливим.
Свято першого снопа, дні народження,
відзначення знаменних дат, пов'язаних із
життям народу і країни, були традицій�
ними. Колонія ім. М.Горького і комуна
Ф.Дзержинського мали свої прапор, фор�
му одягу, значки. Звання колоніста і ко�
мунара були почесними для кожного ви�
хованця.

Говорячи про покарання у вихованні,
А.С.Макаренко закликав пам'ятати, що
метою повинна бути така організація
впливів на вихованців, при якій би необ�
хідність покарання зникала. Він висунув
принцип опори на позитивне в особистос�
ті. У зв'язку з цим можна нагадати думку
А.Бергсона, що підтверджує об'єктив�
ність цього принципу": "…Хоча нам і ду�
же подобається жорстко осуджувати ін�
ших людей, ми, по сутності, вважаємо їх
кращими від самих себе. На цій щасливій
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ними і зробити важливий внесок у дос�
лідження загальних проблем виховання.
А.С.Макаренко геніально передбачив пе�
редові педагогічні тенденції свого часу і
перспективи розвитку виховання май�
бутніх поколінь. Тому і сьогодні важливо
заглиблюватися у недосліджені аспекти
його педагогічної спадщини.
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могливим до себе і своїх вихователів, ні�
коли не дозволяв собі мати похмуре об�
личчя, навіть якщо хворів або мав непри�
ємності. Педагог, говорив він, повинен
уміти не демонструвати всього цього пе�
ред дітьми. Праця, дисципліна, побут,
майбутнє вихованця слід розташовувати
по лінії економічного прогресу колективу,
з урахуванням економічного життя всієї
країни.

Філософські твори Ф.Ніцше широко
видавалися на початку ХХ століття в Ро�
сії. Захоплення його ідеями передавалося
молоді різних країн. Філософія Ф. Ніцше
критикує релігію християнства і відрод�
жує ідеал сильної, вольової особистості –
ідеал активного світу та епохи Відрод�
ження. Нацизм, як відомо, використав ці
ідеї: для знищення "нижчих" рас і про�
цвітання своєї, "вищої раси", перетворив�
ши їх таким чином на шовіністичні. Лю�
дина, як говорить Ф.Ніцше, істота вільна,
а релігія закликає її до покори, яка є кай�
данами духу": …Якщо взагалі потрібна ві�
ра, то необхідно викликати недовір'я до
розуму, пізнання, дослідження…" [6, с. 37].
Можливо, саме філософія А.Шопенгауе�
ра була одним із факторів того, що
А.С.Макаренко став переконливим атеїс�
том. Він закликав виховувати людину з
розвиненим почуттям власної гідності,
горду й чесну, сильну духом, з розвину�
тими здібностями, нахилами і талантами.
Про мету виховання А.С.Макаренко гово�
рив: "Гідним нашої епохи … може бути
тільки створення методу, який … одно�
часно дає можливість кожній окремій
особі розвивати свої особливості, зберіга�
ти свою індивідуальність" [3, с. 311�312].

Уся система виховних впливів педаго�
гіки А.С.Макаренка була спрямована на
виховання сильної фізично і духовно,
всебічно розвиненої особистості, гідного
громадянина свого суспільства. Антон
Семенович писав, що педагогіку він вивів
із власного педагогічного досвіду; прочи�
тавши всі відомі на той час педагогічні
твори, він не зміг знайти відповіді на пи�
тання, як же виховувати таких дітей у
таких умовах. На основі аналізу його
творчості можна сказати, що своїм досві�
дом він акумулював кращі педагогічні,
філософські ідеї та елементи народної
педагогіки. Він широко використовував
традиційні засоби виховання, не збідню�
ючи їх діапазону шляхом ігнорування
"старого". Діяльність А.С.Макаренка тіс�
но пов'язана з його часом. Заслуга педа�
гога в тому, що він максимально наблизив
педагогічний заклад особливого типу до
умов виховання "нормальних" дітей [8, с.
49]. Саме це дозволило йому вийти за
специфічні рамки роботи з безпритуль�



У зв'язку із цим актуальними є звер�
нення до передового педагогічного досвіду,
набутого вищими закладами освіти впро�
довж їх становлення і розвитку. Аналіз
системи формування особистості майбут�
ніх учителів у вищих та середніх закладах
освіти України ХVІІІ ст. дасть змогу виді�
лити перспективні ідеї, творче викорис�
тання яких сприятиме модернізації вищої
педагогічної освіти на сучасному етапі.

Тотальний наступ російського царату
на українські землі наприкінці ХVІІ – на
початку ХVІІІ ст. характеризувався прог�
ресуючим обмеженням українських прав
та вільностей, посиленням тенденцій цен�
тралізації, уніфікації, русифікації; цілес�
прямованим розколом українського сус�
пільства; хижацькою експлуатацією люд�
ських та матеріальних ресурсів україн�
ських земель [3, с. 191]. Сучасний дослід�
ник історії української національної шко�
ли Т.Усатенко зауважує, що ренесанс осві�
ти для Росії, пов'язаний із "прорубкою"
офіційно�бюрократичного вікна в Європу,
відбувався на тлі "зачиненої і забитої на�
віть тієї невеликої кватирки, справді дуже
потрібної просвіті й культурі українського
народу, що здавна був ініціатором зносин
із Заходом" [18, с. 90]. 

Проблема формування особистості май�
бутніх учителів на кожному етапі розвит�
ку суспільства є актуальною для вивчення
та осмислення. Сучасні гуманістичні пріо�
ритети вищої педагогічної освіти потребу�
ють розвитку суб'єктивності майбутніх пе�
дагогів, їх самостійності, активності, твор�
чості, відповідальності за власний профе�
сійний розвиток. Аналіз урядових доку�
ментів з питань освіти, теоретичних дос�
ліджень науковців і педагогів�практиків
свідчать про те, що сучасні вищі заклади
освіти не забезпечують достатньої особис�
тісної підготовки вчителя для вирішення
нагальних завдань реформування  серед�
ньої загальноосвітньої школи. 

Суттєвий науковий доробок у вивченні
проблеми формування особистості май�
бутнього вчителя мають В.Андрущенко,
В.Бондар, С.Гончаренко, Р.Гуревич, О.Ду�
басенюк, І.Зязюн, В.Луговий, О.Мороз,
Н.Ничкало, О.Пєхота, В.Семиченко, С.Си�
соєва, Н.Тарасевич та інші. Проблемам іс�
торії розвитку вищих педагогічних закла�
дів України, підготовці вчительських кад�
рів у них присвячені дослідження А.Бойко,
Н.Гузій, Н.Дем'яненко, М.Євтуха, М.Гри�
ценко, Є.Коваленко, І.Лікарчука, В.Лозо�
вої, В.Майбороди, Р.Хмелюк, М.Ярмаченка
та інших.
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Розглядаються творчі пошуки формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя�
вихователя в освітній та виховній системах найстарішого середнього навчального закладу Лі�
вобережної України ХVІІІ ст. – Чернігівського колегіуму. На основі наукового аналізу старо�
друків та давніх єпархіальних актів розкривається специфіка підготовки педагогічних праців�
ників, наводяться приклади формування особистості вчителя�майстра в умовах духовного ос�
вітнього і культурного центру визначеного історичного періоду.

Рассматриваются творческие поиски формирования педагогического мастерства будущего
учителя�воспитателя в образовательной и воспитательной системах одного из самых ста�
рых  учебных заведений Левобережной Украины ХVІІІ ст. – Черниговского коллегиума. На ос�
нове научного анализа древних епархиальных актов раскрывается специфика подготовки пе�
дагогических работников, приводятся примеры формирования личности учителя�мастера в
условиях духовного и культурного  образовательного центра определенного исторического пе�
риода.

In the article the creative searches of teaching to pedagogical trade of future teachers and educators
in collegiums of city of Chernigov in the ХVІІІ century are considered. Examples of forming of perso�
nality of teacher�master in the conditions of church educational and cultural center of definite history
period are made.

З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ
ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В
ОСВІТНІЙ ТА ВИХОВНІЙ СИСТЕМАХ
ЧЕРНІГІВСЬКОГО КОЛЕГІУМУ 1700�1776 рр.

О.А.Лавріненко 
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колегіуму не була позбавлена спрямуван�
ня на педагогічну професію і дослідження
її становлення відкриває наявність еле�
ментів професійної майстерності у підго�
товці майбутнього вчителя�вихователя. У
цьому навчальному закладі панувала
класно�урочна система викладання на�
вчальних предметів, коли один учитель
викладав усі дисципліни і разом зі своїми
учнями переходив до наступного, вищого
класу.  З 1700 по 1705 рр. тут було відкрито
4 класи: три граматичні та один клас пое�
тики [17, с. 70].

У Чернігівському колегіумі навчалися
переважно діти багатих міщан і козацької
старшини. Проте не одна лише Чернігів�
щина посилала сюди своїх уродженців для
отримання освіти, і не одна лише лівобе�
режна Україна. Є відомості, що в 30�х рр.
ХVІІІ ст. тут навчалися вихідці із Польщі,
діти із духовних та світських станів, навіть
був один угорець [12, с. 243]. Усе це свідчи�
ло про неабияку світову славу і популяр�
ність колегіуму.  

Формуванню педагогічної майстерності
випускника колегіуму сприяли класи пое�
тики, у яких, як і в Київській академії, сту�
денти вивчали теоретичні основи поезії,
правила складання віршів, аналізували
віршовані тексти античних поетів, латино�
мовні та російськомовні вірші. Практичні
заняття, на яких учні вчилися складати
віршовані твори, покликані були сформу�
вати відповідні рівні уяви та творчого пе�
дагогічного мислення, вміння використову�
вати поетичні образи в процесі викладу
навчального матеріалу. Професіоналізм
майбутнього вчителя формували виклада�
чі поетики, які прагнули навчити своїх уч�
нів збуджувати у слухачів позитивні по�
чуття через естетичну гармонію змісту
складених віршів. У 1736 – 1737 рр. пре�
фектом колегіуму і вчителем поетики був
ієромонах Йосип Григорович Лип'яцький
(чернече ім'я Йоасаф), який походив із
сім'ї полтавського священика і здобув осві�
ту в Київській академії. В інших класах
курс поетики читав монах Сафроній (у ми�
ру – Іван Земенський) [12, с. 241]. Як ствер�
джує сучасний учений, дослідник історії
літератури В.П.Маслюк, у навчальному
курсі Г.Лип'яцького простежується тен�
денція до використання вітчизняних пое�
тичних зразків на кшталт поезії І. Велич�
ковського, його віршів, які на той час були
вершиною барокової поезії кінця ХVІІ –
першої половини ХVІІІ ст. [9, с. 57]. 

Майстерне володіння словом, уміння
скласти такий вірш, який би зворушив
кожного, хто його послухав, стало не�
від'ємною традицією в підготовці студентів
колегіуму. Історичні факти свідчать про
те, що бурсаки, коли ходили просити ми�
лостиню під вікнами городян, співали пса�

Єдиним вищим освітнім закладом на те�
ренах Східної Європи, перлиною духовної
і світської культури залишалася Києво�
Могилянська Академія. Але важливе зна�
чення у підготовці вчительських кадрів
для національних шкіл та розвитку освіти і
культури України загалом мали середні
навчальні заклади – колегіуми, які були
засновані в Чернігові (1700 р.), Харкові
(1727 р.) та Переяславі (1738 р.). Більшість
істориків звертають увагу на те, що ці на�
вчальні заклади готували служителів
культу, державних службовців та вчите�
лів початкових класів [2, с. 205]. Саме в цих
навчальних закладах продовжувалися
традиції підготовки вчителя�майстра, ви�
никали нові форми та методи становлення
елементів педагогічної майстерності в їх
навчально�виховних системах.

Український Чернігівський колегіум
був заснований чернігівським архієписко�
пом Іоанном Максимовичем у 1700 р. за
підтримки гетьмана  І.С.Мазепи. Проісну�
вавши до 1786 р., колегіум став одним із
визначних осередків просвіти і культури
ХVІІІ ст. в Україні. Сучасний дослідник іс�
торії Чернігівського колегіуму, фундатор
наукового напряму з вивчення історичного
минулого "Чернігівських Афін", як назива�
ли в старовину цей заклад, Ольга Травкіна
справедливо зауважує, що заснування в
Чернігові другого в Гетьманщині після Ки�
єво�Могилянської Академії навчального
закладу вищого рівня не випадкове. Саме
на землях Чернігівщини, починаючи з
другої половини ХVІІ ст., утвердилися
славетні династії могутніх та багатих ко�
зацьких старшин – Лизогуби, Дуніни�Бор�
ковські, Полуботки, які вбачали в розвит�
кові науки, освіти, відновленні старовин�
них храмів м. Чернігова майбутнє націо�
нального державотворення [17, с. 69]. Гово�
рячи про розвиток професійної освіти на
Україні розглядуваного  періоду,  історики
педагогіки Яків Звігальський та Микола
Іванов до числа перших навчальних зак�
ладів, що випускали нехай і некваліфіко�
ваних педагогів, відносили Чернігівський
колегіум – одну із перших духовних шкіл
на українських землях [5, с. 262]. Про те,
що колегіум випускав учителів, свідчить
доповідна записка Синоду від місцевого
архієрея, датована 1728 р., у якій говори�
лося: "Чернігівський колегіум при кафед�
ральному монастирі відкритий 1700 р. за
зразком Києво�Могилянської академії.
Одні випускники його прагнуть продовжу�
вати навчання в школах Києва, інші –
приймають сан монахів, займаючись про�
повіддю слова Божого. А багато залиша�
ються в чернігівський єпархії на посадах
професорів (учителів)" [19, с. 3].

Звідси можна зробити висновок, що
навчально�виховна система Чернігівського
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вали по Україні, навіть виступали в Запо�
розькій Січі [8, с. 438].

