


Гадяцький договір 1658 року: перший крок України до системи 
європейської колективної безпеки 

16 вересня 1658 року в Гадячі з ініціативи гетьмана Івана Виговського підписано Га�
дяцький договір. Він став однією з найважливіших подій у національно�державному са�
моствердженні українства, актуальною й у наші дні. Це засвідчила міжнародна наукова
конференція "Гадяцька унія 1658 року: контроверсії минулого і сучасність", яка відбу�
лася в Полтаві під патронатом Президентів Польщі й України – Лєха Качинського й Вікто�
ра Ющенка, під егідою МОН України та Полтавської ОДА. Конференція зібрала провідних
істориків України, Польщі, Канади, США, Росії. 

Як наголосив під час урочистого відкриття у ПДПУ голова облдержадміністрації
В.Асадчев, саме Виговський розірвав переяславську угоду з Московією, політика якої ма�
ла на меті перетворити Україну на провінцію Московського царства. Неупереджений ана�
ліз дипломатії гетьмана Івана Виговського робить можливим спростування імперської
(царської й радянської) концепції щодо його "запроданства" та "полонофільства": "Орієн�
тація на схід виявилась помилковою і небезпечною, тому тодішня українська еліта зверну�
ла погляди до системи європейської колективної безпеки. Чи не те саме відбувається й
сьогодні? Історія переконливо доводить: Україна не може бути нейтральною, тільки вступ
до європейських та євроатлантичних структур може гарантувати реальну незалежність на�
шої держави". 

Подібну думку висловив Зенон Когут, директор Канадського інституту українських сту�
дій Альбертського університету: "В Україні панує ще багато міфів про Переяслав, про віч�
не підданство Москві. Гадяч є прикладом того, що були різні альтернативи й Україна шу�
кала своє місце в Європі". Завітала до Полтави й професор Санкт�Петербурзького універ�
ситету Тетяна Таїрова�Яковлєва, яка багато зробила для розширення джерельної бази з
теми Гадяцької угоди. За  її словами, Гадяцький договір можна поставити на один щабель
з Конституцією Пилипа Орлика.

У чому ж значення Гадяцької угоди? Це – перша спроба офіційно об'єднати Україну і
поставити її на один рівень з державами Європи, мати власний сейм, суд, адміністрацію,
фінанси, армію тощо. Якщо італійська нація висунула гасло об'єднання в 1848 р., а Біс�
марк дійшов до цього в 1871 р., то козацтво України ще 1658 р. проголошувало його. Га�
дяцький договір фактично був проектом міждержавної спілки України, Польщі та Литви.
За угодою, Україна в межах Київського, Чернігівського та Брацлавського воєводств ста�
вала вільною й незалежною державою під назвою "Великого князівства Руського".

У рамках конференції презентовано 4 тематичні книги. "Гадяцька унія 1658 року" (Київ,
2008) – збірник доповідей учасників конференції, що репрезентує сучасне бачення Га�
дяцької угоди в різних історіографіях: польській, російській, українській, канадській. 

Книга розбита на чотири блоки. На початку, мовою оригіналу, а потім у перекладі, по�
дано тексти Гадяцької унії і статтю Т.Таїрової�Яковлєвої з текстологічним аналізом різних
варіантів угоди. Блок "На шляху до Гадяча" присвячений генезі угоди і зовнішньополітич�
ній ситуації на момент її укладення. Третя частина розкриває зміст угоди, змальовує реак�
цію на неї еліт України, Польщі та Литви; останній розділ присвячений місцю Гадяча в ук�
раїнській та польській інтелектуальних традиціях. 

Інтерес для мешканців полтавського краю може становити розвідка кандидата історич�
них наук Д.Вирського "Гадяцька унія і локальний інтерес: привілеї кременчужанам 1659 ро�
ку". Свої книги презентували й Піотр Кролль ("Від Гадяча до Чуднова") та директор Інсти�
туту українського козацтва Інституту історії України НАН України Тарас Чухліб ("Гадяч
1658 року та ідея його відновлення в українсько�польських стосунках"). 

До 350�річчя Гадяцького договору "ПМ" друкує матеріали відомих полтавських  науковців    

Використано матеріал із сайту: http://www.polinfo.poltava.ua/index.php?nav=up&no�

mer=46&rub=
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Шановні учасники серпневої конфе�
ренції!

Школа вирішує багато великих і ма�
лих проблем. Але найважливішим для
нас у школі має залишатися дитина, її
навчання і виховання. Сучасному сус�
пільству  потрібна людина творча та іні�
ціативна. Заходи щодо реалізації цих
завдань об'єднав у єдиний комплекс
стратегії сучасної освітньої політики
Указ Президента України від 20 березня
2008 року "Про додаткові заходи щодо
підвищення якості освіти в Україні". Го�
ловний наголос у цій доповіді – на на�
вчальних, виховних та методичних ас�
пектах.

Зовнішнє незалежне оцінювання 
Найбільш масштабний проект минуло�

го навчального року – упровадження зов�

нішнього незалежного оцінювання на�
вчальних досягнень випускників шкіл –
надає можливість сконцентрувати увагу
на ділянках освітянської роботи, які, ска�
жемо самокритично, не завжди перебу�
вали в центрі уваги органів управління
освітою.

В області незалежне оцінювання  про�
ведено на високому організаційному рів�
ні. Дякую керівникам управлінських і ме�
тодичних структур, закладів освіти, пе�
дагогам за сумлінну працю та розуміння
складнощів реформування системи оці�
нювання учнівських досягнень.

У тестуванні взяло участь майже 17 тис.
випускників цього та минулих років.

За підсумками Українського центру
оцінювання якості освіти лише 4,2 відсот�
ка учасників зовнішнього незалежного
оцінювання Полтавської області набрали
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26 cерпня 2008 року відбулася обласна конференція педагогічних працівників області, у якій взяли участь  заступник
голови ПОДА Н.Мякушко, голова обласної ради О.Удовіченко, заступники голів районних держадміністрацій, на&
чальники відділів (управлінь) освіти, завідуючі районними та міськими методичними кабінетами, директори шкіл
та інтернатів, професійно&технічних навчальних закладів, керівники позашкільних установ, ректори вищих нав&
чальних закладів, голови районних та міських комітетів профспілок працівників освіти, представники батьківської
громадськості.
Освітянський форум аналізував  питання "Про підсумки розвитку дошкільної та  загальної середньої освіти  у 2007
– 2008 навчальному році та основні завдання  на 2008 – 2009 навчальний рік, спрямовані на виконання Указу Прези&
дента  України від 20 березня 2008 року № 244 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні".
Пропонуємо до Вашої уваги доповідь начальника Головного управління освіти і науки Полтавської обласної держав&
ної адміністрації В.І.Мирошниченка та доповіді  учасників секції "Основні напрямки розвитку загальної середньої
освіти".

26 августа 2008 года в помещении Полтавской областной государственной администрации состоялась областная
конференция педагогических работников  области, в которой приняли участие заместитель главы Полтавской
областной государственной администрации, глава областного совета О.Удовиченко, заместители глав районных
государственных администраций, начальники отделов (управлений) образования, заведующие районными и
городскими методическими кабинетами, директора школ и интернатов, профессионально&технических учебных
заведений, руководители внешкольных учреждений, ректора высших учебных заведений, главы районных и
городских комитетов профсоюзов, работники образования, представители родительской общественности. 
Образовательный форум анализировал вопросы "Про итоги развития дошкольного и среднего образования в 2007&
2008 учебному году и основные задания на 2008&2009 учебный год, направленные на исполнение Указа Президента
Украины от20 марта 2008 года № 244 "Про дополнительные меры относительно повышения качества образования
в Украине".
Предлагаем Вашему  вниманию доклад начальника Главного управления образования и науки Полтавской областной
государственной администрации В.И.Мирошниченко и доклады участников секции "Основные направления
развития общего среднего образования". 

Poltava regional conference of pedagogues  was held on August 26, 2008. N.Miakushko, Deputy of Head,  O.Udovichenko
Head of  Regional Council, deputies of district state administrations, chiefs of districts education departments  and city met&
hodical cabinets, principals of boarding&schools, vocational educational institutions, leaders of out&of&school institutions, rec&
tors of higher educational institutions, chairmen of district and city committees of trade unions of workers of education, repre&
sentatives of parents took part in conference.
Forum considered questions "About results of preschool and secondary education development in 2007 & 2008 school year and
basic tasks on 2008 & 2009 school year, directed on implementation of Decree of President of Ukraine№ 244  approved in
2008, March, 20 "About additional measures on rising  education quality in Ukraine".
We call  your attention to  the report of V.I.Myroshnychenko, Head of  Poltava regional education department and reports  of
section "Basic directions of development of general secondary education" participants.

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ: ПОЛТАВСЬКА
ОБЛАСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНИ
ПРО ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА  ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  У 
2007 – 2008 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  НА 2008 – 2009 НАВЧАЛЬНИЙ РІК,
СПРЯМОВАНІ НА ВИКОНАННЯ УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА  УКРАЇНИ ВІД 20 БЕРЕЗНЯ 2008 РОКУ № 244
"ПРО ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

В.І.Мирошниченко

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
тави районів. До цієї роботи повинні до�
лучитися усі відділи та управління освіти
області. 

Моніторинг якості освіти  
Одним із механізмів, що сприяє забез�

печенню якісного рівня освіти, є моніто�
ринг якості освіти.  У квітні проведено
моніторинг якості математичної освіти
11,5 тисяч випускників шкіл. 

Щодо об'єктивності оцінювання, то
дослідження виявили, що семестрове оці�
нювання учнів із середнім рівнем знань
завищене проти моніторингових резуль�
татів, з високим рівнем – навпаки зани�
жене в межах одного рівня.

Показники на "4 бали" моніторингу (9
відсотків) і семестрової оцінки (16 відсот�
ків) становлять кількісну різницю у 747
учнів, а на "10 балів" відповідно у 655.
Кількість моніторингових оцінок високого
рівня на 5 відсотків перевищує семестро�
ві.

Методичним службам необхідно гли�
боко опрацювати з учителями нову ре�
дакцію Критеріїв оцінювання навчальних
досягнень учнів.

Результати моніторингу математичної
освіти дають змогу зробити висновок, що
учні 11�х класів мають достатній рівень
навчальних досягнень. Середній бал –
6,8, що відповідає 50 відсоткам правиль�
ного виконання завдань.

Рейтинг по районах свідчить, що по�
казник перевищує обласний у Лубнах,
Полтаві, Кременчуці, Миргороді та Кар�
лівському районі. Нижче – у Кобеляцько�
му, Кременчуцькому, Новосанжарському
районах.

Результати державної підсумкової
атестації з математики суттєво не виріз�
нилися від одержаних результатів.

Зовнішнє незалежне оцінювання за�
свідчило достатній рівень навчальних до�
сягнень з математики в учнів Лубен, Га�
дяцького, Зіньківського, Котелевського,
Лубенського, Миргородського, Решети�
лівського районів, тоді як в Глобинсько�
му, Машівському, Чутівському районах
слід підвищувати якість математичної
підготовки. 

Олімпіади, конкурси, турніри
Складовою індивідуальної навчальної

програми розвитку учнів, засобом само�
визначення є різноманітні олімпіади,
конкурси, турніри. Серед найбільш по�
ширених конкурсів з природничо�мате�
матичних дисциплін є Міжнародний ма�
тематичний конкурс "Кенгуру" для учнів
2�11 класів, Всеукраїнський фізичний
конкурс "Левеня" для учнів 7�11 класів.
Саме ці змагання з кожним роком набу�

менше ніж 124 бали з двох і більше пред�
метів, що не дало їм можливості вступати
до ВНЗ. Середній показник по Україні
становить 6,39 відсотка. 

На тлі інших областей наш регіон має
найкращий результат.

Відсоток учнів, які одержали бали ви�
сокого та достатнього рівня з української
мови і літератури, історії України, всес�
вітньої історії, географії, біології, зару�
біжної літератури, перевищує середній
показник по Україні, з фізики, математи�
ки та права близький до середнього, про�
те з хімії та основ економіки значно ниж�
чий за середній по Україні.  

Ми проаналізували підсумки вступу
випускників шкіл до ВНЗ.  

У цьому році золоті та срібні медалі ві�
дігравали роль морального заохочення,
вирішальними були сертифікати. У педу�
ніверситеті із 399 медалістів на навчання
за державний кошт зараховано лише 142
(35,6 відсотків), у Кременчуцькому полі�
технічному із 124 абітурієнтів�медалістів
стали студентами 53 (42,7 відсотка). 

Загалом випускники засвоїли на�
вчальний матеріал переважно на серед�
ньому (42 – 45 відсотків) та достатньому
(36 – 38 відсотків) рівнях навчальних до�
сягнень.

Найбільш "непрохідними" для майбут�
ніх абітурієнтів були зарубіжна літера�
тура, географія, хімія, а більш вдалими –
українська мова та література, матема�
тика, всесвітня історія, правознавство.

На сайті Українського центру оціню�
вання якості освіти розміщено результа�
ти тестування в розрізі кожного на�
вчального закладу системи загальної се�
редньої освіти, випускники яких брали
участь у тестуванні. 

Їх необхідно проаналізувати на засі�
даннях методичних об'єднань, у педаго�
гічних колективах. 

Сьогодні результати зовнішнього не�
залежного оцінювання ще не є засобом
оцінювання якості освіти, і тому ми не мо�
жемо використовувати ці дані для оцінок
роботи як закладів освіти, так і окремих
педагогів.

Рівень навчальних досягнень – це
важливий, але не єдиний показник, на ос�
нові якого можна зробити висновки про
рівень роботи закладу освіти. Сучасний
освітній менеджмент рекомендує для
цього розглядати комплекс різноманіт�
них показників діяльності навчальних
закладів і педагогів.

В області розробляється комплекс за�
ходів щодо впровадження інформаційної
автоматичної системи управління "Рей�
тинг". В експерименті взяли участь зак�
лади Полтавського та Київського м. Пол�
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тодичними службами ситуації з викла�
данням історії України. Головне управ�
ління вважає, що передумовою високих
досягнень у вивченні історії є органічне
поєднання її тем з історією рідного краю,
міста, села. Тому вже декілька років у за�
гальноосвітніх навчальних закладах об�
ласті у 6�11 класах впроваджується регі�
ональний курс "Історія Полтавщини". 

Уперше в Україні регіональний курс
історії має повне навчально�методичне
забезпечення завдяки Заслуженому вчи�
телю України О.Білоуську.

Однак, лише у містах Полтаві, Кре�
менчуці, Лубнах, Гребінківському, Кар�
лівському, Козельщинському, Машів�
ському, Хорольському районах курс "Іс�
торія Полтавщини" введено в усіх шко�
лах.  У  Зіньківському районі – лише у 6
відсотках шкіл, у  Миргороді – у 18 від�
сотках шкіл, у Семенівському районі – у
13 відсотках, Полтавському районі – 29,
Лохвицькому – в кожній третій школі.
Чекаю від керівників органів освіти, ме�
тодичних служб невідкладних заходів
щодо якісного впровадження в 6�11 кла�
сах усіх загальноосвітніх навчальних
закладів області курсу "Історія Полтав�
щини". 

Стан викладання фізики
Потребує поліпшення стан викладан�

ня цього предмета. За наслідками Всеук�
раїнської олімпіади з фізики область по�
сідає  22�28 місце.

За наслідками зовнішнього незалеж�
ного тестування в Полтаві 10 відсотків
випускників середніх шкіл набрали мен�
ше ніж 125 балів (тобто стали "непрохід�
ними"), а 20 відсотків, тобто кожен п'ятий
випускник спеціалізованих шкіл набрали
менше ніж 125 балів. Такі зауваження
направляю і на адресу Глобинського, Но�
восанжарського, Чутівського районів.

Аналіз результатів участі школярів у
Міжнародному порівняльному дослід�
женні якості природничо�математичної
освіти показав, що майже 25 відсотків,
тобто кожен четвертий, мають елемен�
тарні знання з природничих дисциплін,
недостатньо розуміють суттєві ознаки
явищ природи, не вміють формулювати
висновки спостережень, що свідчить про
недостатню сформованість загальнона�
вчальних умінь та навичок.

Однією з причин є і відсутність експе�
риментальної бази з фізики в школах. Як
приклад вирішення цієї проблеми і по�
ліпшення матеріально�технічної бази є
досвід вчителя фізики школи № 14
м. Кременчука Білобров Оксани Борисів�
ни, яка зорганізувала учнів на виготов�
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вають популярності і в нашій області та
дають можливість з початкових класів
зацікавити учнів вивченням природничо�
математичних предметів.

Кожна дитина – це творча особистість,
яка розвиває себе засобами мови. Це зас�
відчував своєю практикою великий педа�
гог В.О.Сухомлинський, про спадщину
якого ми не повинні забувати і гідно від�
значити 90�річчя від дня його народжен�
ня у цьому році.

В основу слід покласти національні
традиції виховання любові до рідного
краю. Доречно створювати творчі групи
кращих учителів району,  міста чи облас�
ті і готувати необхідні методичні посібни�
ки з нагальних питань. 

Важливим у роботі вчителя сьогодні є
глибоке розуміння рівневої диференціа�
ції. Про успішність її впровадження свід�
чить те, що  випускники обласного ліцею
імені А.С.Макаренка, Шишацької гімназії
за результатами зовнішнього незалежно�
го оцінювання з української мови та літе�
ратури отримали бали достатнього та ви�
сокого рівня.

Зважаючи на результати зовнішнього
незалежного оцінювання, слід проаналі�
зувати стан викладання української мови
та літератури, перш за все, в Глобинсько�
му, Машівському, Шишацькому, Лубен�
ському, Карлівському районах.

Викладання правознавства
Збільшується кількість класів із по�

глибленим вивченням, здійснюються
кроки щодо поліпшення викладання цьо�
го предмета.