Риторичні традиції, які склалися в ко�
легіумі, спонукали студентів ретельно
працювати над уміннями складати та про�
голошувати панегіричні, похвальні, віталь�
ні, судові та інші проповіді, промови та вес�
ти листування. Водночас, важливим чин�
ником риторичної культури випускників
вважалося дотримання благопристойності
поведінки, регуляції психічного стану та
зовнішніх мімічних і пантомімічних реак�
цій під час участі в диспутах ("конклюзі�
ях"). Більшість дослідників історії Черні�
гівської духовної школи середини ХVІІІ ст.
зауважують, що курс чернігівської рито�
рики 1708 р. завершувався викладанням
елементів логіки і діалектики. Це робилося
для того, аби навчити студентів логічного
мислення, довершеності побудови доказів,
вміння застосовувати правильну та пере�
конливу аргументацію. У Чернігівському
колегіумі диспути як форма професійної
підготовки проводилися ще до впровад�
ження курсів філософії та богослов'я. Про
це свідчать написані латиною тези диспу�
тів, які відбувалися в 1737 р. за сприяння
чернігівського архієпископа Іларіона Рога�
левського – палкого поборника освітньої і
видавничої справи, збирача пожертвувань
на розвиток колегіуму [16, с. 118]. 

Система підготовки майбутніх учителів,
формування в них елементів майстерного
володіння словесно�комунікативною дією в
Чернігівському колегіумі опосередковано
здійснювалася через предмети культуро�
логічного циклу – співи, музику, образо�
творче мистецтво. В розглядуваний період
Чернігів став осередком розвитку музич�
ного мистецтва, бо в середині ХVІІІ ст. тут
жив і творив відомий церковний письмен�
ник Д.Ростовський, неабиякої слави здобу�
ла хорова капела, створена Л.Барановичем –
колектив,   відомий не лише в Україні, а й
у Москві та інших містах Російської імпе�
рії своїм вокальним професіоналізмом [17,
с. 559]. Хор колегіуму став відомим широ�
кому загалу завдяки неперевершеній ма�
нері виконання церковних та світських во�
кальних творів. Без нього не відбувалося
жодне свято чи урочисті події в колегіумі,
учасників хору запрошували на святкові
літургії та зібрання в монастирях та в Чер�
нігові. У репертуарі хору студентів Черні�
гівського колегіуму, зокрема, був триго�
лосний кант без інструментального супро�
воду, написаний на честь Св. Катерини.
Кант було вміщено як додаток до підруч�
ника риторики, упорядкованого під керів�
ництвом першого префекта колегіуму Ан�
тонія Стаховського [7, с. 56].  Про поширен�
ня хорового церковного співу у першій по�
ловині ХVІІІ ст. свідчить інформація щодо
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лом про страшний суд, який склав якийсь
"поета Чернігівського колегіуму Латуше�
вич" [15, с. 18]. Вміння вплинути на почуття
і настрій тих, хто на слух сприймав пое�
тичні творіння студентів, опосередковано
стало важливим елементом у майстерності
майбутньої педагогічної взаємодії. Через
такі "ходіння в народ", демонстрування
власної креативності, встановлення кон�
тактної взаємодії із аудиторією – непере�
січними громадянами, майбутні вчителі
набували вмінь і навичок професійно�пе�
дагогічного спілкування, вишуканості та
стриманості манер і виразу сутності своєї
особистості.

Як і в Києво�Могилянській академії,
найбільш популярним для вихованців
Чернігівського колегіуму став курс рито�
рики. Кожен викладач риторичного курсу
готував власноруч написані лекції, які
диктувалися студентам. Уже в 1708 р. був
створений перший підручник із риторики,
автором якого став Андрій Стаховський (в
чернецтві Антоній) – випускник київської
Академії, проповідник та намісник Черні�
гівського Борисоглібського монастиря,
перший префект колегіуму. Російський іс�
торик М.Докучаєв доводить авторство Ан�
тонія Стаховського у складанні риторич�
ного твору "Clavis scientiarum", або "Ключ
знання" [4, с. 413]. 

Риторика як навчальний курс була пок�
ликана навчити студентів основ красно�
мовства, комунікативної культури мовлен�
ня та використання мовних норм у процесі
спілкування. Але, як стверджує О.Травкі�
на, вже на початку існування Чернігів�
ського колегіуму в ньому ставилися п'єси,
авторами яких були переважно викладачі
риторичних та поетичних курсів: "Спудеї
Чернігівського колегіуму часто виступали
з п'єсами як на громадські, так і на релігій�
ні свята. На літніх канікулах студенти
старших курсів, об'єднавшись у своєрідні
театральні групи, мандрували по Україні,
розігруючи діалоги, сцени, п'єси в містах,
селах, садибах, заробляючи таким чином
на прожиття, на продовження навчання в
колегіумі" [17, с. 72]. Це давало неабияку
користь у вдосконаленні не лише мовлен�
ня, але й внутрішньої та зовнішньої педа�
гогічної культури, необхідних у подальшій
вчительській практиці випускників колегі�
уму, адже виступи перед публікою, робота
над акторською майстерністю, розвиток
навичок привернення уваги аудиторії
сприяли становленню майбутнього майс�
тра педагогічної і виховної справи. Так, у
1748 р. студенти колегіуму з класу ритори�
ки у складі 10 осіб організували своєрідну
концертну "бригаду", запросивши двох
музикантів із Полтави та  з театральними
постановками, піснями і віршами мандру�
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існування у 1737 р. при чернігівській ка�
федрі 15 півчих, у яких брали участь пере�
важно студенти [10, с. 53].  Викладачі коле�
гіуму, регенти хорового колективу прагну�
ли через навчання виконавської манери
сформувати в учасників такі необхідні
професійні риси, як постановка голосу, ди�
хання, дикція, інтонування – виняткові
елементи для становлення  педагогічного
професіоналізму тих, хто присвятить себе
служінню педагогічній справі. Суб'єкт�
суб'єктні взаємини між викладачем та сту�
дентом колегіуму виражалися у спільній
праці над складанням музики до кантів,
церковних псалмів, музичного супроводу
шкільних п'єс тощо. Дослідники музичної
спадщини Чернігівського колегіуму свід�
чать про існування в навчальному закладі
інструментального ансамблю, у якому сту�
денти вчилися гри на флейті, скрипці, кла�
весині, бандурі, гуслях [15, с. 32]. Саме ви�
конавська майстерність гри на інструмен�
тах сприяла розвиткові темпоритму, по�
чуття міри, такту та інших комунікатив�
них якостей, необхідних для організації
педагогічної взаємодії вчителя�виховате�
ля.

На розвиток мисленнєво�мовленнєвої
діяльності студентів колегіуму значний
вплив мали курси філософії. Сучасні істо�
рики розходяться в думках про час запро�
вадження філософського курсу в навчаль�
но�виховну систему колегіуму, проте слід
зазначити, що філософська освіта його ви�
хованців була об'єктом постійної уваги ке�
рівників і викладачів закладу, починаючи
з перших часів його заснування [11, с. 174].
Дослідження становлення філософської
думки в колегіумі дає змогу стверджувати
про звернення більшості викладачів курсу
до питань філософії педагогічної дії, сві�
тоглядних філософських чинників необ�
хідності духовної і освітньої культури на�
роду для успішного поступу країни. Так,
згадуваний префект колегіуму А.Стахов�
ський, базуючись на вченні І.Максимови�
ча, стверджує про необхідність навчання
юнаків так, щоб вони використовували
свої знання у практичній діяльності, могли
б думкою заглядати в майбутнє. Він був
переконаний в тому, що "… люди, звичайно
дивляться в дзеркало, щоб подивитися на
своє матеріальне обличчя, щоб побачити в
ньому бруд чи якісь захворювання і потім
їх позбутися. Читаючи Євангеліє, людина,
подібно образу дзеркального відображен�
ня, має побачити власні моральні та освітні
недоліки і прагнути їх виправити у відпо�
відності з ідеалом" [11, с. 176]. Як зазначає
у своїх працях сучасний історик філософії
С.Мащенко, Стаховський прагнув за пери�
петіями біблійних сюжетів про муки Хрис�
та, пов'язані з його вибором, показати нап�

ругу почуттів конкретної людини, яка пот�
рапила в екстремальну ситуацію, її екзис�
тенцію внутрішнього світу. Сильно зву�
чить думка філософа про те, що кожен,
хто відчуває себе частиною людського ро�
ду, має служити людству відповідно зі сво�
їми знаннями й можливостями. Співвідно�
шення розуму й "серця" у пізнанні причин
високоморального вибору Христа А.Ста�
ховський бажав також збагнути, звертаю�
чись до аналізу переживань Богородиці.
Пересічним людям він радить при виборі
своїх дій не робити зла іншим, щоб не ро�
били тобі; не ображати, щоб не бути обра�
женим; не копати яму іншому, щоб самому
в неї не впасти; бути терпеливим, аби тебе
терпіли. Все це зводиться до вимоги "збері�
гати чистоту сердечну" [11, с. 175 – 176]. 

Усвідомлюючи значення філософської
освіти у формуванні педагогічних начал
випускників колегії, викладачі курсу сво�
єю обізнаністю, майстерністю викладу
навчального матеріалу збуджували в уч�
нів позитивні почуття, впливали на розви�
ток їх особистості та становлення науково�
го світогляду. Так, Амвросій Дубневич,
надзвичайно освічена людина, колишній
префект і ректор Києво�Могилянської
академії, професор філософії, один із ко�
дифікаторів українського права, рукопок�
ладений у 1742 р. на єпископа Чернігів�
ського і Новгород�Сіверського, велику ува�
гу приділяв викладанню філософського
курсу в колегії. Потіснивши у 1749 р. чен�
ців, він розмістив філософський клас у
трапезній Борисоглібського монастиря
м.Чернігова. Історики відзначають, що,
дбаючи про рівень освіченості населення
Чернігівської губернії, Дубневич зо�
бов'язав усіх священнослужителів відда�
вати дітей до Чернігівського колегіуму, а
для тих, хто ухилявся від виконання його
розпоряджень, запровадив щомісячні
штрафи: з протопопів – 1 руб., зі священи�
ків – 1 руб. 50 коп., з дияконів – 1 руб., з
дячків та пономарів – 50 коп. Кошти, вилу�
чені від штрафів, архієпископ спрямову�
вав на матеріальне забезпечення колегіу�
му і, разом з цим, увів на користь навчаль�
ного закладу грошовий збір з монастирів
та протопопій Чернігівської єпархії: із за�
можних – 12 рублів на рік, з інших – 6.  [11,
с. 191]. Проте, незважаючи на покрови�
тельську та церковну діяльність, Амвросій
Дубневич знаходив час для виступів із
лекціями перед студентами колегіуму, і
учні захоплено у трапезній залі монастиря
слухали його філософські повчання та нас�
танови [11, с.122�123].

Творча атмосфера, яка панувала в ко�
легіумі, надихала студентів та викладачів
писати та публікувати твори релігійного
спрямування, церковно�пісенні канти, бра�
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дотриманням початківцями правил внут�
рішнього розпорядку та благопристойності
поведінки. Ця надзвичайно важлива спра�
ва опіки поширювалася на всіх, без винят�
ку, студентів молодших курсів, а особливо
тих, хто не мав достатніх коштів на існу�
вання і проживав у бурсі (гуртожитку) [2,
с. 731�732]. "Найкращі учні чи студенти, що
закінчили навчання на четвертому або
п'ятому курсах, студенти останнього року
навчання, прикріплювалися до окремих
учнів колегіуму за розпорядженням рек�
тора і називалися інспекторами, прожива�
ючи на одній квартирі і співіснуючи з тими
учнями, наглядаючи за ними і те, чому їх
навчають у класі – повинні повторювати", –
писав  краєзнавець і географ О.Ф.Шафон�
ський [15, с. 283].

Аудиторство та інспекторство в духов�
них школах України ХVІІІ ст. мало як по�
зитивні риси (набуття певного досвіду ви�
ховання, навчання, шліфування майстер�
ності організації педагогічної взаємодії,
практична підготовка до викладання), так і
негативні (у деяких студентів розвивалося
прагнення панувати над іншими, привчало
до хабарництва та інших зловживань, від�
волікало їх від основних занять) [15, с. 61�
62].

Вплив на особистість вихованців колегі�
уму здійснювали вчителі, які передавали
не лише знання, а й прищеплювали най�
кращі особистісні та професійні якості. Ос�
вітня система колегіуму будувалася за та�
ким принципом, аби вчитель у ній мав
можливість постійно працювати над со�
бою, вдосконалювати свій професійний і
науково�теоретичний рівень. Проблеми
добування "хліба насущного", як свідчать
історичні розвідки, не повинні були турбу�
вати вчителя. Педагоги мали достатнє, як
на той час, утримання. Вони отримували:
із чернігівського кафедрального монастиря
харчі "истиного и питного викту", яких
відпускалося щоденно вдвічі більше ніж
іншим монахам. Крім того, їм щомісячно і
на весь період викладання із архієрейсько�
го дому видавалася достатня кількість жи�
та, солі, хліба, круп та борошна. Вчителі
брали участь у "братській монастирській
кружці" –  отримували одяг із архієрей�
ської келії та за казенні монастирські кош�
ти. Але це не єдине джерело доходу педа�
гогічних працівників. Батьки "знатного чи�
ну", що направляли на навчання в колегі�
ум своїх дітей, " за честь техъ знатного чи�
на учеников", давали вчителям "полити�
ческое приношение", тобто грошову вина�
городу перед канікулами та до свят Різдва
Христового і Паски. Причому, останні до�
ходи вчителя вважалися цілком легальни�
ми – про них як звичне явище архієрей до�
повідав Синоду [13, с.11� 12].

ти участь у мистецьких та освітніх заходах
міста. О.Травкіна припускає, що Чернігів�
ський колегіум у перший період свого існу�
вання нагадував культурно�освітянський
осередок чи своєрідне товариство поетів,
письменників, митців, щось на кшталт
академій гуманістів доби Відродження [15,
с.41].