Напрацьовано досвід з правової освіти
у школах Полтави, Кременчука.

Проте в рейтингу участі команд у ІV ета�
пі Всеукраїнських олімпіад ми з призо�
вих місць у 2008 році посідаємо  27�ме.
Потрібен серйозний аналіз і глибоке ви�
вчення причин, визначення шляхів пок�
ращення ситуації.

Історія України 
Як показало тестування з історії Ук�

раїни, всі випускники середніх шкіл Гло�
бинського, Карлівського, Котелевського,
Оржицького, Решетилівського, Шишаць�
кого районів набрали прохідний бал для
вступу до вищих навчальних закладів
(понад 125).

Проте, значна кількість випускників
середніх шкіл у Великобагачанському,
Кременчуцькому, Лубенському, Дикан�
ському, Чорнухинському, Чутівському
районах не показали мінімального рівня
знань, набравши менше ніж 125 балів.

Говорю про це не для критики, а для
зваженого аналізу відділами освіти, ме�



збільшується кількість учнів, які вивча�
ють дві іноземні мови. 

Гарних результатів досягли учні Пол�
тавських шкіл № 3, 31, 33, Кременчуць�
ких № 10 та № 5, які були учасниками
олімпіади з іноземної мови, яка є для них
другою, і стали призерами. Більшість лі�
цеїв, гімназій розпочинають вивчення
другої іноземної мови з восьмого, дев'ято�
го класу, виділяючи одну годину на тиж�
день, що є недостатньо для формування
мовленнєвої компетенції учнів.

Освітня галузь "Технологія"
Проблеми цієї освітньої галузі добре

відомі: навчальні майстерні шкіл протя�
гом 25 років централізовано не поповню�
ються. 20 відсотків шкіл І�ІІ ступенів об�
ласті взагалі не мають майстерень, що є
найбільш складною проблемою реалізації
програм трудового навчання (Глобин�
ський, Миргородський, Лубенський, Ор�
жицький, Котелевський, Чорнухинський
та інші райони).

Трудове навчання викладають лише
55,3 відсотка фахівців, а решта – вчителі
іншого фаху та інженери. 

Та незважаючи на ці обставини рей�
тинг учнівської команди Полтавщини на
IV етапі Всеукраїнських олімпіад з тру�
дового навчання зростає. Якщо у 2005 ро�
ці Полтавщина посідала 18�те місце, то у
2008 році – 2�ге.

На допомогу вчителю трудового на�
вчання створено обласний банк творчих
проектів за розділами програми, до якого
увійшли 60 проектів з технічних видів
праці та 50 – з обслуговуючих видів пра�
ці. Доступ до  обласного банку  мають усі
відділи освіти.

Якщо хтось може виправдовуватися
відсутністю майстерень, то хто нам зава�
жає ефективно організувати навчання
технологій на навчально�дослідних
пришкільних ділянках.  Їх загальна пло�
ща – 245 га. Найбільше цих ділянок в Ма�
шівському, Гадяцькому, Великобагачан�
ському районах. Крім того, використову�
ються землі, виділені сільськими та се�
лищними радами (всього 2,2 тис. га).

11 шкіл мають близько 800 га власної
землі, на які оформлені державні акти у
Гребінківському, Новосанжарському, Га�
дяцькому, Зіньківському, Чутівському
Пирятинському, Глобинському, Дикан�
ському, Великобагачанському, Полтав�
ському районах. Привертаю увагу керів�
ників освіти і органів влади до проблеми
оформлення актів на землю закладів ос�
віти. 

Необхідно осучаснити роботу шкіль�
них виробничих бригад. Можемо вико�
ристати досвід Великобагачанського, Се�

лення власними силами моделей фізич�
них явищ.

Аналізуйте як результати тестуван�
ня, так і досвід успішних учителів і спо�
соби досягнення високих результатів.

Хімія
Аналогічні проблеми у посиленні мо�

тивації навчання хімії, яке не можливе
без хімічного експерименту. Зважаючи
на недостатність матеріальної бази
шкільних кабінетів хімії, доцільно ширше
використовувати експерименти ужитко�
вого характеру, також працювати з ма�
лою кількістю речовин. Стосовно пробле�
ми активізації пізнавального інтересу на
уроках хімії засобами хімічного експери�
менту на увагу та поширення заслуговує
досвід учителя�методиста Гадяцької спе�
ціалізованої школи I�III ст. № 3 Харчен�
ко Ніни Максимівни.  

Про предмет "Довкілля"
На базі шкіл області продовжується

реалізація особистісно орієнтованого на�
вчання засобами системи навчально�ме�
тодичного забезпечення моделі освіти
"Довкілля". Активно проводиться впро�
вадження цієї   педтехнології в  Зіньків�
ському, Новосанжарському, Шишацько�
му, Чутівському, Козельщинському, Лох�
вицькому, Полтавському, Глобинському,
Лубенському і Машівському районах.

Досвід обладнання кабінетів довкілля,
природознавства, екологічних стежин,
куточків мислення в довкіллі, як і впро�
вадження моделі освіти "Довкілля" слід
поширювати і заохочувати.

Викладання іноземних мов 
У 2007�2008 навчальному році цей

предмет не був включений до переліку
предметів, винесених на зовнішнє неза�
лежне оцінювання.

Зараз тестові завдання з іноземної мо�
ви розробляються згідно із Загальноєвро�
пейськими рекомендаціями з мовної осві�
ти. Тому специфіка предмета вимагає
систематичної роботи щодо підготовки
учнів до незалежного тестування. Для
цього необхідно більш широко використо�
вувати навчально�методичні комплекси
видавництв Великобританії, Німеччини,
Франції.

Турбують результати участі учнів у
Всеукраїнських олімпіадах з іноземних
мов.

Якщо з німецької мови маємо 2 місце,
то з французької 23�27, іспанської – 16�
27, англійської – 22�23 місце.

Багато сучасних роботодавців переко�
нані, що їхні співробітники зобов'язані
знати іноземні мови. З кожним роком
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менівського, Кобеляцького, Лохвицького,
Полтавського, Карлівського, Гадяцького
районів. А відділам освіти в Глобинсько�
му, Гребінківському, Зіньківському, Ма�
шівському, Миргородському, Новосан�
жарському, Оржицькому районах необ�
хідно зупинити тенденцію виведення цієї
навчально�виховної технології з практи�
ки навчальних закладів. 

Про предмет "фізична культура"
Усі загальноосвітні навчальні заклади

області перейшли на роботу за новими
програмами. Предмет "Фізична культу�
ра" належить до найбільш травмонебез�
печних дисциплін у загальноосвітніх на�
вчальних закладах. Тому вчителям пот�
рібно особливу увагу звернути на безпе�
ку життєдіяльності під час проведення
уроків.

Предмет "Біологія", "Основи здо-
ров'я"

Стратегії викладання біології відповід�
но до нових програм передбачають
обов'язкове формування на уроках жит�
тєвих навичок. 

У нас в області є позитивні приклади
такої роботи. У Калениківській спеціалі�
зованій школі І – ІІІ ступенів Решетилів�
ського району вчитель вищої категорії
Піхуля Наталія Олексіївна приділяє ве�
лику увагу формуванню життєвих нави�
чок при виконанні  практичної складової
біології, природознавства та основ здо�
ров'я, які вона викладає. 

Її уроки проходять серед природи на
шкільній екологічній стежині "Смарагди
біля Псла". Практичні заняття вчителька
організовує і проводить на території регі�
онального ландшафтного парку "Ниж�
ньоворсклянський". Результатом роботи
є перемога її вихованців на обласних,
всеукраїнських та міжнародних еколо�
гічних конкурсах. 

Проте, як засвідчило моніторингове
дослідження, здебільшого учителі недос�
татньо приділяють увагу практичній
складовій цього предмета. 

Результати тестування з біології зас�
відчили недостатній рівень знань із цього
предмета у школах Пирятинського, Ди�
канського, Гадяцького, Миргородського,
Глобинського, Великобагачанського ра�
йонів.

"Основи здоров'я" 
Проблемою залишається кадрове за�

безпечення цього нового предмета. Згідно
з рекомендаціями Міністерства освіти і
науки України його викладання повинні
вести вчителі валеології, біології, основ
безпеки життєдіяльності. 

Однак у деяких районах (Карлівський,
Зіньківський) цей предмет викладають
нефахівці, яких довантажують годинами
основ здоров'я. 

Географія
Згідно з результатами тестування з

географії  наша область очолює групу об�
ластей з найнижчими результатами. 

Звідки візьмуться кращі результати,
коли в області географічні майданчики є
лише в кожній 10�й школі. Проблеми ор�
ганізації роботи  шкільного географічного
майданчика пояснюють відсутністю при�
ладів  промислового виробництва, коштів
на виготовлення приладів місцевими
майстрами або ж "некоректним" ставлен�
ням місцевого населення до територій
майданчиків. 

Можна погодитися з цим, але ж 83 гео�
графічні майданчики діють. Організація
дослідницької діяльності на географічних
майданчиках – один із головних факторів
формування педагогічного успіху, доказ
професійної компетенції вчителя геогра�
фії.

Предмет "Етика"
Як складова цілісної системи навчаль�

них предметів у загальноосвітніх нав�
чальних закладах поряд із курсом світ�
ської "Етики" повинен функціонувати
курс "Основи християнської етики". 

Цей курс не є вченням віри, він не
включає релігійних обрядів, не має на ме�
ті залучення школярів до певної конфе�
сії.  Моніторингові дослідження, проведе�
ні у навчальних закладах м. Полтави,
Кременчука, Глобинського, Кременчуць�
кого та Хорольського районів показали,
що цей предмет є одним із улюблених та
сприяє духовному розвитку школярів. 

Але вивчення предметів духовно�мо�
рального спрямування повинно здійсню�
ватися з урахуванням побажань батьків,
педагогів та наявності належної кадрової
і методичної бази.

Основи економіки
Курс основ економіки сьогодні набуває

надто важливої ваги. В умовах ринкової
економіки діти повинні готуватися до ре�
ального конкурентного життя. На Всеук�
раїнській олімпіаді з цього предмета об�
ласть виборола 4 місце.

Проте результати зовнішнього оціню�
вання  невтішні – 14,1 відсотка учнів,
найбільше серед усіх предметів, не наб�
рали і 124 балів, перш за все у м. Мирго�
роді, Глобинському, Лубенському райо�
нах. 
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ди – не боятися ухвалювати рішення що�
до малокомплектних шкіл. Ідеться про
школи, у яких вчаться всього по декілька
дітей. Дати якісну освіту в них неможли�
во. До того ж, собівартість утримання од�
ного учня в них у 5�6 разів перевищує
нормативи. На цей час немає дозволу те�
риторіальних громад у Глобинському,
Кобеляцькому, Лубенському, Семенів�
ському, Шишацькому районах.

Формування інноваційного освітньо-
го середовища

Слід продовжити експериментальну
роботу з формування інноваційного ос�
вітнього середовища. Нині 32 інноваційні
навчальні заклади провадять експери�
ментально�пошукову діяльність з роз�
роблення моделей "Школи майбутнього".
Прикладом для цього є заклад у Ковалів�
ці Полтавського району.

Слід підтримувати участь загальноос�
вітніх навчальних закладів у загально�
державних та міжнародних освітніх дос�
лідницьких проектах.

Нині реалізується, зокрема, другий
етап програми Місrosoft "Партнерство в
навчанні". 645 учителів області у 2008 ро�
ці пройшли навчання за цією  програмою,
а з початку її впровадження – 1 791 учи�
тель. 

І хоча Полтавська область займає 4
місце серед областей України за кількіс�
тю підготовлених вчителів за цією прог�
рамою,  це лише десята частина учитель�
ського корпусу області. Не розпочали ро�
боту з впровадження програми Глобин�
ський, Гребінківський, Зіньківський,
Карлівський, Миргородський, Новосан�
жарський, Решетилівський, Семенів�
ський, Чорнухинський райони.  

Сьогодні ж кожний учитель повинен
бути комп'ютерно грамотним на рівні
програм Місrosoft та Intel. За програмою
корпорації Intel "Навчання для майбут�
нього" в школах області пройшли навчан�
ня близько 8 тисяч учителів базових дис�
циплін. За цим показником Полтавська
область посідає 2 місце в Україні.

Вже зараз згідно з наказом Міносвіти
в області апробується 43 педагогічні
програмні засоби з 10 предметів у 28 ба�
зових навчальних закладах. А як їх
ефективно використати, розглядатиме
Всеукраїнська науково�практична кон�
ференція "Комп'ютерна грамотність учи�
телів з точки зору стандартів Євросою�
зу", яку проводить Полтавський облас�
ний інститут післядипломної педагогічної
освіти імені М.В.Остроградського у лис�
топаді 2008 року.

Робота з обдарованими та здібними
дітьми

У формуванні інтелектуального потен�
ціалу нації велика роль належить участі
учнівської молоді у роботі Малої академії
наук. 

Порівняно з минулим роком кількість
учасників ІІ етапу у 2008 році зросла з
599 до 622, стабільною залишається і
кількість призерів на всеукраїнському
рівні.

На виконання рішення сесії обласної
ради переможцям III етапу Всеукраїн�
ських учнівських олімпіад з базових дис�
циплін, II етапу Всеукраїнського конкур�
су�захисту науково�дослідницьких робіт
учнів�членів Малої академії наук Украї�
ни та вчителям, які їх підготували, цього
року вперше в історії освіти області вру�
чаються грошові винагороди.

Сьогодні нас не влаштовує рейтинг
участі школярів Полтавщини у Всеук�
раїнських олімпіадах.

Якщо з трудового навчання, німецької
мови, економіки, географії полтавські уч�
ні займають 2�4 місця, то з хімії, фізики,
правознавства, математики, біології май�
же останні, з історії, інформатики, укра�
їнської мови "середнячки" (12�15 місце).

Профілізація навчання
Щорічно збільшується показник охоп�

лення профільним навчанням старшо�
класників загальноосвітніх навчальних
закладів області. 

Якщо у 2004 році показник охоплення
становив 60 відсотків загальної кількості
старшокласників, то цього року  вже 69,2
відсотки. 

У новому навчальному році учні 8�х
класів розпочнуть заняття за новими
навчальними планами і програмами.
Відповідно до Концепції профільного
навчання саме у 8 класі розпочинається
допрофільна підготовка. 

Міністерством освіти і науки України
підготовлені змістовні методичні реко�
мендації щодо його впровадження.  Про�
шу вчителів, психологів, керівників за�
гальноосвітніх навчальних закладів і міс�
цевих органів управління освітою вико�
ристати їх у практичній роботі.

Багато дискусій навколо малоком�
плектних шкіл. Але назрів час усвідоми�
ти, що малокомплектні школи становлять
серйозну проблему для якості освіти. Не�
обхідно здійснити детальний аналіз фун�
кціонування та фінансування таких на�
вчальних закладів, розробити програми з
оптимізації мережі загальноосвітніх шкіл
на 2009 – 2011 роки.

Закликаю органи місцевого самовря�
дування – сільські, селищні, районні ра�
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Бібліотеки
Дбаючи про нові електронні засоби

навчання, необхідно посилювати роль
шкільних бібліотек в організації і здій�
сненні навчального процесу. Лише 40 від�
сотків учнів вважають читання своїм
улюбленим заняттям, а ті 60 відсотків уч�
нів, які так не вважають, – це вина зде�
більшого і шкільних бібліотек, багато з
яких не відповідають сучасним викликам
і учнівським потребам.

Бібліотеки загальноосвітніх навчаль�
них закладів необхідно перетворити на
бібліотечно�інформаційні центри, як це
зробили у спеціалізованій школі № 6
м. Лубен та ліцеї № 4 м. Кременчука.

В області функціонує 726 шкільних
бібліотек із загальним книжковим фон�
дом 7 млн примірників, це більше ніж 42
книжки на учня. Питання результатив�
ності роботи бібліотек залишається від�
критим.

Потребує вирішення проблема управ�
лінської компетентності керівників за�
гальноосвітнього навчального закладу в
умовах розвитку державно�громадської
моделі управління освітою

Приклади систематичної співпраці з
батьками та громадськістю є в   закладах
освіти Полтави, Кременчука, Комсомоль�
ська, Миргорода, Новосанжарського, Пи�
рятинського, Решетилівського, Шишаць�
кого та інших районів. Однак, загалом
громадськість, зокрема батьківська, за�
лучається до вирішення шкільних справ
лише періодично.

Компетентність керівників шкіл вияв�
ляється і у створенні сучасного інформа�
ційно�комп'ютерного середовища навчаль�
ного закладу. Прикладом є Полтавська
школа № 13 (директор Гончаренко І.Д.),
який новий навчальний рік розпочинає у
середовищі вай�фай – безпровідного
з'єднання комп'ютерів. 

Але і за межами великих міст, у сіль�
ській місцевості є гідні приклади. Так, ди�
ректор Білухівської загальноосвітньої
школи І�ІІІ ст. Карлівського району
Є.О.Грищенко, багато учнів якого
пов'язали свою майбутню професію із ра�
діоелектронікою, зв'язком, комп'ютерною
технікою,  через мобільний телефон здій�
снив підключення школи до мережі Ін�
тернет через Інтертелеком. 

Такий шлях в нашій області є реаль�
ним для всіх охочих. За даними на  чер�
вень 2008 року, Інтертелеком на 85 від�
сотків має мережу покриття в Полтав�
ській області. 

Початкова освіта
Мережа початкової освіти задоволь�

няє потреби населення у здобутті почат�

кової освіти. Педагогічними кадрами ви�
сокого професійного рівня початкова
школа забезпечена стовідсотково.

Але в цій галузі маємо низку проблем.
За наслідками порівняльного досліджен�
ня якості природничо�математичної осві�
ти лише третина учнів 4�х класів змогла
виконати завдання на застосування одер�
жаних знань та умінь в реальних ситуа�
ціях, характерних для повсякденного
життя. Тобто результати навчання зорі�
єнтовані переважно на отримання знань,
запам'ятовування, а не на здійснення по�
шукової діяльності учнів, формування
життєвих компетенцій. 