Розвиткові педагогічних умінь і навичок
студентів колегіуму сприяли погляди вик�
ладачів на сутність та специфіку виховно�
го процесу, які викладалися в курсах про�
відних наук – переважно риторики, філо�
софії, поетики. Розробники рукописних
риторик і гуманітарних наук загалом базу�
валися на ідеалах гуманізму та просвіт�
ництва, поетичної та літературної твор�
чості епохи Відродження. Про те, що сту�
дентів навчали окремих елементів педаго�
гічного впливу, навіть форм опосередкова�
ного навіювання, які є невід'ємними скла�
довими педагогічної майстерності, свід�
чить цитування листа для батьків як прик�
лад риторичної довершеної форми, вияву
морально�етичних норм виховання в писа�
ному від руки курсі риторики: " Приводом
до написання мого листа слугують твої
хибні звички, що дійшли до мене і переду�
ють душевній скорботі та хвилюванню: не�
наче б то, наслідуючи неприйнятне това�
риство, відвідуєш шинки, нехтуючи пере�
бування в храмі та школі. Якщо це так,
закликаю і суворо наставляю, аби ти як�
найвище цінував доброчесність та науку.
Нелегко буде тобі зібрати врожай, якщо ти
в пору юності не збагнеш того, аби висіяти
сімена доброчесності та науки. Закликай
себе частіше вдумуватися у вислів Демок�
рита: безрозсудлива трата часу подібна до
того, як тече річка і хвиля за хвилею, про�
тікаючи не повертається назад ніколи. Так
плине безповоротно час, ми непомітно ста�
ріємо. Запам'ятай те, що я написав. Здоро�
вий будь і потурбуйся про краще життя"
[1, с.150].

На розвиток комунікативної діяльності
майбутнього вчителя – випускника колегії
значний вплив здійснювали традиції сис�
теми виховання та навчання, які в черні�
гівській школі утверджувалися впродовж
усього її існування. Писемні та архівні
джерела свідчать про те, що з часу засну�
вання колегіуму в ньому був започаткова�
ний інститут інспекторів – своєрідна фор�
ма виявлення педагогічних здібностей ок�
ремих учнів та перевірки їх на практиці.
Студенти, які успішно навчалися на стар�
ших курсах (переважно в класах риторики
та філософії), "прикріплювалися" до учнів,
які щойно вступили до навчального закла�
ду, опікувалися підготовкою до занять з
латинської мови, допомагали в адаптації
до умов життя колегіуму, слідкували за
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Але не всі вчителі Чернігівського коле�
гіуму демонстрували високий професіона�
лізм і позитивно впливали на свідомість і
почуття своїх вихованців. Історії відома
справа риторичного вчителя Колегіуму
монаха Гавриїла Іскри, який видав учневі
класу синтаксими Петру Мінцу підробний
паспорт і лист�рекомендацію до префекта
Київської академії ієромонаха Георгія Ко�
ниського. В листі Іскра просив перевести
Мінца у філософський клас Академії, але
те, що студент не закінчував класи піїтики
та риторики, було приховано. Та обман мо�
наха згодом викрили. Самого нечесного
студента покарано шістдесятьма ударами
різок у келії. Проте Гавриїл Іскра не вга�
мувався і розпочав безпідставні звинува�
чування, оббріхуючи вищих духовних са�
новників і керівників колегії, наголошуючи
на його переслідуванні. Ціла комісія зму�
шена була розбирати справу монаха, і
митрополит Щербацький, розлючений по�
ведінкою Іскри, передав справу на розгляд
Чернігівському єпископу, просячи його
"надлежаще учинить наказание Искры
…за бесчестие и за общий обществу сту�
денческому вред … дабы впредь и дру�
гим такова зла чинить не было повадно"
[14, с. 64 – 65].

Цей факт свідчить про те, що до особис�
тості викладача колегіуму висувалися дос�
татньо високі вимоги і вплив особистості
наставника на загальну комунікативну
культуру вихованців перебував під прис�
тальним наглядом керівництва духовної
ієрархії навчального закладу.

Випускники Чернігівського колегіуму
не лише продовжували навчання у вищих
закладах освіти України, Росії та Західної
Європи, примножуючи славу і традиції Al�
ma mater, а й маючи непогану теоретичну і
культурологічну підготовку, ставали ви�
датними діячами освітньої галузі. Голова
комісії із заснування народних училищ
Росії П.В.Завадовський в 1789 р. повідом�
ляв: "Поміж усіх присланих на посади вчи�
телів в комісію із заснування училищ у
різні часи і з різних духовних закладів
найкращими особами, найздібнішими і
найблагопристойнішими були ті, хто нав�
чався в чернігівській школі" [15, с. 83].
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ПОСТМЕТОДИЧНІ КОНСПЕКТИ З
ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ 

Г.Є.Аляєв 

Філософія освіти насправді існує дуже давно – як інтегра�
тивна частина розмислів філософів різних часів про людину
та її виховання. Проте й сьогодні вона залишається переваж�
но маргінальною і недостатньо визначеною філософською
дисципліною – принаймні, у нашій країні. Така ситуація
спричиняє перманентне, але несистематичне реформування
пострадянської освіти, що навряд чи сприяє її здатності від�
повідати на виклики часу. Тому поява оригінальних і нова�
торських праць у цій галузі є безумовною подією – на жаль,
не дуже частою.

"Конспекти..." Сергія Федоровича Клепка – незважаючи на
невибагливу назву – безумовно, є такою подією, як, утім, і ви�
хід попередніх його книжок із цієї проблематики. Невибагли�
вість назви, очевидно, пов'язана з характером книги, у струк�
туру якої вплетені переважно вже надруковані протягом ос�
танніх 15 років статті автора. Звичайно, такий підхід має як
плюси, так і мінуси. Серед останніх – окремі повтори (хоча й
нечисленні), певна нерівномірність окремих розділів та під�
розділів, не завжди реалізована можливість оновити факто�
логічний матеріал чи осучаснити ту чи іншу проблему (нап�
риклад, твердження про відсутність в Україні рад зі спеці�
альності "філософія освіти" вже не відповідає дійсності, та�
ких рад сьогодні три – у НТУУ�"КПІ", Національному педа�
гогічному університеті ім. М.П.Драгоманова та Інституті ви�
щої освіти АПН України; відповідно й кількість захищених
кандидатських тільки за 2007 рік наблизилась до 10). Втім, ці
недоліки насправді зовсім не упадають в очі і скоріше згаду�
ються тут, виходячи з обов'язку рецензента щось покритику�
вати. Більш очевидними є переваги праці, які хотілось би ок�
реслити певними узагальнюючими рисами.

По�перше, авторський підхід є в хорошому розумінні пано�
рамним, тобто таким, що одночасно тримає у полі зору вели�
ку кількість питань, проблем, підходів та способів розв'язан�
ня ситуації. Йдеться і про, так би мовити, "вертикальний
зріз" філософії освіти – тобто питання інтеграції освіти в сус�
пільстві, культурі, у владі тощо; і про зріз "горизонтальний" –
тобто проблеми самої освіти, її технологій, методу, гуманіза�
ції, виховного потенціалу тощо. Предметом уваги автора є
практично всі рівні (ступені) освіти. Це є свідченням систем�
ності авторського підходу до розробки питань філософії осві�
ти (хоча насправді формат "конспектів", начебто, не вимагає
побудови системи).

По�друге, тексти С.Ф.Клепка відзначаються безумовною
філософічністю, навіть якщо складні проблеми подаються у
публіцистичній формі (з огляду на мету публікації). Це на�
справді філософія освіти, що ґрунтується на аналізі вічних
цінностей, а не, скажімо, її ідеологія, визначена вимогами
влади або тимчасовою модою. І справа, знову ж таки, не
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стільки в ускладненні думки чи зайво�
му академізмі (насправді текст достат�
ньою мірою прозорий), і навіть не стіль�
ки в постійному звертанні до історії фі�
лософії і педагогіки (що, само по собі, з
точки зору історика філософії, є безу�
мовним плюсом), скільки у справді фі�
лософському, методолого�узагальнюю�
чому погляді на феномен освіти. Гума�
нізм, ноосфера, пансофія, деконструк�
ція, холізм, поліморфізм – ці та інші,
інколи на перший погляд надто абс�
трактні категорії, набувають у книзі
"освітянського звучання".

По�третє, монографія є безумовно
сучасною, "постметодичною", тобто
спрямованою – при всій повазі до ми�
нулого досвіду – на осмислення найсу�
часніших проблем і напрацювання най�
новіших підходів. Незважаючи на від�
значену вище певну "тривалість" напи�
сання текстів книги у часі, всі питання,
які проговорюються автором – від наці�
онального компоненту освіти до її ме�
режевого характеру, від педагогічних
доктрин Коменського чи Остроград�
ського до філософії громадянської осві�
ти, – є актуальними, або навіть "пост�
сучасними". Автор намагається при
цьому врахувати останні здобутки за�
хідної філософії освіти, а також пере�
осмислити складний і суперечливий
шлях формування вітчизняних осві�
тянських парадигм у пострадянський
період.

Ще одну рису хотілось би відзначити
вже як дискусійну. Точніше, дві взає�
мопов'язаних риси. Це, умовно кажучи,
"західництво" і секуляризм. Ці харак�
теристики, визначені, очевидно, світо�
глядними орієнтирами самого автора,
призводять, як на наш погляд, до пев�
ного самообмеження авторського пошу�
ку. Відзначене вже активне звертання
до здобутків сучасної західної філосо�
фії освіти залишає в сутінках можливо
й менші, але все ж реальні (за визнан�
ням самого автора) і часто більш зрозу�
мілі для нас російські здобутки (на�
приклад, у тій же "філософії для ді�
тей"). Орієнтація на ліберально�демок�
ратичні цінності сучасної західної
культури залишає практично осторонь
проблему "освіта і релігія", яка сьогодні
видається далеко не такою архаїчною,
як, можливо, за радянських часів. У
цих напрямах, здається, автор міг би
продовжити свої "конспекти".

Загальний висновок можна сформу�
лювати таким чином. Монографія Сер�
гія Федоровича Клепка "Конспекти з

філософії освіти" являє собою іннова�
ційний продукт у цій проблемній цари�
ні. Глибокий і незаангажований (внут�
рішньо вільний) підхід автора до склад�
них актуальних проблем є запорукою
того, що видання буде зустрінуте з ве�
ликою зацікавленістю.
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УТВЕРДЖУЮЧИ ІДЕЇ КРИТИЧНОГО 
МИСЛЕННЯ І ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Н.О.Ткачова

У квітні�травні 2008 року видавництво "Основа" надрукувало
навчальні посібники "Проектна технологія, критичне мислення і
громадянська освіта в процесі вивчення англійської мови. Почат�
кова школа" (автори О.М.Цимбал, О.В.Тягло і П.В.Цимбал) та
"Проектна технологія в основній та старшій школі в процесі вик�
ладання англійської мови. Критичне мислення. Громадянська ос�
віта" (авторка О.М.Цимбал), які становлять значний інтерес для
освітян. Адже проектна робота активізує навчальний процес,
розширює можливості організації самостійної роботи школярів у
позаурочний час. Унаслідок цього поширення й утвердження про�
ектної технології на різних ступенях сучасної шкільної освіти є
важливим завданням, яке потребує ефективного вирішення на
теоретичному та практичному рівнях. 

Автори посібників врахували, що базові механізми іншомовно�
го спілкування послідовно формуються у людини на різних ета�
пах шкільного навчання, тому запропонували проекти з актуаль�
ної тематики для початкової, основної та старшої школи відповід�
но до вікових особливостей та інтересів учнів. Застосований діяль�
нісно�орієнтований підхід дає змогу успішно розвивати комуніка�
тивно�мовленнєві компетенції, оскільки основою для них є кому�
нікативні уміння, які найбільш ефективно  формуються саме під
час інтерактивного навчання.

Також відомо, що розвиток комунікативних компетенцій осо�
бистості значною мірою залежить від рівня сформованості її соціо�
культурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок. Зважаю�
чи на це, в навчальних посібниках застосовується міждисциплі�
нарний підхід, який посилює можливості активно впливати на
розвиток критичного мислення та утвердження провідних ідей
громадянської освіти серед школярів. Зазначений підхід сприяє
формуванню у особистості здатності своєчасно й адекватно реагу�
вати на зміни в суспільстві, результативно співпрацювати з пред�
ставниками різних народів і культур, а також розвитку  мовних
компетенцій відповідно до "Загальноєвропейських Рекомендацій
з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання" та Рекомен�
дацій Комітету Міністрів Ради Європи "Про освіту з питань де�
мократичного громадянства". Зауважимо, що у керівних принци�
пах освітньої політики з питань демократичного громадянства за�
охочуються багатодисциплінарні підходи й форми навчальної ді�
яльності, які поєднують громадянську освіту з вивченням мов та
інших дисциплін, розвитком критичного підходу до інформації та
способів мислення. 

Виправданою є структура навчальних посібників. Так, у  пер�
шому посібнику, створеному колективом авторів, докладно визна�
чено теоретичні засади проектної технології: сутність інтегрова�
ного підходу в проектній технології, типи учнівських проектів,
етапи здійснення колективного проекту, особливості виконання
проектів у початковій, основній і старшій школі. 
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Досить вдало автори описали техноло�
гію застосування в навчальних проектах
критичного мислення та ідей громадян�
ської освіти (с. 14�21), а також розкрили
ймовірні утруднення під час виконання
проектів. Кожний представлений у посіб�
нику проект для початкової школи теж
розроблявся за авторською методикою
навчання критичного мислення та реалі�
зації громадянської освіти (с. 40�88). 

У посібнику представлений цікавий ма�
теріал, присвячений створенню учнів�
ських проектів, що заохочують учнів до
участі у шкільних ЗМІ, громадянській
журналістиці, проведенні опитування що�
до дотримання прав дитини на вільне вис�
ловлювання, формують навички створен�
ня шкільної газети (с. 95�105). Під час ро�
боти у міжнародних телекомунікаційних
проектах автори зосереджують увагу на
правилах безпеки, необхідності критично�
го сприйняття й обробки інформації в ме�
жах взаємодії й партнерства з освітніми
інституціями ООН, Ради Європи, Британ�
ської Ради, Американської ради та різни�
ми програмами демократичного спряму�
вання.

У другому навчальному посібнику (ав�
торка О.М.Цимбал) міститься понад двад�
цять розроблених проектів для основної і
старшої школи з різноманітних тем,
пов'язаних зі шкільним життям, зокрема
шкільним самоврядуванням, здоровим
способом життя, підготовкою робіт по лінії
Малої академії наук (МАН), а також проб�
лемами збереження навколишнього сере�
довища, відновлюваних джерел енергії
тощо. Важливим є те, що авторка на прак�
тиці демонструє застосування проектної
технології задля навчання англійської мо�
ви, критичного мислення і громадянської
компетенції школярів. Таким чином відбу�
вається інтегрування знань і вмінь з анг�
лійської мови, критичного мислення та
громадянської освіти.