На сьогоднішній день стан забезпечен�
ня засобами навчання та шкільним при�
ладдям у початковій школі становить ли�
ше 15 відсотків. 

Потрібно посилити вимоги до створен�
ня у початкових класах ігрових зон, за�
безпечення рухового режиму. Вважаю,
настав час вирішити проблеми перепов�
неності перших класів у містах.

На жаль, лише висока педагогічна
майстерність здатна полегшити навчання
дітям у перших класах  сільської місце�
вості, де одночасне навчання у  класах ді�
тей різних за віком (від 5 до 12 років) за�
лишається прикрим фактом сьогодення. 

Дошкільна освіта
Забезпечити якісну середню освіту

можливо через дошкільну освіту. Відсо�
ток охоплення дітей�дошкільнят складає
59,7 відсотка (по Україні – 56).

Але проблемою залишається вихован�
ня дітей сільської місцевості.

Необхідно продовжувати роботу з від�
новлення дошкільних навчальних закла�
дів у сільській місцевості.

З нового навчального року впроваджу�
ється Базова програма розвитку дош�
кільника "Я у Світі", яка передбачає роз�
виток дитини як особистості, турботу про
її здоров'я, духовне і соціальне благопо�
луччя. В області проводиться активна ро�
бота з підготовки до роботи за новою
програмою.  

У м. Комсомольську, Полтаві, Полтав�
ському, Гадяцькому районах  для забез�
печення безперервного підвищення ква�
ліфікації педагогічних кадрів дошкільної
освіти  створено мережу міських мето�
дичних центрів з проблем дошкільної ос�
віти.

Сподіваюся, що для реалізації програ�
ми начальниками відділів (управлінь) бу�
де вжито заходів зі зміцнення навчально�
матеріальної бази і підвищення  професі�
оналізму керівних та педагогічних кадрів.

У цьому навчальному році необхідно:
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"Дня України", яке стало святом всього
селища. 

2. Організація виховання дітей та уч�
нівської молоді у 2008�2009 навчальному
році повинна регламентуватися впровад�
женням Програми "Основні орієнтири ви�
ховання учнів 1�12�х класів загальноос�
вітніх навчальних закладів України".
Вважаємо за доцільне провести її обгово�
рення на серпневих конференціях, педа�
гогічних радах та батьківських зборах.

3. Комплекс вжитих нами заходів щодо
усунення дитячої бездоглядності та без�
притульності, попередження злочинів та
правопорушень в учнівському середови�
щі стабілізував криміногенну ситуацію
серед учнівської молоді в нашій області.
Динаміка правопорушень за 6 місяців
2008 року показана на слайді.

Так, за 6 місяців 2008 року досягнуто
спаду злочинності серед учнів шкіл на
12,8 відсотка.

Не скоєно жодного злочину учнями
шкіл Глобинського, Гребінківського, Ди�
канського, Зіньківського, Козельщинсько�
го, Кобеляцького, Лохвицького, Машів�
ського, Миргородського, Новосанжар�
ського, Пирятинського, Чорнухинського,
Чутівського, Шишацького районів та
м. Кременчука, Комсомольська, Миргоро�
да.

Проте слід визнати, що проблема подо�
лання дитячої бездоглядності, правопору�
шень серед них не втратила своєї акту�
альності та гостроти.

Незадовільно вирішується проблема
зайнятості учнів у вільний час, вихідні
дні, під час канікул. У липні та серпні, на
жаль, настає "мертвий сезон" в закладах
освіти. Тому допущено ріст злочинності у
Великобагачанському, Гадяцькому, Коте�
левському, Кременчуцькому, Лубенсько�
му районах.

4. Про позашкільну освіту як дієвий за�
сіб виховання.

Для забезпечення позашкільної роботи
з учнями в області діє 91 освітянський по�
зашкільний навчальний заклад, якими
охоплено 41,3 тис. учнів, що складає 26,6
відсотків  загальної кількості учнів. Най�
більша кількість закладів у м. Полтаві,
Кременчуці, Миргороді, Лохвицькому,
Гадяцькому, Зіньківському, Пирятин�
ському районах. Найменша їх кількість у
Лубнах, Полтавському, Оржицькому, Ре�
шетилівському районах. 

Найнижчий відсоток охоплення по�
зашкіллям у м. Лубни – 5,3 відсотка від
загальної кількості учнів, Машівському
районі – 8,2; Лохвицькому, Кобеляцько�
му, Решетилівському, Гадяцькому, Ши�
шацькому, Оржицькому, Гребінківському
районах та Кременчуці – від 10 до 17 від�

� максимально залучити дітей п'яти�
річного віку до систематичного навчання
у дошкільних навчальних закладах; охо�
пити дошкіллям не менше 75 відсотків ді�
тей 1�4 років, особливу увагу звернути на
охоплення дітей із сільської місцевості;

� продовжити удосконалювати мере�
жу дошкільних навчальних закладів в
районах завдяки створенню закладів різ�
них типів (ясла�садок, компенсуючого ти�
пу, комбінованого типу, навчально�ви�
ховні комплекси тощо).

Інтернатні заклади
Питанням оптимізації мережі інтер�

натних закладів, як завжди, Головним
управлінням освіти і науки надавалася
першочергова увага. З цього навчального
року приступаємо до реалізації Програ�
ми реформування системи інтернатних
закладів.

Виходячи з Указів Президента, дору�
чень Уряду особлива увага приділяється
необхідності спільних дій усіх інституцій,
що опікуються долею дітей�сиріт та тих,
хто залишився без батьківського піклу�
вання.

Внесені зміни до Статуту Гадяцького
дитячого будинку. Ми маємо перший в
області дитячий будинок, де утримують�
ся діти віком від 2 до 18 років, а їх на�
вчання відбуватиметься у територіально
наближених загальноосвітніх навчаль�
них закладах. 

У подальшому передбачається ство�
рення ще одного дитячого будинку на базі
Полтавської школи�інтернату для дітей�
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування ім. Н.К.Крупської. Також пла�
нується відкриття двох санаторних шкіл�
інтернатів для дітей, які мають проблеми
зі здоров'ям.

Актуальні аспекти виховної роботи
Виховна робота закріплює навчальні

досягнення учнів  та   формує мотивацію
молоді до них.

1. З лютого 2008 року в області впро�
ваджується проект "Школа та громадян�
ське суспільство", спрямований на фор�
мування справжніх громадян своєї дер�
жави, розвиток учнівського самовряду�
вання.  Проведення проекту за участю
Громадської організації Асоціації сприян�
ня міжнародному бізнесу та розвитку під�
тримано головою Полтавської обласної
ради О.В.Удовіченком.

У багатьох школах області діють сис�
теми учнівського самоврядування і маємо
цікаві ініціативи. Наприклад, за рішенням
учнівського парламенту Артемівської
школи Чутівського району започатковано
проведення 1 грудня шкільного свята
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сотків при середньообласному показнику
26,6. 

На прикладі цих районів видно наслід�
ки щорічного зменшення фінансування та
скорочення гуртків, штатів у позашкіль�
них закладах. 

На жаль, і 2008�2009 навчальний рік
ми починаємо в умовах невизначеності з
подальшим фінансуванням позашкільних
навчальних закладів. 

Залишається напруженим стан  фінан�
сування у Пирятинському, Карлівському,
Лохвицькому, Хорольському районах.
Прошу керівників міст і районів зберегти
позашкілля у рік відзначення 90�річчя
заснування в Україні цієї  системи освіти.

На жаль, ми втратили контроль за
ефективністю роботи позашкілля. Тому і
виникають дискусії, чи потрібні позаш�
кільні навчальні заклади в такому статусі
і в такій кількості, як нині.

Оздоровлення дітей
Улітку цього року при навчальних зак�

ладах області працювало 716 пришкіль�
них таборів з денним перебуванням, в
яких оздоровилося 29,2 тисяч відсотків
учнів. Приємно відзначити, що в м. Полта�
ві, Гадяцькому, Котелевському, Хороль�
ському, Машівському районах охоплено
дітей оздоровленням в пришкільних табо�
рах більше, ніж планувалося. 

Особлива увага приділяється оздоров�
ленню дітей�сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей з малоза�
безпечених сімей, дітей�чорнобильців. 

Для організації їх оздоровлення з об�
ласного бюджету виділено 3,5 млн грн.
Приємно, що в цьому році завдяки напо�
легливій, послідовній роботі обласного
штабу з оздоровлення, особисто його го�
лови Н.С.Мякушко, вдалося значно поліп�
шити якість наданих послуг з оздоров�
лення: діти одержували 2�3�разове хар�
чування, у третині таборів був організова�
ний денний сон, середня вартість харчу�
вання на день склала 10 грн.

Оздоровлення в  освітянських замісь-
ких таборах 

Серед 31 заміського табору області, які
працювали цього року, 10 – заклади осві�
тян, тобто третина. 

Лише по одному табору мають органи
охорони здоров'я та податкова адмініс�
трація. Решта організаторів оздоровлення
ухиляються від створення власних оздо�
ровчих закладів, зводячи свою роль лише
до контролюючих функцій. 

Здоров'я дітей
Захворюваність дитячого населення

нашої області і України має тенденцію до

зростання. За даними статистики, в Ук�
раїні кожний четвертий малюк народжу�
ється хворим. 

Занепокоєння викликає зростання рів�
ня захворюваності  дітей старшого
шкільного віку (15�17 років). При профі�
лактичних оглядах дітей сколіозів і пору�
шень постави виявляється майже в 2 ра�
зи більше, ніж десять років тому. 

Діти не забезпечені фізичною актив�
ністю. Наслідок сучасної екранної цивілі�
зації – за моніторами комп'ютерів до 3�х
годин щоденно проводять 88 % шести�
класників, 91 % восьмикласників, 87 % де�
сятикласників, а перед екранами телеві�
зорів від однієї до чотирьох годин – 74 %
шестикласників, 75 % восьмикласників,
77 % десятикласників.  

Діти курять, вживають алкоголь та
наркотики. Моніторинг та анкетування
показали, що близько 85 відсотків дітей
11�16 річного віку коли�небудь вживали
алкоголь, 75 відсотків курили, до 25 від�
сотків вживали наркотики. Щодня та що�
тижня п'ють пиво майже 15 відсотків
шестикласників, вживають слабоалко�
гольні напої з домішками до 20 відсотків.
Серед 15�16 річних дівчат тих, хто регу�
лярно вживають саме ці напої більше,
ніж серед хлопців!

Тому становище, що склалося, потре�
бує невідкладного спрямування дієвих
зусиль і ресурсів на активізацію профі�
лактичних заходів, які мають стати не�
від'ємною частиною навчально�виховного
процесу в усіх навчальних закладах об�
ласті.

Кадрова робота та післядипломна ос-
віта педагогічних працівників 

Протягом останніх двох років наміти�
лася позитивна тенденція збільшення
кількості педагогічних працівників з ви�
щою освітою. У загальноосвітніх навчаль�
них закладах області працюють 82 від�
сотки педагогів, які мають повну вищу
освіту (проти 80 відсотків у 2006 та 81
відсотка  у 2007 р.). 

Найбільше педагогів з вищою освітою
у Зіньківському районі, у м. Полтаві,
Миргороді. Найменше – у Кременчуцько�
му, Шишацькому та Оржицькому райо�
нах. 

Щорічно педагогічні колективи попов�
нюються молодими кадрами.  У 2008 році
Полтавський державний педагогічний
університет імені В.Г. Короленка закінчи�
ли 474 майбутніх молодих педагогів, що
навчалися за державним замовленням. 

Але проблеми із забезпеченням квалі�
фікованими педагогічними кадрами зак�
ладів освіти  ще не вирішені.  З року в рік
викликає тривогу факт "старіння" педа�
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до самостійної навчальної діяльності,
формування вміння на основі знань
розв'язувати проблеми, які виникають у
різних ситуаціях.

Кроки щодо побудови компетентнісної
моделі освіти необхідно розпочинати в
педагогічних колективах уже сьогодні.

Потрібно зупинитися на проблемі кад�
рового забезпечення фахівцями психоло�
гічної служби навчальних закладів. Воно
залишається незадовільним, про що від�
значено і в доповіді Міністра освіти і нау�
ки.

У 2007�2008 навчальному році при
потребі 903 ставок фахівців психологічної
служби введено 432,25 (43 відсотка). 

Заклади інтернатного типу практични�
ми психологами забезпечені на 70 відсот�
ків, соціальними педагогами – на 16 від�
сотків, загальна забезпеченість складає
43 відсотка.  

Дбають про вирішення проблеми у
містах Кременчуці, Комсомольську, у
Кременчуцькому, Полтавському, Хо�
рольському, Пирятинському, Гадяцькому
районах, де коштом місцевого бюджету
введені посади соціальних педагогів,
практичних психологів.

Вкрай незадовільною залишається си�
туація у Шишацькому, Семенівському,
Решетилівському, Оржицькому, Чутів�
ському, Глобинському районах, де забез�
печеність працівниками психологічної
служби складає менш ніж 30 відсотків.

Завершуючи, прошу представників
секцій висловити свої думки і пропозиції
щодо поліпшення навчально�методичної
та виховної роботи.

У переддень нового навчального року
слова глибокої вдячності адресуємо тим
педагогічним колективам, які, незважаю�
чи на складнощі, думають по�державно�
му про майбутнє, творять, плекають його.
Сьогодні ми дякуємо батьківській гро�
мадськості та всім, причетним до цієї ве�
ликої справи.

Зичу вам успіхів!

Стаття надійшла в редакцію  28.08.08 �

гогічних кадрів. Сьогодні у загальноосвіт�
ніх навчальних закладах працює 2,1 тис.
педагогів (більше ніж 10 відсотків) пен�
сійного віку, що на 236 більше, ніж у ми�
нулому році. 

Щорічно випускники вищих педагогіч�
них навчальних закладів, що навчалися
за цільовими направленнями, не влашто�
вуються на роботу за направленнями.
Цю проблему ми ставимо кожного року,
але вона, на жаль, за сучасних ринкових
умов може бути частково вирішена лише
шляхом посиленого контролю райдер�
жадміністрацій, органів освіти.

Щодо соціального захисту педагогіч�
них працівників в частині надання житла.

За оперативними даними органів осві�
ти кількість педагогічних працівників, що
перебувають у черзі на одержання житла
та покращення житлово�побутових умов
порівняно з 2007 роком зменшилася на
149 осіб і становить 407 чол. 

Найбільша черга вчителів на житло у
Комсомольську, Кременчуці, Миргороді,
Полтаві. У Глобинському, Кобеляцькому,
Козельщинському, Лубенському, Мирго�
родському, Новосанжарському, Оржиць�
кому, Полтавському, Чорнухинському та
Чутівському районах немає черги вчите�
лів на одержання житла.

У 2008 році  вчителям області виділено
24 квартири, зокрема в Шишацькому ра�
йоні, Полтаві, Лубнах, Хоролі, Карлів�
ському, Лохвицькому районах.  Порівня�
но з 2007 роком, на 75 осіб зменшилася
кількість педагогів, що проживають у
найманих квартирах. 

311 учителів різних районів і міст про�
живають в орендованих квартирах, з них
106 молодих спеціалістів.  У Гребінків�
ському, Котелевському, Пирятинському,
Машівському районах протягом 3 остан�
ніх років не було виділено жодної квар�
тири, жодного місця у гуртожитку вчите�
лям, не надано пільгових кредитів на
придбання або будівлю житла.

Післядипломна педагогічна освіта
У 2008 році підвищать свою кваліфіка�

цію майже 4,5 тис. педагогів за 49 спеці�
альностями. Підвищення якості післядип�
ломної освіти – головне завдання Полтав�
ського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградсько�
го, яке він вирішує за новою стратегією,
про що засвідчує експозиція ХІІІ облас�
ного ярмарку педагогічних технологій,
яку обладнав інститут спільно з методич�
ними кабінетами.

Компетентнісний підхід до організації
навчального процесу потребує принципо�
вої зміни позиції вчителя. Основним зав�
данням вчителя стає мотивація школярів
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Освіта – основа розвитку особистості,
суспільства, нації та держави, запорука
майбутнього України. Вона є визначним
чинником політичної, соціально�еконо�
мічної, культурної та наукової життєді�
яльності суспільства. Основні завдання,
які поставлені сьогодні перед освітянами
Кременчука, спрямовані на реалізацію
Указу Президента України від 20.03.2008
р. № 244/2008 "Про додаткові заходи що�
до підвищення якості освіти в Україні". 

Перспективи розвитку освітньої галузі
Кременчука визначені  Програмою "Осві�
та Кременчука" на 2007 – 2011 роки, яка
затверджена рішенням ІХ сесії міської
ради від 28.11.2006 року. Заходи зазначе�
ної Програми спрямовані на підвищення
якості, структурну перебудову, стабільне
функціонування та подальший  розвиток
освіти в місті з урахуванням потреб його
мешканців.

Передумовою забезпечення  рівного
доступу до якісної освіти є розв'язання
низки проблем, пов'язаних з оновленням
її змісту, упровадженням сучасних тех�
нологій навчання, удосконаленням уп�
равління освітою тощо.

Завдяки здійсненню довгострокового
планування розвитку освітньої галузі
міста, згідно з названою Програмою,
створено таку мережу навчальних закла�
дів, яка  задовольняє освітні потреби
кожного жителя відповідно до його інте�
ресів, здібностей, нахилів. На цей час у
місті працює 48 дошкільних навчальних
закладів, із них 45 – комунальної форми
власності і 3 – приватні.

Аналіз мережі дошкільних навчаль�
них закладів міста свідчить про тенден�
цію  до поступового відновлення роботи
раніше закритих груп.

З 01.09.2007 року у дошкільних на�
вчальних закладах додатково було від�
крито 17 груп, із них 11 – за рахунок пе�
реведення з дошкільних навчальних у
ЗНЗ перших класів. З 01.09. 2008 р. в ДНЗ

відкрито додатково 23 групи: 16 – за ра�
хунок переведення до ЗНЗ  перших кла�
сів та 7 – із числа закритих груп. Це дало
змогу зняти напругу з чергою на влашту�
вання дітей в дошкільні навчальні закла�
ди міста. На цей час управлінням освіти
вирішено питання щодо забезпечення
місцями в дошкільних закладах всіх охо�
чих. Цілеспрямовану роботу з пошуку
резервів для відкриття додаткових груп
у дошкільних навчальних закладах буде
продовжено.

На сьогодні охоплення дітей 5�річного
віку різними формами дошкільної освіти
в місті становить 100 %. Усього дошкіль�
ною освітою охоплено 8 324 дитини, що
становить 79 % загальної кількості дітей
від народження до 6 років (по Україні се�
редній відсоток охоплення дітей дошкіль�
ною освітою становить 54 %).

У 33 загальноосвітніх навчальних зак�
ладах усіх типів і форм власності міста
освіту здобувають 20 638 учнів. Порівня�
но з минулим навчальним роком в за�
гальноосвітніх навчальних закладах
зросла кількість груп продовженого дня
та кількість учнів у них.

У 2007 – 2008 н.р. в загальноосвітніх
навчальних закладах міста працювали 57
груп продовженого дня, які охопили 1 710
учнів.

З 01. 09. 2008 року в ЗНЗ міста відкри�
то 69 ГПД, що на 12 груп більше порівня�
но з 2007 – 2008 н.р. Це дасть можливість
охопити навчанням у ГПД 2 070 учнів (на
360 учнів більше, ніж у 2007 – 2008 н.р.).

З метою створення кращих умов для
диференціації навчально�виховного про�
цесу, розвитку індивідуальних здібнос�
тей учнів, самоорганізації, самореалізації
особистості, розширення життєвої та со�
ціальної компетентності старшокласни�
ків запроваджено профільне навчання,
яке сприяє формуванню мотивів навчан�
ня, що мають бути зорієнтовані перш за
все на подальший професійний вибір:
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Представлено досвід і проблеми формування оптимальних умов навчання дітей у м. Кременчуці.

Представлен опыт и проблемы формирования оптимальных условий обучения детей в г.Кременчуге.

Experience and some issues of  forming optimal conditions for children education in Kremenchuk are given
in this article.
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
Результати, які отримали учні – ви�

пускники загальноосвітніх навчальних
закладів міста за підсумками зовнішньо�
го незалежного оцінювання, дали можли�
вість зарахувати оцінку більшості учас�
ників як оцінку з державної підсумкової
атестації з відповідного предмета, що
свідчить про належний рівень знань уч�
нів із навчальних предметів.

Серед випускників цього навчального
року 166 нагороджені за успіхи у навчан�
ні Золотими та Срібними медалями.

Відбулися позитивні зрушення в орга�
нізації роботи з обліку дітей і підлітків
шкільного віку. В управлінні освіти ство�
рений електронний банк даних учнів, які
навчаються в 1 – 11 класах  загальноос�
вітніх навчальних закладів міста. Сесією
міської ради 31.07.2007 р. ухвалено рі�
шення "Про порядок організації обліку
дітей і підлітків шкільного віку в м. Кре�
менчуці", згідно з яким працівники ЗНЗ,
відповідальні за організацію обліку дітей
і підлітків у 2007 році, отримали грошові
виплати. І в цьому році працівникам за�
гальноосвітніх та дошкільних навчальних
закладів, відповідальним за проведення
обліку дітей та підлітків, буде виплачена
грошова винагорода.

Створена система навчання учнів з об�
меженими можливостями, розроблені
спеціальні навчальні плани, що врахову�
ють індивідуальні потреби дитини, запи�
ти батьків. У 2007 – 2008 н.р.  в загально�
освітніх навчальних закладах міста було
272 учні, з якими працювали учителі зі
спеціальною підготовкою. Керівниками
навчальних закладів створені умови для
безперешкодного доступу дітей з особли�
вими потребами до загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів, за�
безпечена соціальна адаптація та реабілі�
тація таких дітей. Враховуючи актуаль�
ність проблеми, заплановано створення
при міському методичному кабінеті Ко�
ординаційного центру з організації на�
вчання дітей з особливими потребами. 

Значно активізувалася інноваційна та
експериментальна діяльність загальноос�
вітніх навчальних закладів. Творчий по�
тенціал педагогів ліцеїв № 4, 11, 30, коле�
гіуму № 25, СШ № 10, ЗОШ № 12 актив�
но використовується у методичній роботі,
вони є керівниками міських методичних
об'єднань, творчих груп. На базі колегіу�
му № 25, ліцеїв № 4, 30 діють міжшкільні
профільні групи з економіки, математи�
ки, інформатики та правознавства. Уп�
равління освіти спільно з методичним ка�
бінетом проводять цілеспрямовану  робо�
ту щодо забезпечення якості професійно�
практичної підготовки педагогічних пра�
цівників. Протягом 2007 – 2008 н.р. діяло

40,4 % учнів обрали технологічний про�
філь навчання, фізико�математичний та
економічний – 11, 7 %, історичний, укра�
їнської філології, біологічний – 9,6 %. 

У місті склалася критична ситуація із
забезпеченням підприємств кадрами ро�
бітничих спеціальностей. У Міжшкільно�
му навчально�виробничому комбінаті
№ 2 успішно здійснюється підготовка ро�
бітничих кадрів гостродефіцитних спеці�
альностей: автослюсар, слюсар із меха�
носкладальних робіт, водій, кравець, під�
приємець, оператор ПК. Крім того, у цьо�
му начальному закладі додатково органі�
зовані  платні вечірні групи для доросло�
го населення.  Вивчаються потреби в кад�
рах робітничих спеціальностей для під�
приємств: Крюківський вагонний завод,
Сталеливарний завод тощо. В НВК № 1
вирішується питання підготовки кадрів
для будівельної галузі.  

З кожним роком покращується ре�
зультативність роботи з обдарованими
учнями.  В ІІІ (обласному) етапі Всеукра�
їнських учнівських олімпіад призові міс�
ця посіли 88 учнів, а в ІV (Всеукраїнсько�
му) етапі – 6 учнів (І місце – 2 учні, ІІ – 1
учень і ІІІ місце – 3 учні). 53 учні стали
призерами обласного конкурсу�захисту
МАН, переможцями Всеукраїнського
конкурсу�захисту МАН – 7 учнів.

За рейтингом участі в ІІІ (обласному)
турі Всеукраїнських учнівських олімпіад
з базових дисциплін команда м. Кремен�
чука посіла І місце. Управлінням освіти
вирішується питання формування дієвої
системи стимулювання обдарованої мо�
лоді та її наставників.

2008 рік – це початок нового етапу у
сучасній педагогічній історії України:
вступ до вищих навчальних закладів ос�
віти здійснюється тепер через систему
зовнішнього незалежного оцінювання.
Для організованого проведення зовніш�
нього незалежного оцінювання у нашому
місті було  відкрито 10 пунктів тестуван�
ня на базі загальноосвітніх навчальних
закладів: ЗОШ № 1, 8, 12, 17, 26, 28, 31,
гімназій № 5, 6, ліцею № 30. 

Підготовлено більше ніж 500 інструк�
торів та старших інструкторів, проведено
їх навчання та сертифікацію.  Для участі
у тестуванні було зареєстровано 1 702
учні – випускників загальноосвітніх на�
вчальних закладів міста (це майже 98 %
загальної кількості випускників);  1 327 –
випускників минулих років. Загальна
кількість учасників найбільш масового
тесту з української мови та літератури
склала 2 736 осіб, серед яких 1 689 учнів
загальноосвітніх навчальних закладів
міста (98 % загальної кількості випускни�
ків). 
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знавці української мови вибороли 5 при�
зових місць в обласному етапі Міжнарод�
ного конкурсу ім. Петра Яцика з найкра�
щим результатом в області. Забезпечено
вивчення й поширення в місті педагогіч�
ного досвіду з методики викладання мови
вчителів ліцею № 4, 11, гімназій № 5, 6,
колегіуму № 25, СШ № 10,  ЗОШ № 16.

З огляду на важливість розвитку мов�
ної культури молоді, використання дер�
жавної мови в усіх сферах освітньої ді�
яльності, актуальним є питання про пріо�
ритетне вивчення української мови в усіх
загальноосвітніх навчальних закладах,
незалежно від мови навчання.

З вересня 2008 року планується вне�
сення змін щодо змісту освіти учнів 8 кла�
сів, впровадження  навчальних курсів
"Християнська етика в українській куль�
турі" (за згодою батьків) у ЗНЗ № 1, 3, 7,
12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 25, 28 та "Основи
споживчих знань" (у ліцеї № 11).

З кожним роком удосконалюються
форми роботи з організації атестаційної
експертизи освітньої діяльності навчаль�
них закладів.

У 2007 – 2008 н.р. проведено атестацій�
ну експертизу освітньої діяльності 8 за�
гальноосвітніх та дошкільних навчальних
закладів. За результатами атестаційної
експертизи всі навчальні заклади атесто�
вані, зокрема 3 дошкільні навчальні зак�
лади атестовані з відзнакою. У 2008 –
2009 н.р. в нашому місті планується про�
ведення обласного семінару, на якому бу�
де розглянуто питання атестаційної екс�
пертизи освітньої діяльності навчальних
закладів.

З 1 вересня 2008 р. розширено мережу
психологічної служби навчальних закла�
дів міста шляхом упровадження в кожно�
му ЗНЗ посад соціальних педагогів, ме�
тою діяльності яких є адаптація дитини
до вимог соціального середовища через
соціально�педагогічний патронаж дітей у
системі освіти, сприяння взаємодії на�
вчального закладу, сім'ї, служби у спра�
вах дітей, кримінальної міліції, органів
місцевого самоврядування, неурядових
та громадських організацій. Активізува�
лася діяльність практичних психологів
щодо первинної профілактики жорсто�
кості і насильства в учнівському середо�
вищі. Посилено зв'язок психологів із
Міським центром зайнятості для органі�
зації роботи з діагностування нахилів уч�
нів щодо здобуття робітничих професій.

Покращенню організації харчування
учнів сприяло переведення з січня 2007 р.
кухарів шкільних їдалень на міський
бюджет, додаткове упровадження 99
штатних одиниць. Порівняно з 2007 р.
зросла кількість учнів 5�11 класів, охоп�

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
21 методоб'єднання, організовано 57 на�
вчальних семінарів, 14 майстер�класів.
Активною була участь педагогів ЗНЗ у
міському конкурсі "Учитель року – 2008".
Переможцями міського, обласного та
учасниками Всеукраїнського конкурсу
стали Мищенко Тетяна Анатоліївна –
учитель зарубіжної літератури та Дудка
Людмила Георгіївна – учитель історії лі�
цею № 11. Курси підвищення  кваліфіка�
ції протягом 2007 року пройшли 479 пед�
працівників. Особлива увага приділялася
професійному зростанню молодих учите�
лів. Успішно працювали 8 шкіл професій�
ної адаптації.

2008 – 2009 навчального року плану�
ється зміцнити технічну базу міського
методичного кабінету, придбати мульти�
медійні проектори, сучасну комп'ютерну
техніку.

У квітні 2008 р. в загальноосвітніх на�
вчальних закладах міста проведено об�
ласний моніторинг якості математичної
освіти учнів 11 класів. Середній бал нав�
ченості випускників м. Кременчука ста�
новить 9,8 балів.

Значною подією стало проведення у
листопаді 2007 р. авторського семінару
видатного педагога Шалви Олександро�
вича Амонашвілі "Основи гуманно�осо�
бистісного підходу до дітей в освітньому
процесі",  у якому взяли участь більше
ніж 300 педагогічних працівників загаль�
ноосвітніх та дошкільних навчальних
закладів міста.

Триває навчання педпрацівників за прог�
рамами "Intel. Навчання для майбутнього"
та "Microsoft". Протягом 2007�2008 н.р. для
загальноосвітніх та дошкільних навчаль�
них закладів придбано 170 комп'ютерів. 

У вересні – жовтні 2008 р. планується
додатково придбати для навчальних зак�
ладів комп'ютери та мультимедійні про�
ектори на суму 670 тис. грн.  Впровадже�
но електронну систему обліку підручни�
ків. Усі загальноосвітні та дошкільні зак�
лади міста, шкільні бібліотеки комп'юте�
ризовані та підключені до Інтернету.
Створено сайти управління освіти та
міського методичного кабінету. У місько�
му методичному кабінеті діє електронний
банк даних про міжнародні освітні прог�
рами та конкурси, перемога у яких надає
учням можливість навчання за кордоном,
а вчителям – стажування в зарубіжних
країнах.

З метою розвитку мовної культури мо�
лодого покоління,  використання держав�
ної мови в усіх сферах освітньої діяль�
ності в навчальних закладах міста забез�
печено виконання заходів Державної
програми розвитку і функціонування ук�
раїнської мови на 2004 – 2010 рр. Юні



ри). Другий рік успішно працює профіль�
ний оздоровчий табір "Мала міліцейська
академія" на базі колегіуму № 25, роботу
якого схвалено  обласним управлінням
МВС України в Полтавській області.
Уперше на базі навчально�виховного
об`єднання "Школа�сад" організовано оз�
доровлення дітей у 2 зміни. Досвід такої
організації оздоровлення та відпочинку
дітей буде продовжений і в наступному
році.

Значну роль у вихованні повноцінної
особистості має позашкільна освіта. Уп�
равлінню освіти виконкому міської ради
підпорядковані три позашкільних закла�
ди: Станція юних техніків, еколого�нату�
ралістичний Центр учнівської молоді,
центр науково�технічної творчості учнів�
ської молоді "Юний технік", які відвіду�
ють 1 864 учні загальноосвітніх навчаль�
них закладів міста.

В еколого�натуралістичному Центрі
працюють 28 гуртків, які  відвідують по�
над 400 дітей. Протягом навчального року
педагоги Центру активно співпрацювали
зі школами міста. Щоліта  на базі Центру
працює профільний дитячий оздоровчий
табір "Юннат". В Кременчуцькому Цен�
трі науково�технічної творчості учнів�
ської молоді працює 27 технічних гур�
тків, які відвідує більше  ніж 300 вихо�
ванців. Протягом 2007 – 2008 н.р.  на базі
Центру проведено 8 міських масових за�
ходів, у яких активну участь взяли не
тільки вихованці Центру, а й учні загаль�
ноосвітніх навчальних закладів міста.

Значну роботу з організації змістовно�
го дозвілля учнівської молоді проводить
Кременчуцька станція юних техніків, де
працюють 83 технічні гуртки за 19 нап�
рямами. В гуртках навчаються 1 080 ви�
хованців. Робота проводиться не лише з
вихованцями станції, а й з учнями за�
гальноосвітніх навчальних закладів міс�
та. Збереження мережі закладів поза�
шкільної освіти дає можливість не тільки
розвинути здібності дітей, а й забезпечи�
ти зайнятість неповнолітніх з девіантною
поведінкою, що сприяє зменшенню кіль�
кості правопорушень серед учнівської
молоді. Актуальним залишається питан�
ня розгалуження мережі гуртків, удоско�
налення гурткової роботи у позаурочний
час.

З метою координації роботи  з профі�
лактики правопорушень та бездогляд�
ності при управлінні освіти діє штаб  з
питань профілактики правопорушень,
злочинності, бездоглядності серед учнів�
ської молоді і попередження насильства в
сім'ї, сформовано банк даних учнів,
схильних до скоєння правопорушень, із
неблагополучних сімей. В ЗНЗ міста пра�

лених гарячим харчуванням, і складає
сьогодні 85 % загальної кількості учнів
ЗНЗ (минулорічний показник – 79 %).
Важливою для збереження здоров'я ді�
тей є організація харчування учнів 1�4�х
класів. У загальноосвітніх навчальних
закладах міста гарячим харчуванням
коштом бюджету забезпечені всі учні 1�
4�х класів (6 951 осіб – 100 %). Бюджет�
ним коштом організовано гаряче харчу�
вання дітей пільгових категорій: 142�х ді�
тей�сиріт та позбавлених батьківського
піклування, 57�х дітей із малозабезпече�
них сімей, 39�х дітей, що перебувають на
обліку в тубдиспансері, 1  – із числа дітей
працівників органів внутрішніх справ, які
загинули при виконанні службових
обов'язків. 

Здійснюється посилений контроль за
якістю приготування їжі, забезпечена ві�
тамінізація харчування. Ще не реалізова�
ні всі можливості для організації дієтич�
ного харчування учнів – із 665 дітей, які
його потребують, отримують цей вид
харчування тільки 505 (76 %). 

Вирішуються питання покращення
стану матеріально – технічної бази
шкільних їдалень та харчоблоків. Завдя�
ки зусиллям керівників загальноосвітніх
навчальних закладів і спонсорів для
їдальні ліцею № 4 придбано універсаль�
ний кухонний комбайн,  для  їдальні лі�
цею № 30  –  водонагрівач.

Значно поліпшилася робота з розвит�
ку фізкультури і спорту. Протягом 2�х
років школярі міста посідають І місце в
обласній Спартакіаді. В усіх загальноос�
вітніх навчальних закладах міста працю�
ють спортивні гуртки, секції. Протягом
2007�2008 н.р. закінчена реконструкція
спортивної зали СШ № 10, проводиться
реконструкція спортивної зали ЗОШ
№ 9. Водночас обладнання  шкільних
спортивних зал застаріле, виділених
коштів вистачає тільки на придбання
найнеобхіднішого спортивного інвентарю.
Необхідно  придбати сучасне  спортивне
обладнання для шкіл, обладнання спор�
тивних майданчиків.