Навчальні посібники підготовлені у тіс�
ній співпраці викладачів вищої та серед�
ньої школи, що підвищує їх теоретично�
методичний рівень. Цьому сприяє і вико�
ристання авторами сучасних досягнень
світової освіти, адаптованих до національ�
них умов. Професор О.В.Тягло стажувався
у визнаних центрах дослідження і викла�
дання критичного мислення – в Універси�
теті Боулін Грін (Огайо, США) і в Універ�
ситеті Монтклер (Нью�Джерсі, США). До�
цент П.В.Цимбал пройшов навчання в ме�
жах Канадсько�Українського проекту
"Демократична освіта". О.М.Цимбал є вчи�
телем англійської мови Люботинської гім�
назії №1, вона стажувалася у Східно�Кен�
тукському університеті за програмою

"Партнерство в освіті", у Британській Раді
(Харків). 

Наведені у посібниках навчальні проек�
ти мали ґрунтовну апробацію у шкільних
закладах і у просвітницькій діяльності
низки молодіжних організацій Харківщи�
ни, підтвердивши свою практичну значи�
мість для формування комунікативно�
мовленнєвих компетенцій, компонентами
яких є лінгвістичні, соціолінгвістичні та
прагматичні компетенції.

З вищевикладеного можна зробити
висновок, що навчальні посібники підго�
товлені на високому науково�методично�
му рівні, за тематикою відповідають Прог�
рамі з англійської мови для загальноосвіт�
ніх навчальних закладів, Державному
стандарту середньої освіти у зазначеній
галузі, ґрунтуються на рекомендованих
рівнях володіння мовою: від інтродуктив�
ного (А1) до рубіжного (В1), які визначені
у "Загальноєвропейських Рекомендаціях з
мовної освіти: вивчення, викладання, оці�
нювання". Пропоновані в посібниках кон�
кретні навчальні проекти мають чітку
структуру, включають елементи критич�
ного мислення та громадянської освіти.
Для вчителя пропонується ґрунтовний
методичний матеріал: коментарі, поради,
розроблені схеми, таблиці, зразки викона�
них проектів, критерії їх оцінювання, що
мають посилити його роль як координато�
ра і консультанта під час роботи з учнями.
Отже, представлені навчальні посібники
мають практичне значення для запровад�
ження у школах європейських стандартів
вивчення мови. А новий підхід, який ґрун�
тується на інтегрованому вивченні англій�
ської мови й включає формування кри�
тичного мислення та засвоєння ідей гро�
мадянської освіти під час виконання на�
вчальних проектів, сприяє утвердженню
демократичних цінностей у свідомості
школярів.

Вважаю, що запропоновані навчальні
посібники будуть корисними для вчителів,
керівників шкіл, викладачів і студентів
педагогічних спеціальностей вищих нав�
чальних закладів, активістів молодіжних
організацій. 

Стаття надійшла в редакцію 11.06.08
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ДЛЯ ТИХ, ХТО ВИВЧАЄ РІДНИЙ КРАЙ

11..  ЖЖуукк  ВВ..НН..,,  ССееррддююкк  ГГ..ДД..  Перлина Козельщини. Сторінки з
історії Козельщинського Різдва Богородиці жіночого монасти$
ря. – 3$тє вид., перероб. і доп. – Полтава: Поліграфічне підпри$
ємство "АСМІ", 2007. – 238 с., іл.

Розповідається про визначний осередок духовності й водно�
час прекрасну пам'ятку архітектури, історії та культури Різдва
Богородиці жіночий монастир і однойменний собор у колишньо�
му селі Козельщина Кобеляцького повіту Полтавської губернії,
нині це селище міського типу, райцентр Полтавської області.
Заснований наприкінці XIX ст., монастир був наймолодшим се�
ред інших, що існували на Полтавщині у дореволюційні роки. А
монастирський собор, споруджений на початку XX ст., вважався
одним із найкращих на теренах України і Російській імперії того
часу. Особливо відзначався винятковою красою іконостас із бі�
лого мармуру з багатими оздобами. Славився монастир не лише
чудотворною Козельщинською іконою Божої Матері, не тільки
як пам'ятка історії, архітектури і мистецтва кінця XIX – почат�
ку XX ст. Свого часу він був значним духовним, культурно�ос�
вітнім та благодійним центром. Ця сторона його діяльності, як і
зведення тут на початку XX ст. комплексу монастирських спо�
руд, зокрема, унікального, першого в сільській місцевості Пол�
тавщини водопроводу, викликали і викликають захоплення ба�
гатьох людей у минулі століття і в наш час. Досить незвична й
цікава історія заснування цього монастиря.

Книга розрахована не лише на віруючих, а й на широке коло
читачів, особливо молоді, яка повинна добре знати свої духовні
корені, свято оберігати їх, примножувати їх славу.

22..  ЖЖуукк  ВВ..НН.. Полтавський Хрестовоздвиженський монастир
і пов'язані з ним важливі історичні події. Статті з комента$
рями та фотоілюстраціями. – 2$ге вид.,  перероб. і доп. – Пол$
тава: ТОВ "АСМІ", 2007. – 248 с., іл.

Автор розповідає про одну з найдавніших пам'яток духовної
культури Полтавщини – Полтавський Хрестовоздвиженський
монастир, який не лише славиться своїми чудовими архітектур�
ними спорудами, але й протягом тривалого часу, особливо в ос�
танній чверті XVIII ст., був важливим культурно�освітнім цен�
тром значного регіону України завдяки перебуванню в ньому та
діяльності архієпископів Слов'янських і Херсонських, котрі бу�
ли видатними церковними діячами та вченими, багато зробили
для розвитку освіти краю. В окремих нарисах книги розповіда�
ється про славні й трагічні сторінки в історії обителі, про її руїну
в роки гонінь на релігію за радянської влади та відродження в
часи незалежності України. Ідеться в книзі й про дітище архі�
єпископів Слов'яно�Херсонських, учених�енциклопедистів Єв�
генія Булгаріса і Никифора Феотокі – Полтавську Слов'янську
семінарію, у стінах якої здобували блискучу освіту й гартували�
ся духовно не лише засновник нової української літератури
І.П.Котляревський, але й багато інших духовних, культурних ді�
ячів і вчених. Читач знайде тут відомості про тих, хто покоїться

У редакцію надійшли нові книги
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в обителі, про храми, що були пов'язані з нею, а також про інші
цікаві сторінки з історії краю.

У "Додатках" вміщено деякі публікації або витяги із них про
монастир дореволюційних авторів.

Книга розрахована не лише на віруючих, але й на широке ко�
ло читачів, перш за все молодь, яка повинна свято берегти наші
духовні багатства, прилучатися до них, адже вони своєю благо�
датною силою збагачують людину духовно і фізично. Вона буде
корисною для краєзнавців, екскурсоводів і гостей Полтави.

33..  ШШееллууддььккоо  СС..ВВ..,,  ССаассььккоо  ТТ..ВВ.. Нарис розвитку освіти на Лу$
бенщині.  – Полтава: Дивосвіт, 2006. – 64 с.

При розмаїтті подій та особистостей, що творили на теренах
Лубенщини і мали вплив на загальноукраїнські та загальногу�
бернські процеси, історія цього краю мало вивчалася, і культур�
не життя лише оглядово, в контексті інших подій, згадувалося в
історичних працях.

Об'єктом цього дослідження є процес розвитку освіти на Лу�
бенщині в дореволюційний час XX ст., коли її потенціал і рівень
досяг апогею розвитку і відзначався надзвичайною прогресив�
ністю.

44.. Генеральне слідство про маєтності Полтавського полку
1729$1730. Упорядкування Івана Бутича. – Полтава: ВАТ "Ви$
давництво "Полтава", 2007. – 176 с.  

Генеральне слідство про маєтності Полтавського полку 1729�
1730 років включає опис сіл (власницьких, монастирських, ран�
гових, вільних) і сотенних міст Полтавського полку, здійснений
сотенною і полковою старшиною і схвалений генеральною стар�
шиною та полковниками, а також документів (універсалів, гра�
мот тощо), що підтверджують права на володіння маєтностями.
У сумі вони висвітлюють питання народонаселення, соціально�
економічні, суспільні стосунки в регіоні у 2�й половині XVII –
30�х рр. XVIII ст. До кінця XVIII ст. слідство було чинним юри�
дичним документом. Видання супроводжується передмовою,
примітками, словником маловживаних слів, предметним, імен�
ним та географічним покажчиками.

55..  ГГррииггоорр''єєвв  ВВ..  ММ.. Роде наш прекрасний (історія Глобинсько$
го району в особах). – Полтава: АСМІ, 2007. – 416 с., кол. вкл.

Книги краєзнавчого характеру, які з'явилися у багатьох ра�
йонах області, сприяють ідеї відродження України. Вони повер�
тають сучасникам чимало забутих або замовчуваних імен, роз�
повідають про земляків.

На підставі архівних даних, літературних та публіцистичних
джерел, а також власних спостережень та зустрічей автор роз�
повідає про славних виходців із Глобинського краю.

Книга буде корисна вчителям та учням при вивченні історії
рідного краю.

У редакцію надійшли нові книги
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66..  Літвішко Л., Літвішко О. Зіньків від сивої давнини до на$
ших днів. – Полтава: Артполіграфсервіс, 2004. – 120 с.

Історичний нарис розповідає про історію та сучасність одного
із старовинних міст Полтавщини – Зінькова. Сива давнина і су�
часні обриси міста над Ташанню, образи визначних земляків та
сучасників розкривають етапи розвитку нашої держави. Істо�
ричний нарис буде корисним учням, учителям, працівникам
культури, краєзнавцям та широкому загалу.

Видання здійснено за сприяння управління преси та інфор�
мації Полтавської обласної державної адміністрації та Полтав�
ського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В. Остроградського.

77..  Фонди дорадянського періоду. Державний архів Полтав$
ської області. Анотований реєстр описів: Науково$довідкове
видання. Архівні зібрання України, спеціальні довідники. Том 1
/ Упор. Гудим В.В., Коротенко В.В. – Полтава, 2004. 

Пропоноване увазі читача видання продовжує серію "Аното�
ваних реєстрів описів", укладання яких передбачене програмою
" Архівні зібрання України". У довіднику представлено інфор�
мацію про склад і зміст документів фондів Державного архіву
Полтавської області дорадянського періоду, що сформувалися в
процесі діяльності органів управління, установ, навчальних зак�
ладів, церков, громадських організацій Полтавської губернії.

Для істориків, архівістів, краєзнавців, викладачів і студентів.

88.. Фонди радянського періоду. Державний архів Полтавської
області. Анотований реєстр описів: Науково$довідкове видан$
ня. Архівні зібрання України, спеціальні довідники. Том. 2, час$
тина 1 / Упор. Гудим В.В., Коротенко В.В. – Полтава, 2006. 

Пропоноване увазі читача видання продовжує серію "Аното�
ваних реєстрів описів", укладання яких передбачене програмою
"Архівні зібрання України". У першій частині другого тому до�
відника представлено інформацію про склад і зміст документів
частини фондів Державного архіву Полтавської області радян�
ського періоду, що сформувалися в процесі діяльності органів
управління, установ та організацій, сільськогосподарських під�
приємств, навчальних закладів, громадських організацій Пол�
тавщини. 

Для істориків, архівістів, краєзнавців, викладачів і студентів.

У редакцію надійшли нові книги
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Україна приєдналася до європейсько�
го проекту  "True assessment" у 2004  році. 

Мета проекту – запровадження сучас�
них методів та технологій педагогічного
оцінювання у практику педагогічної ді�
яльності у навчальних закладах шляхом
ознайомлення освітян з основами та до�
сягненнями педагічного оцінювання.

12�13 липня 2007 року у Києві в Ака�
демії педагогічних наук України у рам�
ках проекту відбувся "Симпозіум�2007"
"Вдосконалення і підтримка практики
педагогічного оцінювання: український
та європейський досвід".

Назва проекту "True assessment" офі�
ційно перекладається як "Справедливе
оцінювання". Як сказав на симпозіумі
д.п.н., академік, Головний учений секре�
тар АПН України О.І.Ляшенко, "справед�
ливість – це коли до всіх застосовують
одні й ті ж встановлені  правила оціню�
вання".  Мені пригадалась розповідь ко�
леги з однієї з сільських шкіл, що у них в
школі були три випускники і всі три ме�
далісти. Чи справедливо це? Звичайно.
Адже підхід був один і той же. Вcім по
медалі.

У англійській мові є антоніми "True" і
"False", що значить "істинне" та "хибне".
Мені здається, що більш вдалим був би
переклад "Істинне оцінювання", бо це
більше відповідає меті і завданням про�
екту. Адже завдання – установити істи�
ну. Чи відповідає оцінювання  істинному
стану у вищенаведеному прикладі? Мож�
ливо – так, але, ймовірніше, ні.

На симпозіумі багато говорилось і про
зовнішнє тестування, і про його парадок�
си: севастопольські учні отримали вищі
бали при виконанні тестів з української
мови, ніж львівські. Зовнішнє тестування
зараз подається як лікарський засіб від

багатьох хвороб освіти, навіть від коруп�
ції.  Але чи це так?

Що таке тестування? Результат тесту�
вання – число. Число можна отримати
або  в результаті вимірювання, або кван�
тифікації якості.

Якщо тестування – це вимірювання, то
воно повинно проводитися за правилами
проведення вимірювань.  Виміряти без
похибки неможливо, а тому її обов'язково
потрібно вказувати. Щоб отримати зна�
чення похибки, вимірювання потрібно
провести  не один раз. Мені подобається
слово похибка французькою мовою: l'in�
certitude. Інше його значення – невпевне�
ність. У мене велика невпевненість у іс�
тинності результатів зовнішнього тесту�
вання. Адже повірити в те, що у Севасто�
полі краще знають українську мову, ніж
у Львові, може хіба що іноземець. У цьо�
му випадку результат протилежний істи�
ні, тобто хибний.  Хто нестиме відпові�
дальність за недостовірні результати ви�
мірювання, себто тестування? Адже за
достовірність вимірювань відповідає той,
хто проводить вимірювання.  Хто відпові�
датиме за душевні травми випускників?
Хто відповідатиме за масове обдурюван�
ня? Адже результати тестування зарахо�
вуються як вступні іспити. 

Одне зі слів, що означає похибку анг�
лійською мовою: іnfelicity. Інше значення
цього слова: нещастя. 

Покращити достовірність результатів
тестування можна за допомогою збіль�
шення кількості проведених тестів про�
тягом року, наприклад, через Інтернет.
Тоді можна вказати похибку вимірюван�
ня, абсолютну чи відносну, та враховува�
ти її при вступі до вищих навчальних
закладів.

А чи готові учні до такої форми кон�
тролю? 

48

Зовнішнє оцінювання хвилює всіх: чи є його результати достовірними? Про це � в роздумах ди�
ректора школи.

Внешнее оценивание волнует всех: достоверны ли его результаты? Об этом � в размышлениях
директора школы.

Everybody takes a keen interest in  external evaluation: are its results trustworthy? About all this is in

school principal's thinking.

ІСТИННЕ ОЦІНЮВАННЯ 

І.Д. Гончаренко

ССККААРРГГАА ДДИИДДААССККААЛЛАА
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потрібно робити часто у нас? Я розроб�
ляю комп'ютерні програми, щоб полегши�
ти рутинну роботу. Щоб якісніше і швид�
ше провести аналіз уроку, у 2000 році я
розробив програму "Аналіз уроку", яку
змінюю та доповнюю кожного року. Цього
року я розробив програму "Атестаційний
лист". З назви програми зрозуміло, що
вона робить. А взагалі розроблено багато
інших педагогічних програм.

Якщо ми рухаємося у європейському
напрямку, то, можливо, потрібно деякі
застарілі форми контролю, що прийшли
до нас, відкинути, а це можна зробити
лише на рівні Міністерства освіти та нау�
ки.

Стосовно роботи симпозіуму. Я вдяч�
ний секретаріату симпозіуму за запро�
шення та можливість виступити на ньо�
му, адже всі учасники мали можливість
висловити свої, іноді, протилежні, погля�
ди на систему оцінювання в Україні.

Стаття надійшла в редакцію  21.02.08

У нас склалася система навчання, у
якій шкільний контроль проводиться у
вигляді усних відповідей, письмових кон�
трольних та самостійних робіт, різних
диктантів, творів та переказів. Тестових
робіт майже немає у зв'язку з їх незнач�
ною кількістю на українському ринку ос�
віти та їх традиційним невикористанням.
Тому учні звикли до інших форм форм
контролю. Вже сама форма контролю для
них є незвичною та стресовою. Крім того,
немає учителя, якому учень може пояс�
нити, чому саме так виконав певне зав�
дання.

Щоб підготувати учнів  та змоделюва�
ти ситуацію незалежного тестування
(тестові завдання, відсутність учителя,
завдання перевіряється не учителем), в
Полтавській загальноосвітній школі № 13
вже кілька років практикується виконан�
ня домашніх завдань через Інтернет. Від�
повіді  за долі секунди перевіряються
серверною програмою та оцінюються.

Домашні завдання – тестові і не тесто�
ві – створюються учителями школи за
допомогою одного з варіантів комп'ютер�
ної програми "Інтернет�контроль", роз�
робленої мною, та вводяться на Інтернет�
сервер, який фізично знаходиться у шко�
лі. Програма створює будь�яку кількість
варіантів (достатньо 300�500) і кожен
учень, зайшовши на сайт школи (адреса
http://school13.kot.poltava.ua/ ), отримує
випадковим чином після введення пароля
тільки його варіант домашнього завдання.
Виконавши завдання, він відсилає його
на сервер школи, де завдання перевіря�
ється та оцінюється.

Якщо оцінка, отримана в результаті
зовнішнього незалежного тестування, є
квантуванням якості (приписування
якійсь якості певної суми балів), то тоді
про об'єктивність та істинність говорити
взагалі не можна.  А схоже на це, бо за
незначною кількістю поставлених запи�
тань робиться висновок про знання та
уміння учнів.

То що ж таке зовнішнє незалежне тес�
тування сьогодні? Ліки від хвороб освіти
чи нова хвороба?

На симпозіумі мова йшла і про оціню�
вання роботи вчителів, викладачів та ке�
рівників закладів освіти. У виступах го�
ворилося про різні моделі такого оціню�
вання. Я говорив, що у нас залишилось
від "радянських" часів багато "дурної ро�
боти". Адже, наприклад, у Франції адмі�
ністрація не відвідує уроки вчителів. Це
робить інспектор з конкретного предмета.
Він повинен проінспектувати учителя не
рідше ніж один раз на 7 років. Навіщо це
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Донецький національний університет в рамках святкування Дня Європи провів ІІ етап
національної міждисциплінарної олімпіади з європейських студій серед учнівської
молоді. Участь в І етапі олімпіади взяли активісти молодіжних євроклубів – стар!
шокласники, учні 9!11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (ЗОНЗ) з біль!
шості областей України. До участі в ІІ етапі були запрошені кращі представники єв!
роклубівського руху Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської,
Львівської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської областей, м. Києва, ра!
зом з координаторами (опікунами) своїх євроклубів – вчителями ЗОНЗ. За резуль!
татами національного етапу найкращу підготовку з європейських студій виявили
Олександр Парфенюк (І місце), Комсомольська гімназія ім. В.О. Нижниченка Пол�
тавської області, Дар'я Супруненко (ІІ місце), Черкаська спеціалізована школа №
17, та Роксолана Гамуляк (ІІІ місце), Новороздільська спеціалізована школа І!ІІІ ст.
№ 4 Львівської області. 

Європейські студії, або європеєзнавство, є міждисциплінарною сферою дослід!
жень і вивчення питань Європи, європейської цивілізації та євроінтеграції. Запо!
чатковані французькими та німецькими вченими як реакція на створення перших
Європейських Спільнот (1951, 1957 рр.), починаючи з середини 1950!х років євро!
студії поступово поширюються в країнах теперішнього ЄС та в світі. З середини
1990!х років євростудії активно розвиваються в Україні на рівні загальноосвітньої,
вищої школи, а також неформальної освіти, за визначальної ролі молодіжних євро!
пейських клубів та проєвропейських громадських організацій.

Олімпіади з європейських студій проводяться в Україні достатньо давно, але пе!
реважно на місцевому (регіональному) рівні. Олімпіада з євростудій!2008 від!
значається національним масштабом та участю Міністерства освіти і науки України
в її організації та проведенні. Метою цьогорічної Олімпіади є популяризація та пог!
либлення знань про європейську інтеграцію серед учнівської молоді, а також під!
тримка євроклубівського руху в Україні. Охочі взяти участь в Олімпіаді надсилали
на адресу Оргкомітету творчі роботи (есе) на тему: "Мій євроклуб у європейській ін!
теграції України". Завдання національного етапу включали як тестові завдання, так
і питання підвищеної складності, а також творче завдання – міні!есе на тему "Які
сценарії європейської інтеграції України можливі в майбутньому, зважаючи на пос!
туп реформ в Україні та на внутрішні процеси в самому ЄС?" Останнє завдання ви!
явилось найбільш складним як для учасників, так і для членів журі – під час пере!
вірки, оскільки старшокласники запропонували справді різноманітні і цікаві ідеї
щодо майбутнього європейського вибору України. 

ХХРРООННІІККАА

ПОЛТАВСЬКИЙ ЄВРОКЛУБІВЕЦЬ ПЕРЕМІГ В
НАЦІОНАЛЬНІЙ ОЛІМПІАДІ З ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ
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Переможці та учасники олімпіади бу!
ли нагороджені та відзначені призами
від Донецького міського голови, націо!
нального університету, Європейської
програми Міжнародного фонду "Відрод!
ження" та Представництва Європей!
ської Комісії в Україні, гості області от!
римали частинку Донецької душі –
шматочками вугілля та сталі – що було
символічно, у зв'язку з тим що європей!
ська інтеграція починалась півстоліття
тому зі Спільноти Вугілля і Сталі (1952!
2002). В урочистій церемонії нагород!
ження переможців Олімпіади взяли
участь проф. Микола Іваніцин, прорек!
тор Донецького національного універси!
тету, Ієн Боуг, Посол, Голова Представ!
ництва Європейської комісії в Україні,
Крістер Міккелссон, Надзвичайний та
Повноважний Посол Фінляндської Рес!
публіки в Україні, Олександр Байєрл,
Заступник голови Місії Посольства Рес!
публіки Австрія в Україні, Даля Сукац!
кіне, Радник Міністра Посольства Ли!
товської Республіки в Україні, Хрістіан
Каміл, Радник Посольства Королівства
Швеція в Україні, Крістіана Хульмен,
Голова Департаменту Посольства Феде!
ральної Республіки Німеччина в Украї!
ні, Вера Балінт, Радник з відносин з ЄС
Посольства Угорщини в Україні, пред!
ставники Донецької обласної державної
адміністрації, міської ради, студенти та
викладачі, журналісти. 

Молоді євроклубівці, що приїхали з
інших областей, змогли познайомитись з
побутом донецьких однолітків, краще
дізнатись про культуру та дозвілля,
зав'язати контакти завдяки тому, що бу!
ли запрошені прожити один день в ро!
динах місцевих євроклубівців. Більшість
гостей приймала донецька ЗОШ № 68,
де діє один з найбільш активних євро!
клубів області, а частину дітей запроси!
ли до мальовничого м. Ясинувата – ма!
ленької "Швейцарії" шахтарського краю –
євроклубівці з місцевої ЗОШ № 6. Реш!
ту гостей міста прийняли школи цен!
трального Ворошиловського району
м.Донецька, які виявили бажання взяти
участь в акції, що сприяла спілкуванню
молоді, подоланню стереотипів, а отже,
внутрішній інтеграції України, без якої
неможливе подальше ефективне просу!
вання шляхом європейської інтеграції. 

ХХРРООННІІККАА
На другий день Олімпіади учасники

національного етапу знайомилися між
собою, обмінювалися досвідом євроклу!
бівської діяльності, а також змогли
представити свої євроклуби під час "Єв!
ропейської ярмарки" та відвідати свят!
ковий концерт до Дня Європи за участі
зірок вітчизняної та європейської естра!
ди.

Організатори Олімпіади: Міністер!
ство освіти і науки України, Донецький
національний університет (проект за
підтримки Європейської програми Між!
народного фонду "Відродження"), за ор!
ганізаційної підтримки Української ме!
режі європейських клубів (проект Все!
української громадської організації "Ук!
раїнська асоціація європейських сту!
дій"), а також за інформаційної підтрим!
ки Представництва Європейської комісії
в Україні й Управління у справах сім'ї,
молоді та міжнародних зв'язків Донець!
кої міської ради.

В наступному році Олімпіаду з євро!
пейських студій планується провести на
якісно новому рівні, зокрема, пропону!
ється сприяти визнанню в Україні "єв!
ропейських студій" як повноцінного нап!
ряму підготовки, а також наданню олім!
піаді більш офіційного статусу. Також
планується, що національній олімпіаді
передуватиме ціла серія регіональних
"Молодіжних шкіл європейської інтег!
рації", завдяки яким учасники зможуть
ще краще підготуватись до турніру. 
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Вступ
Незважаючи на вимоги "Порядку при�

судження наукових ступенів і присвоєн�
ня вченого звання старшого наукового
співробітника" [1] та наявність низки ме�
тодичних рекомендацій Вищої атестацій�
ної комісії України ("Як підготувати і за�
хистити дисертацію на здобуття науко�
вого ступеня" [2], "Довідник здобувача
наукового ступеня" [3], "100 запитань і
100 відповідей про підготовку й атестацію
наукових і науково�педагогічних праців�
ників" [4], "Як правильно оформити ди�
сертацію та документи атестаційної
справи" [5], "Де і як публікувати резуль�
тати дисертаційних досліджень" [6] то�
що), у частині дисертацій, що подаються
до захисту, містяться недоліки, які нега�
тивно впливають на рішення ВАК Украї�
ни про видачу диплома кандидата або
доктора наук.

Метою цієї статті є аналіз недоліків
при підготовці дисертацій, що призвели
до відмови видачі диплома кандидата або
доктора наук впродовж 2003 – 2007 рр.

Недотримання загальних вимог до 
дисертацій 
У роботах, авторам яких відмовлено у

присудженні наукового ступеня, допус�
каються порушення загальних положень
"Основних вимог до дисертацій та авто�
рефератів дисертацій" [7]:

� двозначність заголовка дисертації;
� тема дисертаційного дослідження

сформульована занадто широко (чи нав�
паки – вузько), а отже, зміст дисертації
не відповідає темі;

� зміст дисертації не повною мірою
відповідає паспорту спеціальності або
взагалі відповідає іншій спеціальності;

� робота рясніє псевдонауковими да�
ними та висновками, має декларативний,
поверховий, формальний характер;

� дисертація містить необґрунтовані
твердження та узагальнення, які супере�
чать теорії та багаторічній практиці й не
мають належного підтвердження;

� дисертант на низькому науковому
рівні, застарілому і недостатньому фак�
тичному матеріалі робить спробу вирі�
шити вже вирішені його попередниками
завдання;

� автор некоректно трактує визна�
чальні для дослідження поняття, довіль�
но оперує загальнонауковими та спеці�
альними категоріями;

� здобувач не послідовний у своїх оцін�
ках, формулює висновки та  пропозиції,
які в дисертації не обґрунтовані.

Аналіз матеріалів експертних рад
ВАК України щодо дисертацій, із яких не
затверджені рішення спеціалізованих
вчених рад, свідчить про таке. По�перше,
в окремих дисертаціях наявні недореч�
ності, непотрібна інформація, суперечли�
ві, невідшліфовані місця, відступи від
сутності дослідження.

По�друге, для низки дисертаційних
робіт властивий "ненауковий стиль" по�
дання матеріалу (не дотримується при�
чинно�наслідковий зв'язок; бракує нау�
кової логіки у викладенні основного зміс�
ту дисертації; наявні невдалі, категорич�
ні, невиважені твердження; є повтори,
надміру узагальнені міркування, штучно
створені вирази, русизми; допускаються
скорочення, що не відповідають стандар�
там; наявні граматичні, орфографічні та
стилістичні помилки тощо).

По�третє, для окремих дисертацій ха�
рактерна неправильна побудова речень,
що ускладнює сприйняття тексту. 