Влітку цього року організовано роботу
27 пришкільних та 9 профільних оздо�
ровчих дитячих таборів, в яких оздоров�
лено  2 194 учні, з них безкоштовно – 101
дитина пільгових категорій (у 2007 р.  –
65 дітей). 

В екскурсіях та походах взяли участь
11 630 дітей, суспільно�корисною працею
були охоплені 2 397 учнів. На базі ЗОШ
№ 16 створено профільний дитячий оздо�
ровчий табір "Юний лідер". Протягом лі�
та на базі ліцеїв № 4, 11 та гімназії № 6
працювало три профільні оздоровчі табо�
ри "Юний науковець" (у 2007 р. – 2 табо�
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цюють  522 гуртки та секції, які відвіду�
ють 8 121 учень,  проведена значна робо�
та щодо залучення до гурткової роботи
учнів, схильних до скоєння правопору�
шень. 

На виконання заходів обласної Прог�
рами виховання учнівської молоді до
2012 року при  управлінні освіти створені
виховний центр "Славута", Кременчуць�
кий міський центр практичної психології
та соціальної роботи. Щорічно прово�
дяться конкурси педагогічної майстер�
ності: "Кращий заступник директора з
виховної роботи", "Кращий педагог�орга�
нізатор", "Кращий класний керівник".
Досвід роботи педагогів міста презенто�
вано на сторінках Всеукраїнських жур�
налів "Позакласний час", "Школа", "Ви�
ховна робота в школі". Управлінням осві�
ти спільно з Автозаводською та Крюків�
ською районними радами розроблені
Програми профілактики правопорушень
на 2007 – 2009 рр. та подолання дитячої
безпритульності та бездоглядності на
2006 – 2010 роки. Діють дитяче об'єднан�
ня "Армія Добра", "Школа юного лідера".
Уперше за одинадцять років на Міжна�
родній виставці�ярмарку "Чумацький
шлях – 2008" були представлені  експо�
зиції "Освіта Кременчука" та "Дитяча
дипломатія Кременчука". Протягом вис�
тавки�ярмарку  учні ЗНЗ зустрічалися з
представниками дипломатичного корпу�
су країн дальнього та ближнього зару�
біжжя. 

Пріоритетними напрямами в роботі
загальноосвітніх навчальних закладів є
збереження життя і здоров'я дітей. Ке�
рівниками загальноосвітніх та дошкіль�
них навчальних закладів проводиться
постійна робота з профілактики травма�
тизму, результатами якої є факт збіль�
шення кількості навчальних закладів, де
не було допущено жодного випадку трав�
мування учнів: ЗОШ № 2, 7, 9, 14, 24, 29,
гімназія № 6, колегіум № 25. В багатьох
ЗНЗ кількість випадків травмування ді�
тей  порівняно з минулим роком значно
зменшилася. 

Усі навчальні заклади здебільшого
підготовлені до нового навчального року.
Проведені ремонти приміщень, здійсню�
ються заходи щодо своєчасного початку
опалювального сезону. В 2007 – 2008 н.р.
в навчальних закладах проведені капі�
тальні і поточні ремонти на  суму понад
2 млн грн.

Завдяки турботі міської влади і особис�
то міського голови М.В.Глухова, в 2007 р.
на капітальні ремонти дахів ЗНЗ і ДНЗ
з міського бюджету виділено додатково
1 млн 210 тис. грн. Цього навчального ро�
ку вжито заходів щодо зміцнення матері�

ально�технічної та технологічної бази за�
гальноосвітніх навчальних закладів:
придбано персональні комп'ютери на су�
му 287, 2 тис. грн.                                              

З міського бюджету додатково виділені
кошти на придбання протягом вересня –
жовтня 2008 року  для загальноосвітніх
та дошкільних навчальних закладів
комп'ютерної техніки. Проведено частко�
ве оновлення технологічного обладнання
їдалень навчальних закладів: придбано
холодильні шафи, 4 електроплити, 30 хо�
лодильників для загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладів. ЗНЗ
міста отримали для шкільних їдалень
комплекти посуду з нержавіючої сталі,
керамічний та скляний посуд. Для до�
шкільних навчальних закладів придбано
пральні машини, пилососи та телевізори.

ДНЗ № 4, 11, 18, 32, 33, 36, 81 та загаль�
ноосвітні навчальні заклади № 13, 20, 27
отримали комплекти меблів. Для 6�річок
закуплені дитячі ліжка, двосекційні ша�
фи та комплекти білизни на загальну су�
му 300 тис. грн.

Завдяки зусиллям міської влади, до�
помозі обласної державної адміністрації
цього року забиті перші палі фундаменту
навчально�виховного об'єднання "Почат�
кова школа –  дитячий садок" у 278 квар�
талі (вул. Радянської Армії), будівництво
якого планується завершити в 2010 році.

На черзі питання поліпшення стану
матеріально�технічного забезпечення ка�
бінетів інформатики, трудового навчан�
ня, фізики, біології, географії, хімії, спор�
тивних зал, бібліотек тощо. Вирішення
потребують питання ремонту шкільних
парканів, фасадів навчальних закладів,
віддалення міських сміттєвих контейне�
рів від територій шкільних територій,
придбання спеціального обладнання для
скошування трави.

Стаття надійшла в редакцію  5.09.08 �
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відкриті уроки. При районному методич�
ному кабінеті створюються творчі групи,
діяльність яких спрямована на творче ви�
переджувальне розв'язання ключових
аспектів проблемної педагогічної теми,
над якою працює методичне об'єднання
[1]. Таку роботу виконують ланки мето�
дичного кабінету: дошкільної освіти, за�
гальної середньої освіти, позашкільної
освіти.

Результатом роботи творчих груп є
розробка методичних матеріалів на допо�
могу вчителям, зокрема при викладанні
курсу "Історія Полтавщини" (керівник
Н.В.Драч), дидактичних матеріалів для
вчителів іноземної мови (керівник
І.Л.Джуган), рекомендацій учителям гео�
графії з теми "Використання інформацій�
но�комунікаційних технологій на уроках
географії" тощо.

Питання забезпечення фахового удос�
коналення та процесу самоосвіти педаго�
гічних кадрів реалізується через озна�
йомлення вчителів з новими технологія�
ми, методами навчання, а також через
визначення стратегії розвитку навчаль�
ного закладу. Сьогодні в районі створено
п'ять навчально�виховних комплексів
(дитячий садок – школа), що дало мож�
ливість охопити дошкільним навчанням
67 % дітей.

Поряд із певними досягненнями та
напрацюваннями дошкілля району має
проблеми. Так, у районі функціонує 7 од�
ногрупових дошкільних навчальних зак�
ладів. Програмові вимоги до різних кате�
горій дітей суттєво відрізняються, тому
вихователі опановують методики, які
сприяють оптимальному вирішенню як
подачі нового матеріалу, так і закріплен�
ню вивченого.

У положенні про районний (міський)
методичний кабінет чітко зазначено, що
діяльність методичного кабінету будуєть�
ся на принципах системного підходу до
навчально�методичного забезпечення
навчально�виховного процесу [4]. Надан�
ня методичній діяльності вчителів харак�
теру системи з усіма її компонентами: ці�
лепокладання, цілісність, поліструктур�
ність, варіативність, критеріальність дає
змогу підвищити ефективність роботи з
педкадрами та запобігти зведенню мето�
дичної діяльності до здійснення певних
заходів. Тому визначити мету – означає
виділити найважливіші, необхідні для
підвищення професійної компетентності
вчителя кінцеві результати [5].

Ефективність системи методичної
роботи – це не просто її здатність до�
сягати ефекту, а дієвість такої здат�
ності. Йдеться про досягнутий резуль�
тат з урахуванням витрачених зусиль та
часу. Але ефективність передбачає до�
сягнення прогнозованого результату оп�
тимальним шляхом [2].

Досягнення мети у Полтавському ра�
йонному методичному кабінеті відбува�
ється через індивідуальні консультації
для педагогів, роботу постійних семіна�
рів, районних методичних об'єднань,
опорних шкіл, творчих груп, семінарів�
практикумів, консультпунктів для вчите�
лів, а також через систему методичних
заходів, спрямованих на розв'язання ак�
туальних науково�методичних проблем.
Предметом розгляду на засіданнях ра�
йонних методичних об'єднань є педаго�
гічні та психологічні основи сучасних ос�
вітніх технологій. У програмі семінарів –
інформаційні повідомлення, психолого�
педагогічні тренінги, дискусії, ділові ігри,

17

Постметодика, № 5 (82), 2008

Проаналізовано діяльність Полтавського районного методичного кабінету та обгрунтовано
необхідність упровадження нових форм і методів організації методичної роботи.

Проанализирована деятельность Полтавского районного  методического кабинета и обосно�
вана необходимость внедрения новых форм и методов организации методической работы.

Activity of the Poltava district methodical cabinet is analysed and the necessity of new methods of
methodical work organization implementing  is grounded.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РАЙОННОГО
МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

В.І.Павленко

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
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ми: математика, хімія, біологія, геогра�
фія, іноземна мова.

З метою активізації та розвитку твор�
чого потенціалу вчителів і учнів видано
дві збірки творів членів літературно�мис�
тецької вітальні "Світанок" – школярів
Полтавського району.

Ефективність реалізації нововведень
на рівні загальноосвітнього навчального
закладу значною мірою залежить від ба�
гатьох чинників і, насамперед, від іннова�
ційного потенціалу школи: відповідне
кадрове забезпечення, наявність високо�
го освітньо�культурного рівня школярів,
батьків, можливостей залучення науков�
ців�консультантів з інноваційної роботи,
співпраці з вищими навчальними закла�
дами, позашкільними закладами [3]. У
2006�2007 н.р. в Полтавському районі
розпочато науково�експериментальну
роботу "Екологічне виховання на уроках
географії" під керівництвом аспіранта
ПДПУ Є.В.Копильця у Розсошенській
гімназії, обласному ліцеї�інтернаті для
обдарованих дітей ім. А.С.Макаренка, Но�
воселівській, Супрунівській, Мачухів�
ській, Терешківській ЗОШ.

Консультативно�методичну допомогу
учасникам навчально�виховного процесу
з питань виховання дітей, підлітків, ство�
рення психологічних умов для їх розвит�
ку надають шкільні психологи. У мало�
комплектних школах супровід здійсню�
ється згідно з графіком методистом РМК,
відповідальним за психологічну службу.

Здійснення навчально�корекційної ро�
боти з дітьми, які мають вади звуковимо�
ви, надання консультативної та методич�
ної допомоги вихователям та вчителям
навчальних закладів району, батькам
щодо запобігання та усунення порушень
усної й письмової мови дітей стало мож�
ливим завдяки відкриттю логопедичного
пункту при районному методичному ка�
бінеті.

Упровадження в районі програми Іпtel
"Навчання для майбутнього" дало змогу
вчителям використовувати комп'ютерні
технології у навчальному процесі. 98 %
шкіл Полтавського району забезпечені
комп'ютерною технікою, і лише 46 % ма�
ють можливість користуватися Інтерне�
том. Крім того, якісне використання шко�
лами годин роботи в Інтернеті ускладню�
ється можливостями телефонних АТС,
установлених у відповідних населених
пунктах.

Вивчаючи досвід роботи Решетилів�
ського, Пирятинського, Хорольського ра�
йонних методичних кабінетів, Ужгород�

Значну увагу РМК приділяє форму�
ванню творчого потенціалу вчителів. Му�
зично�терапевтичну технологію "Пісне
Знайка", яка сприяє фізичному, психіч�
ному, інтелектуальному та духовному
зростанню дитини, формує цілісне доско�
нале світосприйняття, запроваджує вчи�
телька Степненської ЗОШ І�III ст.
Л.Ф.Мушит. Учитель співпрацює з Інсти�
тутом проблем виховання АПН України,
зокрема доктором психологічних наук,
професором, дійсним членом АПН Украї�
ни І.Д.Бехом. Цікавим є досвід роботи
вчителя Степненської ЗОШ Ю.А.Зайця.
Видано його методичний посібник "Нові
підходи при викладанні курсу астроно�
мії", затверджений науково�методичною
радою ПОІІШО і рекомендований вчите�
лям фізики та астрономії.

У школах району триває системне
вивчення курсу "Довкілля" у Калашни�
ківській, Головачанській, Степненській,
Тахтаулівській, Заворсклянській, Ново�
селівській ЗОШ, Гожулівському, Кротен�
ківському НВК. У Гожулівському НВК
впроваджено розвивальне навчання.

Упродовж останніх років підвищився
якісний показник участі педагогічних та
учнівських колективів у Всеукраїнських
конкурсах: Мачухівська школа стала ла�
уреатом Всеукраїнського конкурсу
"Школа сприяння здоров'ю", Терешків�
ська – "Школа громадянського станов�
лення", Розсошенська гімназія  – дипло�
мантом Всеукраїнської виставки "Іннова�
ції в освіті". За кількістю учасників у
Міжнародному математичному конкурсі
"Кенгуру" район займає III місце в облас�
ті. Яскравим прикладом творчої актив�
ності педколективу є Розсошенська гім�
назія, яка з 2002 є активним членом асо�
ціації "Відроджені гімназії України", у
рамках якої учні і вчителі беруть участь
у практичних семінарах, конференціях,
фестивалях, обмінюються методичним
досвідом.

Учні навчальних закладів є членами
наукового товариства "Мала академія на�
ук", чотирнадцять із яких у 2007/2008 н.р.
стали переможцями II етапу конкурсу та
три нагороджені грамотами. Але в органі�
зації цієї роботи теж є проблеми. Тільки в
3�х школах району із 27�ми є заступники
директорів із науково�методичної роботи.
Наукові керівники постійно змінюються,
що потребує додаткового часу для мето�
дичної допомоги. Позитивні результати
дає робота школи олімпійського резерву,
яка створена при районному будинку ди�
тячої та юнацької творчості за напряма�
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ського, Харківського, Черкаського місь�
ких методичних кабінетів, відділ освіти
спільно з органами місцевого управління
створив інформаційний центр на базі
Розсошенської гімназії для вчителів ра�
йону. Така форма методичної роботи до�
поможе створити умови для індивідуаль�
ної роботи педагогів і керівників освіти
(перегляд, оцінювання, добирання засобів
навчання, необхідних для застосування в
навчальному процесі), підтримати діяль�
ність педагогічних працівників у галузі
створення медіапродуктів (фото� та відео�
записів, електронних документів, баз да�
них, веб�сторінок тощо).

Методичною службою постійно прово�
диться анкетування вчителів із метою
вивчення ефективності педагогічного
досвіду, самоосвіти, участі в системі нау�
ково�методичної роботи, що дає змогу
оцінити якість діяльності педагогів, їх
професійно�фахову компетентність,
уміння й навички організації навчально�
пізнавальної роботи з учнями, участь у
науково�методичній роботі та її резуль�
тативність, методики та технології здій�
снення виховної роботи з учнями в уроч�
ний та позаурочний час.

Такий підхід до організації роботи ме�
тодичного центру сприяє вирішенню ком�
плексу завдань методичної роботи з пе�
дагогічними працівниками і сприяє його
утвердженню як сервісного центру з під�
вищення професійного рівня вчителів, а
разом з тим і підвищенню якості резуль�
татів освітньої діяльності педагогів. Зрос�
тає рівень навчальних досягнень та вихо�
ваності учнів, стимулюється науково�
дослідницька діяльність [6].

Районний методичний кабінет постій�
но перебуває у творчому пошуку нових
форм і методів організації методичної ро�
боти, удосконалення навчально�виховно�
го процесу.
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Початок XXI століття означений пошуком нової філософії
виховання та навчання дітей і юнацтва. Її стрижень – розви�
вальна життєтворча домінанта; виховання відповідальної осо�
бистості, яка здатна до саморозвитку, самостійно, незалежно бу�
дувати свою долю, стосунки зі світом, реалізувати життєве
призначення через власний вибір.

Ціннісні й цільові засади життєвої компетентності всебічно
розкриті, науково обґрунтовані у Концепції 12�річної середньої
загальноосвітньої школи. Перехід до 12�річної середньої школи
зумовлює потребу переведення різних типів шкіл із режиму
функціонування в режим випереджувального розвитку, який би
сприяв створенню умов для становлення дитини як творця і про�
ектувальника свого життя, оволодіння нею життєвою компетен�
тністю.

Що ж варто зробити, аби задеклароване стало реальністю?
Навчити дітей працювати самостійно.

У – рок... Мабуть, є щось фатальне в звучанні й у складі цього
слова. Випадково чи ні, але три слова, які складають "трикут�
ник" навчального процесу, починаються з букви "У": урок, учи�
тель, учень. Якщо "пограти" зі словом "урок", переставляючи
букви, складаючи нові слова, будуючи асоціативні ряди, ніби
заглиблюючись у генетичну природу слова, то в результаті ви�
никнуть такі слова, як "крик", "докір", "рев", "рокіт", "ремству�
вати", "гуркіт", "грім", "ура" та інші. Звук "р" за своєю природою
рокітливий, рикаючий, ревучий... – у всякому разі не є вісником
радості.

А майстерня? Яке веселе, довге слово, і звук "р" не рикає, а
щось майструє, створює, будує. У майстерні всі майструють ра�
зом із майстром, він серед класу, він організовує діяльність усіх,
і кожний іде своїм шляхом.

У такому навчальному процесі змінюється система стосунків
"учитель – учень". У майстерні якось незручно когось повчати,
дисциплінувати, навіть давати знання. Тут кожен проходить
шлях, на якому долає перешкоди, переживає потрясіння, від�
криває, навіщо він жив у майстерні, що пережив, а головне – що
і як створив.

Учені стверджують, що без активності школярів у навчально�
виховному процесі не може бути успішним засвоєння знань, не
може бути повноцінного виховання. Відійти від традицій у на�
вчанні, для яких типовим є пасивність учнів, коли вчитель все
знає, вміє, пояснює, визначає, що учневі потрібно знати, а учень
повинен тільки відтворити знання, дає можливість, як на нашу
думку, майстерня  проектного  навчання.