Основним зауваженням експертної
ради ВАК України до авторефератів
дисертаційних робіт є наявність розбіж�
ностей в авторефераті та дисертації, зок�
рема, вступу та висновків.
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Проаналізовано недоліки дисертацій, що обумовлюють відмову ВАК України у присудженні на�
укового ступеня.

Проанализированы недостатки диссертаций, которые обуславливают отказ ВАК Украины в
присуждении научной степени.

Dissertation's defects that have been furthering to refusal of award scientific degree are analyzed in
article.

ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ: АНАЛІЗ ПОМИЛОК
ТА УПУЩЕНЬ  

В.І.Перебийніс, В.М.Собчишин
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ДДООВВІІДДККИИ
зицій новизни змістом роботи або отри�
маним патентом, а також неможливість
з'ясування у заявленій новизні теорети�
ко�методологічної суті окремих понять
(не зрозуміло, де точка зору автора, а де
запозичена).

Серед причин відмови видачі диплома
кандидата (доктора) протягом аналізова�
ного періоду є такі, що стосуються прак�
тичного значення одержаних результа�
тів:

� не наведено принципи, обмеження та
приклади використання результатів дос�
лідження;

� автор наголошує на ефективності
запропонованої ним методики, але в ди�
сертації вона не розкрита;

� дисертант стверджує, що результати
роботи одержані за допомогою розробле�
них математичних моделей та програм.
Однак, встановлено, що вони отримані за
допомогою стандартних пакетів приклад�
них програм.

Незважаючи на обов'язковість визна�
чення особистого внеску здобувача до
опублікованих у співавторстві праць, у
деяких дисертаціях ця вимога порушу�
ється.

До недоліків в апробації результатів
дослідження належать:

� недостатня апробація (один – два
виступи на наукових конференціях);

� представлення доповідей на конфе�
ренціях лише в одному вищому навчаль�
ному закладі чи науковій установі;

� невідповідність профілю конферен�
цій, на яких доповідалися результати ди�
сертації, тематиці дисертаційної роботи;

� виголошення двох доповідей на одній
конференції.

Основними зауваженнями відносно
публікацій результатів дисертаційної
роботи є:

� невідповідність дисертації вимогам
щодо повноти викладення матеріалів у
публікаціях та мінімальній кількості нау�
кових статей у фахових виданнях;

� друкування публікацій лише в одно�
му фаховому виданні;

� невідповідність публікацій вимогам
ВАК України (окремі публікації виконані
не за науковою спеціальністю, не відоб�
ражають результати й не відповідають
темі дисертації, дублюються у виданнях
України та Російської Федерації).

Упущення в основній частині дисертацій
Аналіз недоліків основної частини ок�

ремих дисертацій дав змогу виділити се�
ред них загальні (характерні для усієї ос�
новної частини) та конкретні (характерні
для окремих розділів дисертації).

До недоліків, допущених при захисті
дисертацій, належать:

� неспроможність дисертанта чітко
сформулювати та обґрунтувати викорис�
тані методи наукових досліджень;

� невміння пояснити одержані в роботі
наукові результати, дати обґрунтовані,
кваліфіковані відповіді на поставлені за�
питання та продемонструвати глибокі
знання з окресленої проблеми.

Недоліки у вступі дисертаційних робіт
Висвітлюючи актуальність теми,

здобувачі припускаються помилок при
обґрунтуванні наукової проблеми, що по�
лягають в неактуальності теми роботи, її
невідповідності сучасному рівню науки
та техніки. Наявні посилання на учених,
які не вивчали досліджувану проблема�
тику.

В окремих дисертаціях, авторам яких
відмовлено у присудженні наукового сту�
пеня, експертними радами ВАК України
звернуто увагу на недостатній зв'язок ди�
сертаційної роботи з науковими прог�
рамами, планами та темами.

Недоліки, які порушують вимоги до
формулювання мети і завдань дисерта�
ції, визначення об'єкта, предмета та
методів дослідження, такі:

� мета і завдання не відповідають зміс�
ту, назві дисертації, об'єкту та предмету
дослідження або вони залишилися не ви�
конаними;

� різні визначення мети дослідження;
� мета роботи не реалізована ні в зав�

даннях, ні в новизні;
� бракує наукової логіки, системності у

постановці завдань дисертації;
� окремі завдання дисертаційної робо�

ти спрямовані на підтвердження загаль�
новідомих фактів, виявлення та аналіз
проблем, а не на розроблення й обґрунту�
вання теоретичних основ дослідження;

� предмет та об'єкт дослідження сфор�
мульовані з відхиленнями від вимог ВАК
України;

� автор обмежується переліком мето�
дів дослідження без змістовного визна�
чення, що саме досліджувалося тим чи
іншим шляхом.

Низка зауважень стосується і новизни
одержаних результатів. Так, у резуль�
татах наукової новизни або взагалі немає,
або зводиться до простого переліку фак�
тів, що містить опис практичних, а не те�
оретичних результатів. Не дається нау�
кового пояснення конкретних досягнень у
новому якісному й кількісному аспектах.
Наукових результатів немає або вони не
узгоджуються з висновками до розділів.

Іншими недоліками викладення нау�
кової новизни є брак підтвердження по�
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ти уподобану ним апріорну схему без
аналізу об'єктивного перебігу подій);

� досить обмежені власні дослідження
(автор часто посилається на публікації
інших дослідників);

� наведені в таблицях та на рисунках
дані малоінформативні, необґрунтовані,
не відповідають текстовому викладу ма�
теріалу до них та не дають уявлення про
результати дослідження;

� одні й ті самі дані наведені спочатку в
тексті, а потім дублюються на графіках і
в таблицях.

Серед порушень загальних правил ци�
тування та посилання на використані
джерела, які спричинили відмову у вида�
чі диплома кандидата (доктора) наук, бу�
ли:

� наявність текстових запозичень, ви�
користання ідей, наукових результатів
інших авторів, даних закордонних під�
приємств та зарубіжних економік, які не
можуть бути результатом особистих дос�
ліджень, без посилань на джерело;

� зловживання цитуванням замість
аналізування, дослівне копіювання мате�
ріалу на окремих сторінках;

� посилання на праці, яких немає у
списку використаних джерел;

� побудова дисертаційної роботи на пе�
рекладі з російської на українську мову
тексту дисертації іншого здобувача або
на автоплагіаті кількох праць дисертан�
та;

� посилання, що зроблені фактично не
на праці авторів, а на роботу дослідника
цього питання;

� брак пояснень, звідки взято інформа�
цію для заповнення таблиць.

До інших порушень, що трапляються в
основній частині дисертації, можна від�
нести сплутування схеми з моделлю, ме�
тодологічних і теоретичних досліджень із
методичними основами, відсутність будь�
якого стосунку розрахованих таблиць до
досліджуваної теми.

Щодо першого розділу дисертацій екс�
пертні ради ВАК України зауважують
спрощений підхід до подання теорії пи�
тання (не наводиться огляд стану дослід�
жень з того чи того напряму, цитуються
одні і ті ж автори упродовж усього літе�
ратурного огляду, мало посилань на пра�
ці іноземних авторів), брак критичної
оцінки цитованого матеріалу, незнання
автором робіт учених, на які він посила�
ється.

З іншого боку, в окремих роботах на�
водиться надмірний літературний огляд,
що перевищує встановлену норму, не�
правильно подається думка досліджува�

ДДООВВІІДДККИИ
Загальні зауваження до основної час�

тини дисертаційних робіт можна згрупу�
вати таким чином:

а) недоліки в назві розділів та струк�
турі дисертації;

б) зауваження до статистичної оброб�
ки даних;

в) недоліки в методиці та поданні ма�
теріалів дослідження;

г) порушення загальних правил циту�
вання та посилання на використані дже�
рела;

д) інші порушення, що зустрічаються в
основній частині дисертації.

Недоліки в назві розділів та струк�
турі дисертації:

� із назв розділів та підрозділів не зав�
жди зрозумілою виявляється мета  роз�
гляду;

� окремі підрозділи не повною мірою
стосуються теми та завдань дослідження,
не містять наукової новизни, зміст під�
розділу не відповідає назві;

� порушена структура дисертації (не�
має зв'язку між окремими розділами та
підрозділами  роботи; одні підрозділи ду�
же обмежені, інші – обширні; розділи не
мають висновків).

Зауваження експертних рад ВАК Ук�
раїни щодо статистичної обробки да�
них у дисертаціях стосуються:

� сумнівності отриманих результатів
(статистичне опрацювання матеріалу
здійснено з істотними порушеннями за�
гальноприйнятих методик та не в повно�
му обсязі, містить численні помилки, а
числові параметри виходять за межі при�
пустимих рівнів);

� відсутності наукового значення у
зверненні до статистичних показників (не
визначені межі дослідження; сфальсифі�
ковані дані, на основі яких базується до�
казова база дисертації; бракує зведених
таблиць для порівняння досліджуваних
даних; замалий період дослідження).

Здобувачі припускаються таких недо�
ліків у методиці та поданні матеріалів
дослідження:

� не розкрита методика розрахунків
або джерела, звідки взято окремі дані з
досліджуваного питання;

� зарубіжний досвід із досліджуваного
питання, розглянутий у дисертації, не
проаналізовано з приводу можливостей
його застосування в Україні;

� матеріал подано без пояснень, без
урахувань змін, які відбулися в економіці
України за останній період;

� штучне подання матеріалу (автор
обґрунтовує власні думки, посилаючись
на працю іншого автора, яка стосується
абсолютно інших речей або прагне довес�



Висновки
Таким чином, недоліки в дисертаціях,

що призвели до відмови присудження
наукових ступенів в 2003 – 2007 роках,
різноманітні  і стосуються різних підроз�
ділів "Основних вимог до дисертацій та
авторефератів дисертацій". Урахування
результатів проведеного дослідження
дозволить здобувачам наукових ступенів
уникнути низки недоліків та зауважень,
що спричиняють негативний висновок
Президії ВАК України стосовно видачі
диплома кандидата (доктора) наук.
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них авторів або перекручується на влас�
ний розсуд, немає загального підсумку в
огляді літератури.

Зауваження до другого розділу дисер�
тацій зводяться до занадто простого, але
плутаного аналізу стану досліджуваного
питання. Автор лише констатує зміни за
певний період замість проведення уза�
гальнень щодо сутності процесів, які від�
буваються.

Недоліками третього та наступних
розділів дисертацій є брак авторських
розробок, описуються загальновідомі іс�
тини, є некоректні посилання на літера�
туру, а дані мають лише пізнавальний
характер. До того ж ці розділи повинні
містити результати власного проведеного
дослідження, а не особисті пропозиції, що
недостатньо обґрунтовані.

Зауваження до висновків та списку
використаних джерел дисертацій
Критичні зауваження експертних рад

ВАК України до висновків дисертаційних
робіт переважно стосуються таких недо�
ліків:

� висновки значно ширші, ніж коло
завдань дисертаційного дослідження;

� не містять важливих наукових та
практичних результатів, не відповідають
поставленій меті та завданням, а окремі з
них втратили свою актуальність та нау�
кову новизну;

� не перевірені жодним із статистич�
них методів, не підтверджені результата�
ми теоретичних або експериментальних
досліджень, деякі сфальсифіковані, без�
підставні та безграмотні;

� демонструють загалом, що зроблено
автором, а не показують компактний вик�
лад наукових досягнень дисертанта, час�
то повторюють текст самих розділів, су�
перечать один одному;

� викривлені внаслідок суттєвих мето�
дичних помилок при постановці експери�
ментів та використання моделей, розроб�
лених для інших умов;

� викладені коротко, не охоплюють
усіх розділів дисертації.

У списку використаних джерел ди�
сертаційних робіт виділяються такі недо�
ліки:

� дублювання автором значною мірою
списку використаних джерел іншого ди�
сертанта;

� брак у списку використаної літера�
тури опублікованих праць здобувача та
прізвищ авторів, які пов'язані з темою
дисертації;

� наявність літературних джерел, що
застаріли або не стосуються теми.

55

ДДООВВІІДДККИИ

Постметодика, № 4 (81), 2008



Під час майстер�класу передбачається
колективна творча  праця з пошуку адек�
ватної відповіді на виклики часу:

1. Як  створити школу, яка НЕ школа?
(Традиційна класно�урочна система органі�

зації шкільної освіти віджила свій вік, усі наші
спроби її зберегти чи "модернізувати" призво�
дять лише до поглиблення "освітньої катастро�
фи", розтягнутої на дванадцять років початкової
школи).

2. Як вчити дітей, які сидять спиною до вчите�
ля?

(У епоху інформаційних технологій дитина
сидить обличчям до монітора комп'ютера, тож
вчителеві доводиться опановувати принципово
іншу роль фасилітатора, тьютора, керівника
проектів тощо).

3. Як навчати учнів ще не існуючих знань?
(У час миттєвого старіння знань особливо

важливою стає переорієнтація на здобуття ме�
тазнань, знань про здобуття знань).

4. Як забезпечити необхідну різноманітність
освітнього середовища школи та надати учням
реальну  можливість здійснювати свідомий ви�
бір змісту власної освіти?

(Досі зміст освіти дитини визначають ще до
того, як вона переступить поріг школи, а нав�
чання у школі організовують за принципом ра�
дянського "общепита": їж, що дають!).

5. Як створити систему індивідуального пе�
дагогічного супроводу руху учнів за індивіду�
альними освітніми траєкторіями?

(Поняття "школа" тепер не асоціюється з
приміщенням, це перш за все стиль викладання,
спосіб організації нової освітньої реальності –
індивідуальної освітньої програми. Будь�який
загальноосвітній навчальний заклад має ство�
рити всі можливі передумови для того, щоб ко�

жен учень мав підстави, перефразовуючи відо�
мий вислів, сказати: "Школа – це я").

6. Як одночасно плекати українця і громадя�
нина світу?

(У епоху глобалізації саме глобальні підходи
до освіти мають поєднуватися з національно�
патріотичним вихованням, етнопедагогікою…).

7. Як керувати школою не керуючи нею?
(Хорошою школою не можна і не треба ке�

рувати, вона сама знає що робити, тож має від�
бутися перехід від зовнішнього управління до
школобазованого менеджменту та лідерства).