Щоб навчити школяра проектування, нам, учителям, необхід�
но уміти проектувати свою діяльність. Тому пропонуємо Вашій
увазі проект "Інтелект", розроблений у Комсомольській гімназії

РОБОТА КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ
ІМЕНІ В.О.НИЖНИЧЕНКА ЗА
ПРОЕКТОМ "ІНТЕЛЕКТ" 

І.В.Мітіна 

Найголовніше – це прищеплювати смак і 
любов до науки: інакше ми виховаємо просто

віслюків, навантажених книжковою премудріcтю…
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Представлено про"
ект "Інтелект"
К о м с о м о л ь с ь к о ї
гімназії імені
В.О.Нижниченка,
що  систематизує і
проектує у спільній
діяльності вчите"
лів, учнів, батьків
такий актуальний
напрям шкільної
роботи, як інте"
лектуальний по"
тенціал закладу. 

Представлен про"
ект "Интеллект"
К о м с о м о л ь с к о й
гимназии имени
В.О.Нижниченко,
который система"
тизирует и проек"
тирует в общей де"
ятельности учите"
лей, учеников, роди"
телей такое акту"
альное направление
школьной работы,
как интеллекту"
альный потенциал
заведения. 

Paper tells about
project "Intelligence"
works in
V . N y z h n y c h e n k o
Komsomolsk gymna"
sium  that classifying
and projecting in jo"
int  work of teachers,
students, parents
such actual way of
school activities as
its intellectual poten"
tial.



секцій, учнівських товариств, активізу�
вати форми позакласної роботи з учнями;

� підвищувати рівень викладання ба�
зових дисциплін;

� поширювати і впроваджувати в на�
вчально�виховний процес сучасні прийо�
ми і методи навчання, інноваційні техно�
логії;

� співпрацювати з навчально�вихов�
ними закладами, клубами, асоціаціями,
що ведуть роботу з обдарованою молод�
дю в Україні та за її межами;

� залучати професорсько�викладаць�
кий склад ВНЗ до активної співпраці з
метою підвищення рівня знань, умінь та
навичок гімназистів;

� розробити положення щодо стиму�
лювання, активізації творчої діяльності
учнів;

� передбачити комплекс психолого�
педагогічних, організаційних, науково�
практичних заходів для роботи зі здібни�
ми й обдарованими учнями;

� привертати увагу громадськості до
означеної категорії учнів для прийняття
заходів, що спрямовані на підтримку
творчої особистості.

Виконавці проекту. Педагогічний, уч�
нівський, батьківський колективи гімна�
зії, творчі наукові спілки, ВНЗ на умовах
співпраці.

Проект складається з модулів, кожен
із яких містить міні�модулі (рис. 1).

імені В.О.Нижниченка Полтавської об�
ласті. Ми вирішили систематизувати і
спроектувати такий актуальний напрям
шкільної діяльності, як інтелектуальний
потенціал закладу. 

Проект "Інтелект"
Тип проекту.  Практико�орієнтова�

ний; творчий.
Термін дії. 2007 – 2012 роки.
Мета та завдання проекту.  Для до�

сягнення найбільшої результативності
навчально�виховного процесу в гімназії,
виконуючи вимоги, які наведені в міській
Програмі пошуку, навчання та підтримки
обдарованої молоді, необхідно забезпечи�
ти управлінські, дидактичні, науково�ме�
тодичні та виховні завдання:   

� створити постійну систему пошуку,
виявлення та розвитку обдарованих і
здібних учнів, надавати їм допомогу у ви�
борі професії, сприяти вступу у вищі
навчальні заклади;

� розвивати й формувати творчу та
наукову еліту;

� підвищувати інтерес до вивчення
спецкурсів із профілів: економічного,
правничого, естетичного, гуманітарного,
прищеплювати навички дослідницької та
наукової роботи, пропагувати досягнення
науки, техніки та новітніх технологій;

� підбивати підсумки роботи  профіль�
них спецкурсів, факультативів, гуртків,
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Ïðîåêò  "²íòåëåêò" 

äèòèíà 

ó÷èòåë³ áàòüêè 

Øêîëà  
"Ïåðø³ êðîêè"  

(1-4 êë.) 

Øêîëà  
ñàìîðåàë³çàö³¿  

(9-12 êë.) 

Øêîëà  
ñàìîàêòèâ³çàö³¿ 

(5-8 êë.) 

Ðîäèííå 
âèõîâàííÿ 

Ï³êëóâàëüíà 
ðàäà 

Ñèñòåìà ïîøóêó 
îáäàðîâàíî¿  é 

òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³, 
¿¿ íàâ÷àííÿ òà  

âèõîâàííÿ 

Îðãàí³çàö³éíî-
ìåòîäè÷íå 

çàáåçïå÷åííÿ 

Åêñïåðèìåíòàëüíà 
ä³ÿëüí³ñòü 

("Óí³âåðñàë", 
"Õóäîæíÿ êóëüòóðà") 

Ñïîíñîðè òà 
ìåöåíàòè 

Ðîäèíí³ ñâÿòà 
"Òàëàíîâèò³ ä³òè – 

íàä³ÿ ã³ìíàç³¿" 

Рис. 1.  Структура проекту "Інтелект"
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Перші три модулі проектують діяльність початкової, середньої та старшої школи і

включають  міні�модулі: урочну та позаурочну діяльність, психологічний облік обдаро�
ваної дитини та очікувані результати. Але в кожному модулі передбачені свої міні�мо�
дулі, тобто те, що притаманне кожній віковій категорії. 

 

Øêîëà "Ïåðø³ êðîêè"  
(1-4 êëàñè) 

Óðî÷íà 
ä³ÿëüí³ñòü 

Ïîçàóðî÷íà  
ä³ÿëüí³ñòü 

Î÷³êóâàí³ 
ðåçóëüòàòè 

Ïñèõîëîã³÷íèé îáë³ê 
îáäàðîâàíî¿ äèòèíè  

Áàçîâ³ äèòÿ÷³ ñàäî÷êè 
"Ðîñèíêà", "Ñîíå÷êî", "Äþéìîâî÷êà"  

•  óðîêè çà 
ïðîãðàìîþ; 
•  ñïåöêóðñè ç 
ïðîô³ë³â: åêîíîì³êà, 
ïðàâî, õóäîæíÿ 
êóëüòóðà; 
•  óðîêè åòèêè;  
•  óðîêè àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè ïðè  Êè¿âñüêîìó 
ì³æíàðîäíîìó  
óí³âåðñèòåò³ (ÊèÌÓ)  

• ó÷àñòü ó÷í³â 
ìîëîäøèõ êëàñ³â ó 
ðîáîò³ ÍÒÓ 
(íàóêîâîãî 
òîâàðèñòâà ó÷í³â) 
"Ïðîì³íö³"; 
• ó÷àñòü ó ì³ñüêèõ 
ïðîåêòàõ ( "Âîäà – 
öå æèòòÿ"); 
• ó÷àñòü â îáëàñíèõ 
òà âñåóêðà¿íñüêèõ 
êîíêóðñàõ "Þíèé 
äîñë³äíèê", "Äæì³ëü 
òà áäæ³ëêà", "Äî 
÷èñòèõ äæåðåë", 
"Ïòàõ ðîêó" òîùî;  
• ó÷àñòü ó ì³ñüêèõ 
îë³ìï³àäàõ òà 
êîíêóðñ³ çíàâö³â 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè;  
• ó÷àñòü ó 
øê³ëüíîìó ñâÿò³  
"Àëëî, øóêàºìî 
òàëàíòè!"; 
• ó÷àñòü ó 
ñïîðòèâíèõ 
çìàãàííÿõ. 

• ðàííÿ é ïîåòàïíà 
ä³àãíîñòèêà ä³òåé â 
áàçîâèõ äèòÿ÷èõ 
ñàäêàõ; 
• ñîö³îëîã³÷í³ 
äîñë³äæåííÿ, 
îïèòóâàííÿ ç ìåòîþ 
âèÿâëåííÿ 
çä³áíîñòåé ó÷í³â òà 
ìîæëèâîñò³ ¿õ 
ðåàë³çàö³¿ â 
ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ;  
• ä³àãíîñòèêà ó÷í³â 
çà åêñïåðèìåíòàëüíîþ  
ïðîãðàìîþ 
"Óí³âåðñàë".  

• âèÿâëåííÿ 
ïðîäóêòèâíîãî òà 
òâîð÷îãî ìèñëåííÿ 
â ó÷í³â; 
• ïîñò³éíèé ïðîÿâ 
ö³êàâîñò³; 
• ³íòåíñèâíèé 
ìîâíèé ðîçâèòîê;  
• ïñèõîëîã³÷íèé 
òà åìîö³éíèé 
êîìôîðò; 
• ïîñèëåíà óâàãà ç 
áîêó äîðîñëèõ;  
• ï³äâèùåííÿ 
ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ 
çíàíü â óðî÷í³é 
ä³ÿëüíîñò³;  
• ðåçóëüòàòèâí³ñòü
ó÷àñò³ ó÷í³â â 
îë³ìï³àäàõ òà 
êîíêóðñàõ 
ïîçàøê³ëüíîãî 
ñïðÿìóâàííÿ.  

 

Рис.2. Модуль 1 проекту "Інтелект"

Представляємо план діяльності за міні�модулями,  де вказуються зміст роботи,
учасники,  орієнтовна дата проведення заходу,  відповідальні за виконання роботи:
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Таблиця 1 

План діяльності за міні�модулями

Êîä 
ì/ì 

Íàçâà ì/ì Çì³ñò ðîáîòè Ó÷àñíèêè Îð³ºíòîâíà 
äàòà 

ïðîâåäåííÿ; 
â³äïîâ³äàëüí³  

Ì³í³-ìîäóëü 1.1.  Ðàíí³é ðîçâèòîê äèòèíè  

1.1.1 
 

Ïñèõîëîã³÷í³ 
ñïîñòåðåæåííÿ òà çàíÿòòÿ  
 

Âèçíà÷åííÿ òà ðîçâèòîê 
³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé  
5- ð³÷íèõ ä³òåé 

â÷èòåë³ 
ìàéáóòí³õ 
ïåðøîêëàñíèê³â; 
âèõîâàòåë³ ä/ñ; 
áàòüêè 
ìàéáóòí³õ 
ïåðøîêëàñíèê³â  

âåðåñåíü-
êâ³òåíü, 1 ðàç 
íà òèæäåíü, 
ìàéáóòí³é 
ó÷èòåëü 1-õ êë. 
 

1.1.2. 
 

«Êðóãëèé ñò³ë» 
 

«Ïåðøîêëàñíèê – öå äóæå 
â³äïîâ³äàëüíî»  

â÷èòåë³ 1-õ êë.; 
áàòüêè; 
âèõîâàòåë³ ä/ñ   

òðàâåíü, 
Óðîäà Â.Ì.  

1.1.3. Íàðàäà  
 

«Íàñòóïí³ñòü îñâ³òíüî -
âèõîâíî¿  ðîáîòè òà 
ïî÷àòêîâà øêîëà ã³ìíàç³¿ » 

âèõîâàòåë³ ä/ñ; 
â÷èòåë³ 1-4 êë. 
 

ñåðïåíü, 
Óðîäà Â.Ì. 
 

1.1.4. 
 

Êîíñèë³óì 
 
 

Ïðîâåäåííÿ ïñèõîëîãî -
ïåäàãîã³÷íîãî êîíñèë³óìó ïðî 
õ³ä àäàïòàö³¿ ïåðøîêëàñíèê³â  

âèõîâàòåë³ ä/ñ; 
â÷èòåë³ 1-õ êë.; 
áàòüêè 
 

âåðåñåíü, 
Óðîäà Â.Ì. 
 
 

1.1.5. 
 

Ïñèõîëîã³÷í³ 
äîñë³äæåííÿ 
 

Âèçíà÷åííÿ ñõèëüíîñòåé 
ïåðøîêëàñíèê³â  

ó÷í³ 1-õ êë.; 
âèõîâàòåë³ ä/ñ  ; 
ïñèõîëîã; 
 

æîâòåíü, 
ïñèõîëîã 
Òêà÷åíêî  Ñ.Â.  
 

1.1.6 
 

²íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà  
 

«Êîæíîìó ïåðøîêëàñíèêó – 
îñîáèñòèé òâîð÷èé 
ðîçâèòîê»: 
êëàñíî-óçàãàëüíþþ÷èé 
êîíòðîëü 1 êë.  

ó÷í³ 1-õ êë.; 
â÷èòåë³ 1 êë.;  
ïñèõîëîã 
 

âåðåñåíü-
òðàâåíü, â÷èòåë³ 
1-õ êë. 
 

1.1.7. 
 

Àäì³í³ñòðàòèâíèé 
êîíòðîëü 

Ðîáîòà çà âèáðàíîþ òåìîþ ç 
ó÷íåì 

ó÷í³ 1-õ êë.; 
â÷èòåë³ 1 êë.   

Óðîäà Â. Ì 

Ì³í³-ìîäóëü 1.2. Ðîáîòà ÍÒÓ  «Ïðîì³íö³»  

1.2.1. ²íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà 
â÷èòåë³â ó ÍÒÓ 
«Ïðîì³íö³» 

Âèñòóïè þíèõ íàóêîâö³â çà 
¿õ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêîþ 
ïîøóêîâîþ ðîáîòîþ 

 
ó÷í³ 1-õ êë.; 
â÷èòåë³ 1êë. 

âåðåñåíü-
æîâòåíü, êåð. 
Ðîá³ò 

1.2.2. 
 

Çàõèñò Êîæíîìó þíîìó íàóêîâöþ – 
³íäèâ³äóàëüíó óâàãó  

ó÷èòåë³ 2-4 êë. 
 

áåðåçåíü,  
Óðîäà Â. Ì. 
 

1.2.3. Íàðàäà ïðè äèðåêòîðîâ³  
 

"Òàëàíîâèò³ ä³òè – íàä³ÿ 
ã³ìíàç³¿" 
 

ó÷í³ 2-4 êë., 
â÷èòåë³ 2-4 êë.; 
áàòüêè 2-4 êë. 

ñ³÷åíü, 
Ïîëîáîê Ë. Â.  
 

1.2.4. Ðîäèíí³ ñâÿòà 
 

Ðîáîòà ç ïîãëèáëåííÿ çíàíü 
ó÷í³â çà âèáðàíèì ïðåäìåòîì 

ó÷èòåë³ 2-11 êë. 
 

Ãðóäåíü,êâ³òåíü,  
Ì³ò³íà ². Â.  

Ì³í³-ìîäóëü 1.3. «Îë³ìï³àäè»  
1.3.1. ²íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà  

 
Ó÷àñòü ó øê³ëüíèõ 
îë³ìï³àäàõ 
 

ó÷í³ òà â÷èòåë³ 
ïî÷àòêîâèõ 
êëàñ³â, áàòüêè 

Ì³ò³íà ². Â.,  
Óðîäà Â. Ì 

1.3.2. Øê³ëüíà îë³ìï³àäà  
 

Ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ çíàâö³â 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè  

 Ì³ò³íà ². Â.,  
Óðîäà Â. Ì. 

1.3.3. Ì³ñüêèé òà îáëàñíèé 
êîíêóðñè çíàâö³â 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè  

 ó÷í³ òà â÷èòåë³ 
2-4 êë. 
 

Ì³ò³íà ². Â.,  
Óðîäà Â. Ì. 
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Ì³í³-ìîäóëü 1.4. Êîíêóðñè ïîçàøê³ëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ  
1.4.1. Ï³äãîòîâêà òà 

ó÷àñòü â êîíêóðñ àõ 
 

Âñåóêðà¿íñüê³ 
êîíêóðñè: 
- «Äî ÷èñòèõ äæåðåë» 
- "Äæì³ëü òà áäæ³ëêà"  
- "Ïòàõ ðîêó" 
- "Ãàëåðåÿ ê³ìíàòíèõ 
ðîñëèí" 
- "Þíèé äîñë³äíèê"  

ó÷í³ òà â÷èòåë³ 
2-4 êë. 
 

Äðîíèê Ç.ß. 
 

1.4.2. ²íäèâ³äóàëüíà 
ðîáîòà â ñåêö³ÿõ 
 

Ðîáîòà ç òâîð÷îãî 
ðîçâèòêó äèòèíè 
 

ó÷í³ òà â÷èòåë³ 
2-4 êë. 
1-Á êë. 
2-Á êë. 
2-Ã êë. 
 

êâ³òåíü, 
Ëóê`ÿíåíêî 
Ñ.Ë 
æîâòåíü,  
Ùî÷êà Ì.Ñ. 
Çàâàäñüêà Ò.Â.  
Óðîäà Â.Ì. 
âåðåñåíü-
òðàâåíü, 
Îâåð÷åíêî Í.Ì 

1.4.3. 
 

Ìóçè÷í³ ñâÿòà  
 

"Àëëî, øóêàºìî 
òàëàíòè" 
 

1-Á êë. 
 
ó÷í³ 2-5 êë. 
 
ó÷í³ 1-4 êë.; 
â÷èòåë³; 
êåð³âíèêè 
ãóðòê³â 

Ëóê`ÿíåíêî 
Ñ.Ë., 
Ñêîðèê Í.².  
 

1.4.4. ²íòåëåêòóàëüí³ 
çìàãàííÿ 

"Íàéðîçóìí³øèé" 
 

ó÷í³ 2-4 êë.; 
âèõîâàòåë³ ÃÏÄ;  
ó÷í³ 4 êë.; 
â÷èòåë³ 4 êëàñ³â  

Òîïþê Ë.À. 
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Øêîëà  
ñàìîàêòèâ³çàö³¿  

 (5-8 êëàñè) 

Óðî÷íà 
ä³ÿëüí³ñòü 

Ïîçàóðî÷íà  
ä³ÿëüí³ñòü 

Î÷³êóâàí³ 
ðåçóëüòàòè 

Ïñèõîëîã³÷íèé îáë³ê 
îáäàðîâàíî¿ äèòèíè  

•  óðîêè çà 
ïðîãðàìîþ; 
•  ñïåöêóðñè ç 
ïðîô³ë³â: åêîíîì³êà, 
ïðàâî, õóäîæíÿ 
êóëüòóðà; 
• óðîêè åòèêè; 
•  óðîêè àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè ïðè ÊèÌÓ. 