8. Як реформувати освіту в інтересах  ще не
народжених дітей?

(З  огляду на  надзвичайний консерватизм
освітньої сфери ми маємо бути свідомі того, що
започатковані зараз реформи можуть дати по�
зитивний ефект лише через 10�20 років, тож
вони мають бути адекватними освітнім потре�
бам наступного покоління українців, покоління
Z, яке  переступить поріг школи у 20�х роках).

9. Як іти поверх бар'єрів, щоб навіть в умо�
вах існуючих освітніх реалій працювати виходя�
чи з пріоритетності  інтересів наших дітей?

(Реальний поступ до дитиноцентрованої ос�
віти вимагає навіть не вміння обходити чи лама�
ти бар'єри (це надто енерговитратна справа), а
саме вміння йти поверх бар'єрів, навіть під вог�
нем критики, нерозуміння чи спротиву).

10. Як "роздержавити" державну школу,
щоб виконати вкрай актуальне для посттоталі�
тарного суспільства завдання "повернути школу
народу"?

(Завдання повернути народові школу, яка
"переживає епоху страшного розвалу", було
сформульовано ще дореволюційним часописом
"Школа і життя". Головна причина цього зане�
паду у "загарбанні школи державою").
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МАЙСТЕР�КЛАС ВІКТОРА ГРОМОВОГО 
З МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙ

В.В.Громовий 

Якщо людина не крокує в ногу зі своїми супутниками,
можливо,  їй вчуваються звуки іншого маршу.

Генрі Торо
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Заняття 2.  Уроки інноваційних пе�
ретворень (на прикладі роботи гімназії
ім. Тараса Шевченка м. Кіровограда)

1. Концепція гімназії як декларація на�
мірів постійно змінюватися на краще.

2. Як трансформувати традиційне ос�
вітнє середовище звичайної школи?

3. Система індивідуальної педагогічної
підтримки як ключовий елемент іннова�
ційного розвитку гімназії

Учасникам майстер�класу надається
мультимедійний посібник "Школа яка
НЕ школа" та авторські фільми про
шкільну освіту зарубіжних країн. У цих
матеріалах (на DVD�дисках) широко
представлені напрацювання авангардної
педагогіки, які допоможуть знайти
власні варіанти відповідей на непрості
виклики, які постають перед кожним,
хто має причетність до створення
школи нового тисячоліття. 

Контакти:Громовий Віктор Володимирович
моб 8�098�22�17�215
gromovy@yahoo.com
hromovyy@mon.gov.ua 

З побажанням успіхів, 
Громовий Віктор,
Консультант з удосконалення навчаль�

ного процесу
Директорату програм розвитку освіти
Міністерства освіти і науки України

Стаття надійшла в редакцію  21.05.08

×àñ Ïèòàííÿ ï³äòåìè  Ôîðìè ðîáîòè Ë³òåðàòóðà Òåõí³÷í³ çàñîáè, 
íàî÷í³ñòü 

15 õâ. 1. Â³äåîïðåçåíòàö³ÿ 
àâòîðà ìàéñòåð -êëàñó. 

Ôðàãìåíò ô³ëüìó 
Ìèêîëè Âåðåñíÿ 
„Äèðåêòîð, ÿêîãî íå 
÷åêàëè”. 

 Â³äåîìàãí³òîôîí. 
Ðîçä³ë 8.13. 
ïîñ³áíèêà 
«Îñâ³òí³é 
ìåíåäæìåíò»  

45 õâ. 2. 10 ïîðàä äèðåêòîðó 
øêîëè ùîäî 
ìåíåäæìåíòó ³ííîâàö³é. 

Ä³àëîã äèðåêòîð³â 
øê³ë. 

Ãàçåòà „Äèðåêòîð 
øêîëè”, ¹ 37, 
2002. Êíèãà 
«Îñâ³òí³é 
ìåíåäæìåíò» 

Êñåðîêîï³¿ ñòàòò³  

15 õâ. 3. Ïðîáëåìè ïîäîëàííÿ 
îïîðó ³ííîâàö³ÿì.  

Ñêëàäàííÿ „ä³àìàíòà 
ïð³îð³òåò³â”.  

 Ïàï³ð 

30 õâ. 4. ²ííîâàö³éíèé îñâ³òí³é 
äèçàéí (ñó÷àñí³ ï³äõîäè 
äî ïðîåêòóâàííÿ 
ïðîñòîðó øêîëè â 
Óêðà¿í³ òà çà êî ðäîíîì). 

Ïîð³âíÿëüíå 
äîñë³äæåííÿ 
óêðà¿íñüêèõ òà 
çàðóá³æíèõ øê³ë (íà 
ïðèêëàä³ 
â³äåîìàòåð³àë³â ïðî 
øêîëè Í³äåðëàíä³â, 
Øâåö³¿, ²çðà¿ëþ, 
ÑØÀ òà ßïîí³¿).  

Àíîòàö³ÿ äî 
àâòîðñüêèõ 
â³äåîìàòåð³àë³â 
ïðî øêîëè 
Í³äåðëàíä³â, 
Øâåö³¿, ²çðà¿ëþ, 
ÑØÀ òà ßïîí³¿.  

Ïðîåêòîð òà 
êîìï’þòåð ç DVD -
ROM 

Заняття 1.  "Уроки інноваційних перетворень"
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Шкільні сценарії повинні  враховувати
регіональні особливості, традиції, звичаї,
включати створені дітьми та вчителями
власні вірші та пісні, відзначатися оригі�
нальністю. Педагогічним колективам слід
навчити учнів, вихованців з користю роз�
поряджатися вільним часом, цікаво прово�
дити своє дозвілля, знати і вміти відзнача�
ти різні свята. 

Невід'ємним ритуалом і красивою фор�
мою завершення шкільного життя є прове�
дення випускного вечора. При підготовці
сценарію випускного свята слід урахову�
вати побажання педагогів, батьків, роди�
чів, запрошених – тих, для кого воно, влас�
не, й проводиться.

Випускному вечору передує підготовча
робота учнівського самоврядування, бать�
ківської громадськості, педагогів школи.
Класному керівнику 11 класу, заступнику
директора з виховної роботи, практичному
психологу, педагогу�організатору розмову
про підготовку та проведення випускного
вечора потрібно вести із юнаками та дівча�
тами, їхніми батьками протягом року. Це
бесіди про вибір майбутньої професії, за�
борону вживання алкогольних напоїв у
школі та їх шкідливість; це і розмови про
дизайн приміщення та стиль одягу випус�
кників, випуск друкованої шкільної газе�
ти, присвяченої випускникам тощо. 

Педагогічні колективи Полтавщини ма�
ють цікавий досвід проведення випускних
вечорів. 

Заслуговують на увагу інформаційні
бюлетені, шкільні газети, буклети,  де роз�
міщені матеріали, присвячені випускни�
кам, класним керівникам, першим вчите�
лям, спогади випускників минулого року,
цікаві випадки із шкільного життя.  

Серед випускників проводиться анке�
тування, результати якого промовисто
свідчать про популярність окремих осіб се�
ред молоді регіону. При проведенні анке�
тування ставляться  різні запитання:  "Чиї
привітання вам хотілося б почути?", "Ваші
побажання щодо проведення свята" тощо.

У деяких школах майбутніх випускни�
ків навчають танцювати вальс, щоб вони
виконали його на випускному балі; шкільні
гуртківці готують для випускників само�
робні вироби на згадку про школу.

Кожний випускний клас може підготу�
вати для школи згадку про свій випуск.
Найкращою пам'яттю для школи буде те,
що зроблено своїми руками (це може бути
вишитий рушник, де розміщуються пріз�
вища випускників і рік випуску; алея
фруктових дерев і кущів; власні книги для
шкільної бібліотеки; український віночок,
де на стрічках пишуться побажання ви�
пускників, подяки батькам і вчителям; ав�
торські вироби образотворчого, декоратив�
но�прикладного мистецтва, фотоетюди то�
що. 

Музика, пісні та танці є обов'язковим
доповненням і необхідним атрибутом есте�
тичного оформлення свята. Щоб воно мало
своє "обличчя", педагогічному і учнівсько�
му колективам слід виявити фантазію і
творчість. 

Особливості проведення урочистостей
з нагоди вручення атестатів чи докумен�
тів про освіту:

– свято починається і закінчується Дер�
жавним Гімном  України;

– на сцені встановлено Державний пра�
пор України (прапор області);

– окрім учителів, батьків запрошують�
ся керівники органів виконавчої влади та
самоврядування, керівники підприємств,
депутати;

– святково прикрашається будівля зак�
ладу;

– до підготовки святкових програм  за�
лучаються самодіяльні і мистецькі худож�
ні колективи.

Вимоги щодо використання державної
символіки при проведенні урочистостей у
закладах освіти викладені у рекоменда�
ціях МОН України (наказ від 7.09.2000 р.
№ 43, інформаційний збірник МОН № 5/
2001р.).
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Подані поради  щодо випускного святкування в області, які  будуть корисні  педагогічним ко�
лективам,  майбутнім випускникам та їхнім  батькам.

Представлены советы относительно выпускных торжеств в области, которые будут полезны
будущим выпускникам и их родителям. 

Some suggestions as for School Final Ball celebration in our region, those should be useful for teaching
staffs, future graduating students and their parents.

ВИПУСКНІ ВЕЧОРИ – 2008.  НА ДОПОМОГУ
ВЧИТЕЛЮ  

Н.В.Настенко 
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� максимально залучити  до проведен�

ня неофіційних частин самих випускників
та їх батьків. Концертні програми  вико�
навців  дадуть змогу забезпечити контро�
льовану зайнятість випускників на пев�
ний час. 

Однією із важливих складових випус�
кного вечора, особливо для дівчат, є свят�
кове вечірнє вбрання. Прикрасити себе
елегантною сукнею можна трьома спосо�
бами – купити, пошити чи взяти напро�
кат. "Принцесина" сукня, куплена на один
вечір, зазвичай, знаходить вічний спокій
у шафі. Практичніше придбати більш
скромну й класичну сукню, яку згодом
можна буде одягнути ще кудись. Ще кра�
ще придбати гарну спідницю й кофтину
до неї –  вийде дешевше й  покупка точно
не буде марною.

Багато випускниць воліють пошити
вечірні вбрання. Тим паче, що у цьому ра�
зі є можливість підігнати сукню по фігурі
та придумати оригінальну й відмінну від
інших модель.  А можна просто позичити
вечірню сукню. 

Звичайно, мало яка випускниця про�
воджатиме дитинство без вечірнього вит�
вору перукарського мистецтва. 

Випускний  – це, звичайно, особливий
випадок. Цього дня хочеться виглядати
по�особливому, не так як завжди. І зачіс�
ку хочеться мати святкову. Варто лише,
збираючись у перукарню,  випускницям
визначитися з вибором і прислухатися до
думки досвідчених фахівців.

Дівчатам не варто мати складні конс�
трукції на голові.  Про прикрашення  го�
лівки випускницям варто потурбуватися
заздалегідь, оскільки у день випускного
вільного перукаря буде знайти дуже
складно.

Головне, щоб зачіска не старила дівча�
ток. Добре виглядає волосся, яке просто
лягає на плечі прямими блискучими пас�
мами, тоді дівчина вільніше себе буде по�
чувати під час танців і аніскільки не тур�
буватиметься про те, що її зачіска втра�
чає первісний вигляд. 

Варто познайомити випускників про
тенденції моди на зачіски для випускного
вечора. Цього року домінує стиль 80�х.
Дівчатам з короткими стрижками не ра�
димо відрощувати волосся спеціально до
цієї події, бо їм доведеться тривалий час
відчувати дискомфорт від "перехідного
періоду". Краще зробити нову стильну
стрижку – мати на вечорі ефектний виг�
ляд. Щодо кольорів волосся, то тут немає
вимог, випускниці можуть вибирати, які
хочуть. Єдине побажання – аби волосся
було блискучим.

Можна вибрати якусь дуже екстрава�
гантну зачіску. Але безпомилковий вибір –
елегантна вишукана зачіска без надмір�
ного об'єму. Дівчатам не слід  забувати,
що, збираючись на свій перший бал, не

Позитивним моментом є допомога і
участь батьків у підготовці та проведенні
випускного вечора (виготовлення костю�
мів, оформлення приміщення, коридорів,
актової зали, репетиція номерів удома,
участь у виступах з дітьми або особисто).  

Особливу увагу слід приділити куль�
турно�розважальній програмі. З цією ме�
тою доцільно залучити працівників закла�
дів культури для  проведення на профе�
сійному рівні різноманітних конкурсів і
змагань між учнями й батьками.

Випускне свято може включати такі
елементи:

1. Оформлення залу плакатами  випус�
кників.

2. Фотомонтажі.
3. Вихід випускників із батьками.
4. Зустріч випускників матерями з ко�

роваєм та рушником.
5. Презентація шкільного життя випус�

кників в електронному варіанті. 
6. Червона доріжка, по якій випускник

іде отримувати атестат.
7. Матері дарують випускникам руш�

ники.
8. Закладення "Алеї медалістів" школи.
9. Оголошення "Наказу випускникам

від педагогів школи".
10. Клятва випускників.
11. Вальс з учителями.
12. Озвучення пісень про школу, вчите�

лів, батьків.
13. Пісня у виконанні випускників.
14. Випускники стають по черзі на сим�

волічну підкову на щастя.
15. Концертна програма випускників.

Виступи шкільних клубів, об'єднань, гур�
тів. 

16. Проведення безкоштовного атракці�
ону (лотереї).

17. Виступи зірок естради  й музично�
розважальне шоу.

18. Залучення працівників закладів
культури.

19. Проведення конкурсів і змагань між
учнями й батьками.

20. Сюрпризи від учителів, класних ке�
рівників (різні дрібнички: кумедні пода�
рунки, малюнки, записки, вироби учнів).

Для забезпечення організованого і, го�
ловне, безпечного продовження свят не�
обхідно передбачити таке:

� у відділах освіти мати чіткі відомості
щодо місць проведення урочистостей і не�
офіційних частин свята;

�  провести роботу щодо заборони вжи�
вання алкогольних напоїв у закладах ос�
віти та забезпечити жорсткий контроль
адміністрацій закладів за дотриманням
цієї вимоги;

� спільно з підрозділами УМВС та
батьківськими патрулями забезпечити
дотримання громадського порядку, попе�
редження хуліганських проявів;
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ДДООВВІІДДККИИ
слід  бути занадто серйозною. Елемент
гри у процесі підготовки лише додасть
ефекту –  і щодо одягу, і зачіски.