•  ó÷àñòü ó÷í³â 
ñåðåäíüî¿ ëàíêè â 
ðîáîò³ ÍÒÓ 
"Åðóäèò"; 
•  ó÷àñòü ó ì³ñüêèõ 
ïðîåêòàõ "Øêîëà 
çáåðåæåííÿ 
çäîðîâ'ÿ", "Øêîëà 
âçàºìîäîïîìîãè" 
(ïðîãðàìà "Ð³âíèé 
ð³âíîìó"), "Ó òåáå º 
øàíñ áóòè 
çäîðîâèì"; 
•  ó÷àñòü â 
îáëàñíèõ òà 
âñåóêðà¿íñüêèõ 
êîíêóðñàõ "Çîëîòèé 
êëþ÷èê", "Êåíãóðó", 
"Ïðèðîäà ³ ëþäè", 
"Êîëîñîê", 
"Ïîäàòêè î÷èìà 
ä³òåé" òà ³í..; 
•  ó÷àñòü ó ì³ñüêèõ 
òà îáëàñíèõ 
îë³ìï³àäàõ òà 
êîíêóðñ³ çíàâö³â 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè;  
•  ó÷àñòü ó ãóðòêàõ 
åñòåòè÷íîãî 
íàïðÿìêó (âîêàë, 
õîðåîãðàô³ÿ, òåàòð, 
ÊÂÊ); 
•  ó÷àñòü ó 
ñïîðòèâíèõ 
çìàãàííÿõ; 
•  ó÷àñòü ó ðîáîò³ 
ë³òåðàòóðíî-
ìèñòåöüêî¿ ñâ³òëèö³ 
"Ïàðîñòîê". 

•  ìåòîäè÷í³ 
ðåêîìåíäàö³¿ 
"Ïñèõîëîã³÷í³ 
îñîáëèâîñò³ 
îáäàðîâàíî¿ 
äèòèíè"; 
•  ñîö³îëîã³÷í³ 
äîñë³äæåííÿ, 
îïèòóâàííÿ ç ìåòîþ 
âèÿâëåííÿ 
çä³áíîñòåé ó÷í³â òà 
ìîæëèâîñò³ ¿õ 
ðåàë³çàö³¿ â 
ñåðåäí³õ êëàñàõ;  
•  ä³àãíîñòèêà ó÷í³â 
çà åêñïåðèìåíòàëüíîþ  
ïðîãðàìîþ 
"Óí³âåðñàë" 

•  íàÿâí³ñòü 
âåëèêèõ 
ìîæëèâîñòåé äî 
íàâ÷àííÿ; 
•  ð³çíîìàí³òí³ñòü 
³íòåðåñ³â òà âåëèêà 
íàïîëåãëèâ³ñòü ó ¿õ 
ðåàë³çàö³¿;  
•  ïñèõîëîã³÷íèé òà 
åìîö³éíèé 
êîìôîðò; 
•  ïîñèëåíà óâàãó ç 
áîêó äîðîñëèõ;  
•  ï³äâèùåííÿ 
ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ 
çíàíü â óðî÷í³é 
ä³ÿëüíîñò³; 
•  ðåçóëüòàòèâí³ñòü 
ó÷àñò³ ó÷í³â â 
îë³ìï³àäàõ òà 
êîíêóðñàõ 
ïîçàøê³ëüíîãî 
ñïðÿìóâàííÿ. 

 

Рис. 3. Модуль 2 проекту "Інтелект"
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Øêîëà  

ñàìîàêòèâ³çàö³¿ 
 (5-8 êëàñè) 

Óðî÷íà 
ä³ÿëüí³ñòü 

Ïîçàóðî÷íà  
ä³ÿëüí³ñòü 

Î÷³êóâàí³ 
ðåçóëüòàòè 

Ïñèõîëîã³÷íèé îáë³ê 
îáäàðîâàíî¿ äèòèíè  

Модуль 3

•  óðîêè çà ïðîãðàìîþ;  
• ñïåöêóðñè ç ïðîô³ë³â: 
åêîíîì³êà, ïðàâî, õóäîæíÿ 
êóëüòóðà, êðà¿íîçíàâñòâî;  
• ïîãëèáëåíå âèâ÷åííÿ 
ïðåäìåò³â çà ïðîô³ëÿìè: 
ãóìàí³òàðíèé, ô³çèêî -
ìàòåìàòè÷íèé, ñóñï³ëüí³ 
íàóêè;   
•  óðîêè àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè ïðè ÊèÌÓ 

• ó÷àñòü ó÷í³â ñòàðøèõ 
êëàñ³â ó ðîáîò³ ÍÒÓ 
"Ïîøóê"; 
• ó÷àñòü ó ì³ñüêèõ 
ïðîåêòàõ "Øêîëà 
çáåðåæåííÿ çäîðîâ'ÿ", 
"Øêîëà 
âçàºìîäîïîìîãè" 
(ïðîãðàìà "Ð³âíèé 
ð³âíîìó"), "Ó òåáå º 
øàíñ áóòè çäîðîâèì", 
«Ñòåæêàìè ð³äíî¿ 
Ïîëòàâùèíè», 
«Ñòâîðåííÿ 
òóðèñòè÷íîãî êëóáó 
«Åäåëüâåéñ»;  
• ó÷àñòü â îáëàñíèõ òà 
âñåóêðà¿íñüêèõ 
êîíêóðñàõ "Çîëîòèé 
êëþ÷èê", "Êåíãóðó", 
"Ïðèðîäà ³ ëþäè", "²äåÿ 
ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè", 
"Ïîäàòêè î÷èìà ä³òåé", 
Intel-Åêî, Íîâ³òí³é 
³íòåëåêò Óêðà¿íè òîùî;  
• ó÷àñòü ó ì³ñüêèõ,  
îáëàñíèõ òà 
âñåóêðà¿íñüêèõ 
îë³ìï³àäàõ òà êîíêóðñ³ 
çíàâö³â óêðà¿íñüêî¿ 
ìîâè; 
• ó÷àñòü ó ãóðòêàõ 
åñòåòè÷íîãî íàïðÿìó 
(âîêàë, õîðåîãðàô³ÿ, 
òåàòð, ÊÂÊ);  
• ó÷àñòü ó 
ð³çíîìàí³òíèõ 
ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ;  
• ó÷àñòü ó ðîáîò³ 
ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêî¿ 
ñâ³òëèö³ "Ïàðîñòîê";  
• ðîáîòà þíèõ 
êîðåñïîíäåíò³â (øê³ëüíà 
ãàçåòà "Â³ñò³ ã³ìíàç³¿").  

• âèÿâëåííÿ çàãàëüíî¿ 
òà ñïåö³àëüíî¿ 
îáäàðîâàíîñò³ ó÷í³â;  
• ñîö³îëîã³÷í³ 
äîñë³äæåííÿ, 
îïèòóâàííÿ ó÷í³â ç 
ìåòîþ âèÿâëåííÿ 
çä³áíîñòåé òà 
ìîæëèâîñò³ ¿õ ðåàë³çàö³¿ 
â ñòàðøèõ êëàñàõ;  
•  ä³àãíîñòèêà ó÷í³â çà 
åêñïåðèìåíòàëüíîþ 
ïðîãðàìîþ "Óí³âåðñàë".  

• ñõèëüí³ñòü äî 
òâîð÷î¿ ïðàö³ ÿê 
âèÿâëåííÿ 
îáäàðîâàíîñò³;  
• âèñîêèé ñòóï³íü 
ö³ë³ñíîãî ñïðèéíÿòòÿ 
óâàãè òà åìîö³éíîñò³;  
• ïîñèëåíà óâàãà ç 
áîêó äîðîñëèõ;  
•  ïñèõîëîã³÷íèé òà 
åìîö³éíèé êîìôîðò;  
•  çäàòí³ñòü 
îðèã³íàëüíî 
âèð³øóâàòè çàâäàííÿ;  
•  ï³äâèùåííÿ 
ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ 
çíàíü â óðî÷í³é 
ä³ÿëüíîñò³;  
•  ðåçóëüòàòèâí³ñòü 
ó÷àñò³ ó÷í³â â 
îë³ìï³àäàõ òà 
êîíêóðñàõ 
ïîçàøê³ëüíîãî 
ñïðÿìóâàííÿ;  
•  ïðàâèëüíèé âèá³ð 
ïðîô³ëþ ïîäàëüøîãî 
íàâ÷àííÿ (ïðîôåñ³¿).  

 

Рис. 4. Модуль 3 проекту "Інтелект"

(9-12 êëàñè)
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Означений проект не може існувати без організаційно�методичного забезпечення,

яке включає міні�модулі: розробка авторських навчальних програм спецкурсів та
співпраця з Асоціацією "Відроджені гімназії України"; психологічні особливості обда�
рованої дитини з використанням зарубіжного досвіду щодо виявлення загальної та
спеціальної обдарованості дітей; робота інформаційно�методичного центру та спів�
праця з науковцями ВНЗ.

 
Îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ  

Àâòîðñüê³ íàâ÷àëüí³  
ïðîãðàìè ñïåöêóðñ³â  

³ç ïðîô³ë³â  

Ïñèõîëîã³÷í³ 
îñîáëèâîñò³ 
îáäàðîâàíî¿  

 äèòèíè 

Çàðóá³æíèé äîñâ³ä 
ùîäî âèÿâëåííÿ 

çàãàëüíî¿ òà 
ñïåö³àëüíî¿  

îáäàðîâàíîñò³ ä³òåé  

Ñòâîðåííÿ 
³íôîðìàö³éíî- 
ìåòîäè÷íîãî 

öåíòðó 

Ó÷í³âñüê³ íàóêîâ³ 
êîíôåðåíö³¿  

Âèñâ³òëåííÿ 
ðîáîòè ç 

îáäàðîâàíîþ 
ìîëîääþ â ÇÌ²  

Ñï³âïðàöÿ ç 
íàóêîâöÿìè 

Âèêîðèñòàííÿ 
Áîëîíñüêî¿ ñèñòåìè  

Ñï³âïðàöÿ ç àñîö³àö³ºþ 
Â³äðîäæåí³ ã³ìíàç³¿ » 
Óêðà¿íè» 

Ïîëòàâñüêèé 
äåðæàâíèé 

ïåäàãîã³÷íèé 
óí³âåðñèòåò 

Êè¿âñüêèé 
ì³æíàðîäíèé 
óí³âåðñèòåò 

Õàðê³âñüêèé 
àåðîêîñì³÷íèé 

óí³âåðñèòåò ³ìåí³     
Í. ª. Æóêîâñüêîãî  

²íñòèòóò ïðîáëåì 
âèõîâàííÿ ÀÏÍ 

Ö²ÏÏÎ 
ÀÏÍ 

Рис. 5. Модуль 4 проекту "Інтелект"



Перший міні�модуль п'ятого модуля
передбачає створення  інформаційного
банку даних обдарованих учнів гімназії,
де зібрані прізвища учнів, які мають до�
сягнення у певній галузі. Наприклад, за
2007/2008 н.р. у банк обдарованих учнів
гімназії занесено 133 прізвища учнів, а в
травні 2008 р. на щорічній міській цере�
монії нагородження талановитої молоді
"Твоє майбутнє, Комсомольськ"  було від�
значено 87 перемог гімназистів на кон�
курсах і змаганнях обласного та всеукра�
їнського рівнів.

П'ятий міні�модуль планує роботу в
МАН. Сьогодні МАН у гімназії – це три
наукових товариства учнів: "Промінці"
(учні 1�4 класів), "Ерудит" (учні 5�8 кла�
сів) та "Пошук" (учні 9�11 класів). Усі ці
товариства мають певні досягнення, тому
що робота ведеться системно. Починаючи
ще з початкових класів, учні привчають�
ся працювати з літературою, виступати
із власними дослідженнями перед широ�
кою аудиторією. Тому й не дивно, що їх

роботи належним чином оцінені не тільки
в області, а й на Всеукраїнському кон�
курсі. 

У 2007 році Кармазін Антон, учень 3�Б
класу (вчитель Дроник З.Я.) та Черкун
Анастасія, учениця 4�Б класу (вчитель
Лук'яненко С.Л.) посіли  перші місця в об�
ласному конкурсі "Юний дослідник", а
пошуковий загін 4�Б класу (вчитель
Лук'яненко С.Л.) виборов призове місце
на Всеукраїнському конкурсі "Джміль і
бджілка", а в 2008 році  учні 4�Б класу
Скиба Денис та Сторчак Поліна (керівник
Петровська Л.А.) посіли І місце в облас�
ному етапі та ІІІ місце на Всеукраїнсько�
му етапі конкурсу "Юний дослідник".
Підростаючи, учні набувають ще більших
знань і досвіду в середній школі. Навчаю�
чись у старших класах, мають змогу за�
хищати дослідження на обласному та
Всеукраїнському конкурсі�захисті в
МАН.

Дев'ятий міні�модуль присвячується
плануванню відзначення талановитих
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Ñèñòåìà ïîøóêó îáäàðîâàíî¿  é 
òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³, ¿¿ íàâ÷àííÿ òà 

âèõîâàííÿ 

²íôîðìàö³éíèé Áàíê 
äàíèõ 

«Îáäàðîâàí³ñòü» 

Âèá³ð íàïðÿìó 
îáäàðîâàíîñò³  Ïðîô³ë³çàö³ÿ 

íàâ÷àííÿ

Îë³ìï³àäè ÌÀÍ 
²íòåëåêòóàëüí³ ³ãðè 
«Ùî?Äå? Êîëè?»,  

«Äåáàòè» 

Êîíêóðñè 
ïîçàøê³ëüíîãî 
ñïðÿìóâàííÿ 

Ó÷àñòü ó ðîáîò³ 
îçäîðîâ÷èõ 

òàá³ðíèõ çáîð³â  

Äåíü 
òâîð÷îñò³ 

Ðîäèíí³ 
ñâÿòà 

Рис. 6. Модуль 5 проекту "Інтелект"



Упродовж другого року роботи експе�
рименту (2007 – 2008) створено систему
виховної роботи на засадах особистісно
орієнтованого підходу, спрямованої на
соціалізацію учнів, враховано потенційні
можливості кожного індивіда, утвер�
дження його як особистості, включення в
активне суспільне життя навчального
закладу, міста, держави.

2. "Формування загальнокультурних
компетентностей учнів основної та се�
редньої школи у процесі викладання ін�
тегрованих курсів "Мистецтво в 5�6
класах" та "Художня культура в 9�11
класах" (науковий керівник Масол Л.М.,
кандидат пед. наук, зав. лабораторією
естетичного виховання Інституту
проблем виховання АПН, м. Київ). 

Робота за експериментом передбачає
формування "Людини культури", яка во�
лодіє діалогічною свідомістю, діалогічним
мисленням, умінням працювати на рівні
інтелектуального та емоційного піднесен�
ня, здатна до діалогічного спілкування. У
гімназії створено культуротворчі умови
для втілення інноваційних ідей інтегро�
ваної освіти у навчально�виховний про�
цес шляхом впровадження інтегрованих
мистецьких курсів. 

гімназистів на родинних святах. Уже ста�
ло традиційним у Комсомольській гімна�
зії імені В.О. Нижниченка проведення ро�
динних свят "Талановиті діти – надія
гімназії". Дітям, батькам і колегам треба
частіше говорити слова вдячності, адже
це сприяє творчому підходові до вихо�
вання і навчання дітей. У затишній, по�
родинному теплій атмосфері двічі на рік
відбувається вшанування учнів�пере�
можців змагань різного рівня (в грудні –
за підсумками міських олімпіад та кон�
курсів, а в березні – вітання переможців
МАН від початкової ланки до старшої).
Грошовими преміями та пам'ятними по�
дарунками нагороджуються ті, кого по
праву можна віднести  до плеяди обдаро�
ваних дітей – майбутнього Комсомоль�
ська. Радість юних переможців розділя�
ють їх батьки та вчителі, що завжди при�
сутні на святі. За 2007�2008 н. р. нагород�
жено: у грудні – близько 130 учнів, у
травні – близько 200 учнів.  

Протягом двох років гімназія є учасни�
ком Всеукраїнських експериментів:

1. "Проектування особистісно�розви�
вального змісту навчально�виховного про�
цесу" (науковий керівник Киричук В.О.,
кандидат пед. наук, доцент кафедри
психології ЦІППО АПН, м. Київ).
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Åêñïåðèìåíòàëüíà ä³ÿëüí³ñòü  

Ôîðìóâàííÿ çàãàëüíîêóëüòóðíèõ 
êîìïåòåíòíîñòåé ó÷í³â îñíîâíî¿ òà 

ñåðåäíüî¿ øêîëè ó ïðîöåñ³ âèêëàäàííÿ 
³íòåãðîâàíèõ êóðñ³â "Ìèñòåöòâî â 5 -6 
êëàñàõ" òà "Õóäîæíÿ êóëüòóðà â 9 -11 

êëàñàõ" 
 (íàóêîâèé êåð³âíèê  Ìàñîë Ë.Ì., êàíäèäàò 
ïåä. íàóê, çàâ. ëàáîðàòîð³ºþ åñòåòè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ²íñòèòóòó ïðîáëåì âèõîâàííÿ 

ÀÏÍ, ì.Êè¿â)  

Ïðîåêòóâàííÿ îñîáèñò³ñíî -
ðîçâèâàëüíîãî çì³ñòó íàâ÷àëüíî -

âèõîâíîãî ïðîöåñó  
(íàóêîâèé êåð³âíèê Êèðè÷óê Â.Î., 

êàíäèäàò ïåä.  íàóê, äîöåíò êàôåäðè 
ïñèõîëîã³¿ Ö²ÏÏÎ ÀÏÍ, ì. Êè¿â). 