Це саме стосується і макіяжу.  Голов�
не у макіяжі  –  чистий здоровий  колір
обличчя. Варто надати перевагу світлим
тонам. А от що за спостереженнями виг�
лядає особливо недоречним на випускно�
му, – це коли дівчата назасмагали до ста�
ну "гриль" або набули неприродного виг�
ляду завдяки перебору з автозагаром. А
от легка засмага на обличчі та тілі ще ні�
кого не зіпсувала.

Що ж стосується вбрання випускни�
ків�хлопців, то їм дещо легше. Більшість
учнів до досягнення випускного віку має
костюм.  Магазини пропонують широкий
вибір класичних костюмів (лляних чи вов�
няних),  сорочок, краваток. 

Головне, слід нагадати майбутнім ви�
пускникам, що вони будуть згадувати не
вбрання своїх друзів, а ті враження, які
залишаться після зустрічі першого не�
шкільного дня у їхньому житті. Тому
важливо зуміти  побачити, відчути й збе�
регти у пам'яті ті моменти, про які не со�
ромно буде розповідати власним дітям.
Далі буде по�різному: і добре, й погано.
Проте так безтурботно, як у школі, не по�
чуватимуться  випускники вже ніколи. На
жаль, це стає зрозуміло лише тоді, коли
безтурботні шкільні роки залишаться в
далекому минулому.

Підсумовуючи вищесказане, можна
зробити висновок, що проведення свята
випускного вечора у навчальних закла�
дах має велике значення для морального,
духовного становлення молодої людини.
На допомогу навчальним закладам  Пол�
тавський обласний інститут післядиплом�
ної педагогічної освіти ім. М.В.Остроград�
ського спільно із Головним управлінням
освіти і науки Полтавської облдержадмі�
ністрації  видав  збірник "Випускні вечори –
2008 у школі. На допомогу вчителю". Спо�
діваємося, що він стане корисним при під�
готовці та проведенні випускних вечорів у
школах.
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""ААггррииккооллаа""  ((AAggrriiccoollaa)),,  22000077  ггоодд
"Агрикола" стала открытием Ярмарки игр – 2007. Судя по надписи

на коробке, эта игра переносит нас в крестьянский быт XVII века. Прав�
да, вечные темы, как известно, не стареют –  по ходу игры оказывается,
что быт этот ничем не отличается от современной работы на приуса�
дебном участке где�нибудь в Подмосковье. Распахиваешь участок, са�
жаешь помидоры, разводишь свиней, по мере возможностей расширя�
ешь дом. Все это не спеша и без особого размаха – даже у победителя
игры к финалу оказывается всего пара грядок и несколько штук мыча�
щих и хрюкающих домашних животных…

Между тем на осенней ярмарке игр "Эссен�2007" эта игра произвела настоящий фурор. Весь
игровой мир Германии жил в это время предвкушением появления "Кубы" – красивейшей игры с
торговлей, мулатами и видами Гаваны – казалось бы, разве может составить конкуренцию этой
игре выращивание морковки? Стартовый тираж "Агриколы" (Agricola – с латинского "крестья�
нин", ударение на "и"), вышедшей в малоизвестном издательстве, смели подчистую еще в Эссене.
Авторам "Кубы" осталось только кусать локти.

Ныне Германия переживает "аграрную лихорадку" – народ не стесняется делиться в форумах
советами, как самостоятельно изготовить подходящие по размеру фигурки овечек и коровок, и
жалуется на то, что не может перестать думать о родном огороде. И это только начало: в 2008 го�
ду игра выйдет в США, Франции, Италии, Испании, Польше, Чехии и Корее. 

""ППууээррттоо��РРииккоо""  ((PPuueerrttoo  RRiiccoo)),,  22000022  ггоодд
Говорить о "Пуэрто�Рико" скучно – слова приходится выбирать исключи�

тельно возвышенные, а выражения высокопарные. Скажем просто – с мо�
мента выхода этой игры в 2002 году она считается эталоном стратегических
настольных игр и лидирует практически во всех опросах игроков. Хвалить
"Пуэрто�Рико" давно стало "общим местом", за что ругать, никто еще не
придумал – разве что за скупость графического оформления.

Колонисты приезжают на райские острова Нового Света и тут же отп�
равляются на работу – кто на плантации выращивать кукурузу и какао�бо�
бы, кто на шоколадный завод – печатать сладкие плитки. Потом кукурузу и
шоколад (а также табак, сахар и краситель индиго) отправляют на кораб�
лях на берега "старушки Европы". Выигрывает тот, кто лучше отладит ост�

ровной тропический бизнес�цикл. Немецкое происхождение игры можно установить, лишь прочи�
тав правила – игра подчеркнуто политкорректна: на плантациях в жарких странах работает не
порабощенное местное население, а приехавшие европейцы�колонисты. 

""ЗЗооооллооррееттттоо""  ((""ZZoooolloorreettttoo"")),,  22000077  ггоодд
В "Зоолоретто" игроки выступают в роли владельцев небольшого

зоопарка, собирая зверей для своих клеток и загонов. Кенгуру – к кен�
гуру, слона – к слонам, фламинго – к фламинго, но позвольте… А где
же белые медведи? После того, как вся Германия целый год умилялась
истории прославившегося, кажется, на весь мир берлинского медве�
жонка Кнута, выпустить игру про зоопарк без белых медведей стало
шагом рискованным и безрассудным. Да и на коробке – изображение
какой�то "подозрительной панды"…

Ошибка была исправлена быстро – карточки Кнута были в срочном порядке допечатаны и
продаются как дополнение к игре. А в продолжении "Зоолоретто" под названием "Акваретто"
фигурирует уже целая семья белых медведей. Справедливость восторжествовала, дети от игры
без ума, да и взрослые тоже охотно в нее играют, периодически возмущаясь банальностью темы
(и это говорят люди, с упоением выращивающие морковку в "Агриколе"!). Итог: отличная игра
для всей семьи, "Игра года – 2007" и, как следствие, заслуженный коммерческий успех.

НЕМЕЦКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ: 
ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

Deutsche Welle представляет 10 наиболее популярных настольных игр, разработанных немецкими
авторами. При составлении списка учитывались мнения экспертов и рядовых любителей игр.
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""ККнняяззььяя  ФФллооррееннццииии""  ((DDiiee  FFuurrsstteenn  vvoonn  FFlloorreennzz)),,  22000000  ггоодд
Музыканты и поэты, жившие в эпоху Ренессанса, были людьми изне�

женными и впечатлительными. Наличие озера у их окон, жонглера в
замке и свободы религии в княжестве в разы увеличивало гениальность
их произведений. Гениальность того или иного творения автор игры вы�
разил в очках, задача же игроков (выступающих в роли флорентийских
князей) приглашать творцов к себе на дом и выпустить из своего княжес�
кого замка побольше нетленок.

В топ�10 эту игру следовало бы взять хотя бы за трезвость суждений
автора – по правилам игры хороший вид из окна повышает гениаль�

ность произведения на такое же количество очков, как и какая�нибудь свобода слова (и, я уве�
рен, он прав). Часок побыть князем приятно каждому, оформление игры удостаивается высшего
балла, а количество стратегий, ведущих к успеху, действительно впечатляет. Да что там говорить –
игра красива, хороша и немного даже (чем черт не шутит) гламурна.

""ППееррввоорроодднныыйй  ссуупп""  ((UUrrssuuppppee)),,  11999977  ггоодд
От гламура к суровой прозе жизни – на повестке дня доисторический период. Жизнь теплится

лишь в море (тот самый "первородный суп") в форме одноклеточных амеб. Меню на завтрак,
обед и ужин – выделения других видов амеб (что соответствовало действительности) и погибшие
собратья. Задача – необходимо продвинуть свое племя одноклеточных по шкале эволюции, то
есть сделать его быстрее, сильнее, умнее и неразборчивее в еде.

Вышедшая в небольшом издательстве игра вот уже десять лет пользуется заслуженной любо�
вью немцев и американцев, а также неизменным уважением биологов. А изготовила игру, между
прочим, самая красивая пара немецкой игровой сцены – Дорис Маттеус (Doris Matthaus) и
Франк Нестель (Frank Nestel), математик и художница, оформившая немало игр, давно ставших
классикой жанра. При случае обратите внимание на их замечательную игру "Стычка в зоопарке"
("Zoff im Zoo"): стоит недорого, а удовольствия хватит на годы вперед.

""ССааннкктт��ППееттееррббуурргг""  ((SSaannkktt  PPeetteerrssbbuurrgg)),,  22000044  ггоодд
"Здесь будет город заложен назло надменному соседу", – следует ска�

зать, кладя на стол карточку с первым зданием строящегося города. А уже к
середине игры, разложив перед собой построенные здания из архитектур�
ного ансамбля города на Неве, карточки с верными чиновниками и трудо�
любивыми мастерами, чувствуешь себя если не Петром Первым, то, как ми�
нимум, Валентиной Матвиенко. Для полного подобия не хватает только фут�
больного клуба "Зенит" и Михаила Боярского. Отличная игра, совершенно
заслуженно отмеченная Немецкой игровой премией 2004 года.

""ККааррккаассссоонн""  ((CCaarrccaassssoonnnnee)),,  22000000  ггоодд
В "Каркассоне" игроки занимаются коллективной медитацией – по

очереди вытаскивают карточку с определенным ландшафтом, осматри�
вают ее и кладут на стол к другим таким же карточкам. В результате об�
разуется симпатичная карта средневековой местности, на которой, к то�
му же, кипит жизнь – на дорогах стоят разбойники, в замках рыцари, в
поле лежат крестьяне (их фигурки игрок должен класть на спину). И все
бы ничего, но… к концу игры на поле скапливается такое количество не�
достроенных замков и дорог, ведущих в никуда, что становится мучи�
тельно от того, что все это безобразие натворил ты сам.

К тому же тут бесполезно строить далеко идущие зловещие планы – ситуация на игровом поле
меняется с каждой новой вытащенной карточкой. Сама игра сделана очень качественно. Резуль�
тат – премия "Игра года", Немецкая игровая премия, несколько миллионов проданных экземпля�
ров и "вселенская известность" французского городка Каркассон.

""ККооллооннииззааттооррыы""  ((DDiiee  SSiieeddlleerr  vvoonn  CCaattaann)),,  11999955  ггоодд
Когда�то Клаусу Тойберу цыганка предсказала, что он создаст игру,

которая разойдется по всему свету тиражом более чем в 10 миллионов
экземпляров. Он подумал и почему�то отправился учиться на зубного
техника. Затем он потехи ради начал придумывать игры, и первая же
его игра "Барбаросса" получила титул "Игра года". Клаус Тойбер обра�
довался, но продолжил делать зубные коронки и пломбы. Через нес�
колько лет он придумал игру "Колонизаторы", история которой нача�
лась неважно – ее отвергли сразу несколько издательств.

Когда одно издательство все же проявило интерес, оказалось, что
название "Колонизаторы" уже занято компьютерной игрой. "Катан", – сказал тогда Клаус. "Что?"
– спросил его издатель. "Мы назовем игру "Колонизаторы Катана", – спокойно произнес зубной
техник. – "А что такое Катан?" – "Катан – это остров"… 
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Теперь слово "Катан", непостижимым образом возникшее в голове у Клауса Тойбера, извес�
тно, пожалуй, каждому второму немцу (в российской версии игры название острова "отвали�
лось"). Думаете, после успеха игры Клаус Тойбер прекратил возиться с коронками? Как бы не
так – лишь в 1999 году, когда было продано более 5 миллионов экземпляров "Колонизаторов
Катана", он отложил инструменты в сторону и стал профессиональным автором игр. С "Колони�
заторов", вышедших в 1995 году, и начался золотой век немецких настольных игр. Это великое
творение сделало фанатами игр не один миллион человек во всем мире. Некоторые называют ее
самой переоцененной игрой нашего времени, но трудно спорить – для своего времени игра ста�
ла настоящим откровением.

""ТТоокк  ппоошшеелл""  ((FFuunnkkeennsscchhllaagg)),,  22000011  ггоодд
В этой игре нужно покупать электростанции различных типов и соеди�

нять города линиями электропередач для того, чтобы в каждом населенном
пункте Германии зажегся свет.

Прекрасного качества карта Германии (на обратной стороне изображе�
на карта США, и уже вышли дополнения в виде карт Франции, Италии,
стран Бенилюкса и Центральной Европы) в качестве игрового поля, любой
маршрут прокладки проводов на выбор, громадное количество электрос�
танций и вечно изменяющиеся цены на энергоносители – в топку идут уголь,
мусор, нефть и уран.

Создатель игры Фридеман Фризе (Friedemann Friese), тип с зелеными во�
лосами, выпускающий настольные игры, начинающиеся исключительно на
букву "F", слывет в профессиональной среде молодым талантливым бунта�

рем. Так, он наотрез отказывается придумывать игры на основе античных или средневековых сю�
жетов (что едва ли не равносильно профессиональному самоубийству), ненавидит игровые куби�
ки и "Монополию".

""ППррооннззииттееллььннааяя  ттиишшииннаа""  ((SScchhrriillllee  SSttiillllee)),,  11999999  ггоодд
В Германии оксюморон "пронзительная тишина" не является лите�

ратурным штампом и к тому же чрезвычайно забавно и как�то по�скан�
динавски звучит – "шри�лле шти�лле". При этом под этим названием уже
довольно давно существует одна из самых захватывающих игр на не�
мецком рынке. Тем не менее, именно "Пронзительная тишина" является
самой недооцененной игрой в этом списке и явной коммерческой неу�
дачей издательства Zoch.

Игроки здесь перевоплощаются в боссов шоу�бизнеса, старающих�
ся продвинуть "своих" артистов на вершину чартов. При этом перемещения позиций производят�
ся в результате закрытого голосования всех участников. Механизм "Пронзительной тишины"
прост, в процессе игры важно держаться незаметно – если начать перехваливать своего артиста,
конкуренты не преминут выкинуть его вон из чарта.

Постметодика, №4 (81), 2008
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