 

• ðîçðîáêà ïðîãðàìè  "Îñíîâè íàóêîâî -
äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè â ãàëóç³ 
ìèñòåöòâîçíàâñòâà";  
• ó÷àñòü ó÷í³â ó ÌÀÍ ó ñåêö³¿ 
ìèñòåöòâîçíàâñòâà (2002 -2008 ðð.); 
• ó÷àñòü ó  õóäîæí³õ âèñòàâêàõ;  
• äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ â ÇÌ² çà òåìîþ 
åêñïåðèìåíòó. 

• ä³àãíîñòèêà;  
• àíàë³ç; 
• ïðîãðàìóâàííÿ;  
• ìîäåëþâàííÿ;  
• ïëàíóâàííÿ; 
• ðåàë³çàö³ÿ. 

Рис. 7. Модуль 6 проекту "Інтелект"



Кінцевий результат, який ми очікуємо
від проекту, можна зобразити у вигляді
формули: здібність – обдарованість – та�
лант, бо обдарована дитина є здібною й
талановитою  у всьому.

Переконані, що кожна дитина від при�
роди має здібності, які треба вчасно помі�
тити й не втратити.

Бачили ви, як велике багаття
Кида вогонь аж до хмар?
"Божа іскра" – то тяжке прокляття,
дикий і лютий пожар.
Вогнища того не може людина
Ні запалить, ні згасить,
В кого ж запала хоч іскра єдина, – 
Вік її буде носить. 

Вчителі гімназії й надалі будуть док�
ладати максимум зусиль, щоб розпалити
"Божу іскру" в кожній дитині, а уроки пе�
ретворити на педагогічні майстерні.
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тих, хто їх видає, контролює, перевіряє.
Якщо коштів немає, то повинні бути ініціа�
тива, творчість, інновація.

Світ, який оточує нас сьогодні, зміню�
ється інтенсивніше, ніж два�три роки то�
му. Шкільна освіта опинилася перед вибо�
ром нових пріоритетів: спеціалізації, ди�
ференціації, інформатизації, профілізації,
гуманізації тощо. Безумовно, суспільство
потребує нової школи, але не просто місця,
де учні здобувають базову освіту і певний
догляд упродовж певного часу. Перед нами
поставлено завдання розробити модель ос�
віти нового типу, але це не значить відмо�
витися від  попередніх надбань, це, насам�
перед, необхідність об'єднання науки і
практики. 

Якість освіти починається з якості уп	
равління нею.

Вважаю, розпочинати модернізацію
школи необхідно з перебудови підходів до
управління. Адміністрація нашого на�
вчального закладу розуміє це так: роби як
я, а не "як я сказала". Щоб на практиці по�
казати можливість використання педаго�
гічних інновацій та прийомів, адміністра�
ція проводить всі наради, педради з вико�
ристанням інтерактивних методів навчан�
ня та виховання. Певним чином, педрада –
це майстер�клас адміністратора, тренінг
для вчителя, можливість навчитися нової
форми роботи, шанс для колег�педагогів
розкрити свої невідомі грані. Сьогодні з'яв�
ляється нове покоління учителів з іншим
сприйняттям суті навчального процесу і
мені як керівникові потрібно швидко реа�
гувати на зміни в освітній реальності.

Враховуючі певні сталі досягнення Кре�
менчуцького ліцею № 4, досвід нашої адмі�
ністрації узагальнено, вивчена система ро�
боти обласним інститутом післядипломної
педагогічної освіти, проводиться Всеукра�
їнська дослідно�експериментальна робота
за темою "Управління інноваційною діяль�
ністю в умовах сучасного навчального зак�
ладу".

Заклад освіти сьогодні – це територія
прогресу. Таким чином, перед керівни�

Освіта  не є ізольованим процесом. Це
предмет спільної турботи сім'ї, влади, сус�
пільства. І саме в освіті всі вважають, що
розуміються якнайкраще, бо вона, як і ме�
дицина, культура, стосується кожної без
винятку родини. Можливо саме тому доку�
ментів з приводу покращення якості освіти
щороку видається декілька. Я особисто в
захваті і від минулорічних, і від цьогоріч�
них постанов. Взяти хоча б  останні: 

� Концепція Державної програми роз	
витку освіти на 2006 – 2010 роки, яка
поставила завдання досягнення європей�
ського рівня якості і забезпечення доступ�
ності освіти;

� Указ Президента України від 20 бе	
резня 2008 року № 244/2008 "Про додат	
кові заходи щодо підвищення якості осві	
ти в Україні", мета якого – завершення
забезпечення у 2008 р. в повному обсязі за�
гальноосвітніх навчальних закладів, зок�
рема у містах обласного та районного зна�
чення, сучасними навчальними
комп'ютерними комплексами, ліцензійни�
ми навчальними програмами, засобами ви�
ходу в Інтернет;

� Рішення колегії Міністерства освіти
та науки України, які, спираючись на прі�
оритетні завдання державної політики з
розвитку освіти, визначені Національною
доктриною, передбачають постійне підви�
щення якості освіти, оновлення її змісту та
форм організації навчально�виховного
процесу; забезпечення економічних і соці�
альних гарантій для професійної самореа�
лізації педагогічних працівників, підви�
щення їх соціального статусу; створення
індустрії сучасних засобів навчання і вихо�
вання, повне забезпечення ними навчаль�
них закладів.

Кожен із цих документів  ми сприймає�
мо із задоволенням, залишається невелич�
ка дрібничка: їх виконання. А це, на жаль,
пов'язане насамперед із фінансуванням. І
це основний мінус не тільки нашого міста,
області, а всієї країни протягом вже бага�
тьох років. Але постанови необхідно вико�
нувати, і ми робимо це, щоб не підвести
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Розглядається інноваційний менеджмент як один із шляхів розвитку загальної середньої освіти
на сучасному етапі. 

Рассматривается инновационный менеджмент как один из путей развития общего среднего
образования на современном этапе.

Innovative management as one of the ways of the development of the general secondary education at
modern stage is considered. 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЯК
ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
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творчу атмосферу в колективі і які ознаки
особистісно�орієнтованого управління ми
визначили у своїй управлінській діяльнос�
ті?

1. Спільність творчих пошуків, тобто
постановка перед колективом творчої ме�
тодичної проблеми, яка б пов'язувала зу�
силля попередніх років роботи з поточним
навчальним роком і водночас визначала б
перспективні лінії  розвитку творчої діяль�
ності педагогічного колективу і кожного
вчителя зокрема. 

2. Визначення місії ліцею, пріоритетних
напрямів роботи школи.

3. Справжній педагогічний колектив
можливий лише за умови, якщо в школі є
творче ядро педагогів, об'єднаних ідеєю
виховати Громадянина нашої держави, а
громадянське виховання – один із пріори�
тетних напрямів нашої роботи.

4. Взаєморозуміння вчительської молоді
і досвідчених учителів, що виявляється у
наставництві. 

5. Довіра, взаємоповага, стабільність
кадрів, належний психологічний мікроклі�
мат. 

6. Готовність членів колективу прийма�
ти рішення та нести за них відповідаль�
ність.

7. Прагнення учасників навчально�ви�
ховного процесу до саморозвитку, твор�
чості, виявлення ініціативи.

Виходячи з того, що педагогічна твор�
чість учителя впливає на розвиток учня, у
центрі уваги адміністрації – створення
умов для творчого зростання, постійного
підвищення освітнього і кваліфікаційного
рівнів, удосконалення майстерності вчите�
ля. Цьому насамперед сприяє організація і
проведення методичної роботи у школі,
що будується на діагностичній основі, вив�
ченні й аналізі результативності навчаль�
ного процесу і здійснюється не  епізодично,
а на основі системного підходу до реаліза�
ції проблеми. Саме результатом роботи ди�
рекції школи, методичної ради з розвитку
творчості вчителів і учнів є те, що в ліцеї
працюють 105 учителів, серед них:   Соро�
сівський вчитель – 1, кандидатів наук – 5;
викладачів ВНЗ – 7; учителів�методистів –
24; старших учителів –  18;  учителів ви�
щої категорії – 55; Відмінників освіти Ук�
раїни – 14; 5 переможців обласного етапу
конкурсу "Вчитель року"; 11 лауреатів об�
ласного етапу конкурсу "Вчитель року";
Лауреат Всеукраїнського етапу конкурсу
"Вчитель року".

В.Сухомлинський зазначав: "Творчий
учитель не той, хто відповідно освічений,
добре знає свій предмет. Цього мало. Якою
б талановитою не була людина, але якщо
не буде постійно вчитися, ніколи не стане
хорошим педагогом". Тому в школі велика
увага приділяється самоосвітній роботі

цтвом немає іншого вибору, ніж створити
умови для його розвитку, процесу засвоєн�
ня інновацій, потрібних для закладу, не
нав'язаних, викликаних часом. Інновації,
які мають особливе значення для рефор�
мування освіти, стали своєрідною "педаго�
гічною модою", через ефект соціальної ди�
фузії мають тенденцію до втрати своєї су�
ті. На жаль, ми це  явище зустрічаємо
дедалі частіше, до всього ж, керівництво
дуже часто вимагає інноваційної діяльнос�
ті, не з'ясувавши, чи це потрібно.

Педагогічні інновації – це результат
творчого пошуку оригінальних, нестандарт�
них рішень  педагогічних проблем. Прямим
продуктом творчого пошуку можуть бути
нові навчальні технології, оригінальні ви�
ховні ідеї, форми та методи виховання,
нестандартний підхід в управлінні. Побіч�
ним продуктом інновацій як процесу твор�
чої діяльності є зростання педагогічної
майстерності вчителя, рівня його культу�
ри, мислення, світогляду. Апробація в цьо�
му році 20 електронних підручників дала
змогу набагато більше впевнитися в пере�
вазі інформаційно�комунікаційних техно�
логій, ніж  розповіді про них.

При упровадженні передового або інно�
ваційного досвіду колектив ліцею керуєть�
ся ідеєю К.Д.Ушинського про те, що пере�
дається не сам досвід, а думка, виведена з
досвіду, бо навчання – живий, безперервно
змінний процес: неповторні діти, обстави�
ни, навчальні ситуації і особистість самого
вчителя. 

У ліцеї вже декілька років успішно ви�
користовуються технології адаптивного
управління, самоменеджменту, квалімет�
ричні моделі, що дало можливість створи�
ти команду однодумців, яка пройшла хо�
рошу школу становлення, теоретично і
практично ми підготовлені до інновацій.
Однак нашу готовність не слід перебіль�
шувати. Проблема залишається надзви�
чайно складною, суперечливою і потребує
інтелектуальної і практичної уваги. Ство�
рені заклади освіти нового типу, як їх
прийнято називати, не мають, на жаль,
удосконаленої нормативної бази для свого
функціонування. 

Із широкого кола ідей, запропонованих
сучасною наукою щодо удосконалення уп�
равлінської діяльності в сучасній школі,
адміністрації нашого ліцею найбільше ім�
понує ідея особистісно орієнтованого уп�
равління, адже перед сучасною школою
стоїть декілька запитань: кого ми вчимо?
навіщо? до чого прагнемо? які знання ма�
ють допомогти людині у житті? А серед
найважливіших функцій керівника ми ви�
ділили такі:  розпізнавання творчого по�
тенціалу педагогів і поширення їхнього
досвіду;  спонукання (надихання) людей до
творчості. Що, на нашу думку, створює
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програми учнів, засобом самовизначення.
Вони вимагають від учасників не лише
психологічної підготовки, але й пізнаваль�
ної активності: пошуку додаткових дже�
рел інформації та її переосмислення, ви�
роблення власного ставлення до фактів,
явищ, процесів, вміння застосовувати на�
буті знання у новій ситуації. 

"Інновації" визнають лише у випадку
досягнення якісного результату: державна
атестація ліцею з відзнакою, визнання
кращим навчальним закладом в області по
роботі з обдарованою молоддю, ми – серед
12 кращих навчальних закладів України
по роботі з обдарованою молоддю і отрима�
ли сертифікат Всесвітньої ради, лауреат
Всеукраїнського конкурсу "100 кращих
шкіл України" в номінації "Школа успіху",

виграно грант польсько�американської
фундації "Школа зі школою". 

Піднесення престижу педагогічного
працівника через його достойне матеріаль�
не, і перш за все, високе моральне заохо�
чення Міністерство освіти і науки України
вважає своїм стратегічним завданням, яке
потребує нагальної державної підтримки.
Повинен бути стимул у роботі не лише ок�
ремого педагога, хоча це беззаперечно не�
обхідно, а всього колективу школи. Необ�
хідно сформувати певні критерії, згідно з
якими визначати все�таки "школу року"
на рівні міста, району, області і надавати їй
пріоритетне фінансування хоча б на рік. 

Хочеться вірити в майбутнє нашої осві�
ти і, особливо, в те, що пріоритет освіти в
нашій області стане високим. Бо ми того
варті, а ті, хто працює в школі, зроблять
все, щоб всі залежні від них рекомендації
сьогоднішньої конференції були виконані.

Стаття надійшла в редакцію  8.09.08 �

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
вчителів. Педагоги мають власні методичні
доробки, займаються науково�методичною
роботою, друкуються у фахових журналах
(18 публікацій тільки за 2008�й рік). 

З метою вдосконалення науково�мето�
дичного забезпечення у наданні допомоги
в управлінні освітніми закладами,
10.02.2006 року був виданий наказ про
створення на базі ліцею філії кафедри ме�
неджменту Полтавського обласного інсти�
туту післядипломної педагогічної освіти
імені М.В. Остроградського. Кожен третій
вівторок місяця – день відкритих дверей у
адміністрації ліцею. Тут ми маємо можли�
вість побачити тісний контакт науки з
практикою. Надання консультацій колегам
з інших шкіл, вивчення ефективності інно�
ваційних управлінських технологій, веден�
ня документації, допомога у вирішенні уп�
равлінських питань, знайомство з атмос�
ферою нашого навчального закладу – все
це має схвальні відгуки тих, хто відвідує
ліцей. 

Зовнішнє тестування підтвердило
якість знань наших учнів: результат з ук�
раїнської мови  92 % випускників зараху�
вали як результат державної підсумкової
атестації,  з математики – 88 %, з історії
України – 94 %. Я особисто підтримую ідею
зовнішнього тестування, наші випускники
здебільшого скористалися можливістю ви�
користання сертифікатів зовнішнього тес�
тування і стали студентами престижних
ВНЗ. 

Перед кожним навчальним закладом
завжди стоїть питання: від чого залежить
результативність роботи школи? Яким чи�
ном зробити школу більш привабливою
для учнів та їхніх батьків? Як привернути
увагу до школи представників влади, соці�
альних партнерів? Як підвищити якість
освіти? Відповіді на ці та інші аналогічні
запитання багато в чому залежать від міс�
цевих умов, а також від сформованої сис�
теми управління освітою в  регіоні. А чи
можна знайти один шлях, нехай не най�
легший і не найкоротший, але саме той,
який обов'язково приведе до бажаних від�
повідей на  ці питання? Цей шлях – моні�
торинг якості освіти.

Моніторинг будується на чітких підста�
вах для вимірювання та порівняння. Під�
ставою для цього є відповідність певному
еталону: стандартові, нормі, вимозі тощо. 

Кінцевою метою розвитку системи мо�
ніторингу є доведення її до комплексного
рівня, який дає змогу приймати обґрунто�
вані стратегічні рішення і прогнозувати
нові можливості системи освіти.

Щорічно 50% учнів ліцею є учасниками
Всеукраїнських предметних олімпіад, тур�
нірів, конкурсів, фестивалів, математич�
них змагань тощо. Ці  форми роботи є
складовою індивідуальної навчальної

Постметодика, № 5 (82), 2008

Ê³ëüê³ñòü ïðèçåð³â  

Ïðåäìåòíèõ 
îë³ìï³àä 

ÌÀÍ 

Íàâ÷àëüíèé 
ð³ê 

Ð
àé

î
í
í
è
õ
, 

ì
³ñ

ü
ê
è
õ
 

î
á
ë
àñ

í
è
õ
 

â
ñå

ó
ê
ð
à¿

í
-

ñü
ê
è
õ
 

î
á
ë
àñ

í
è
õ
 

â
ñå

ó
ê
ð
à¿

í
-

ñü
ê
è
õ
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2005-2006 38 23 1 12 1 

2006-2007 42 22 2 11 1 

2007-2008 49 24 2 9 3 



Згідно з чинною шкільною програмою, у
межах теми "Українські землі в 60�80�ті рр.
ХVІІ ст." (8 клас) передбачено урок
"Гетьман І.Виговський, його зовнішня та
внутрішня політика. Гадяцька угода.
Московсько�українська війна 1658�1659
років" [9, с.32]. Зазначена тема викладена
в підручниках В.Власова "Історія Украї�
ни" у §15 [3, с.136�143] та Г.Швидько "Іс�
торія України. ХVІ�ХVІІ століття" у §24
[13, с.192�198]. 

Державні вимоги до рівня загальноос�
вітньої підготовки учнів визначають, що
у результаті вивчення означеної теми
учні повинні застосовувати і пояснювати
поняття "Руїна", називати імена гетьма�
нів, інших козацьких провідників, пояс�
нювати причини і наслідки московсько��
української війни 1658�1659 років, укла�
дення гетьманськими урядами знакових
угод з державами�сусідами, аналізувати
зміст найважливіших договорів між іно�
земними державами, які стосувалися ук�
раїнських земель [9, с.33]. 

Ефективно розв'язати ці завдання у
процесі вивчення історичного матеріалу
вчителеві допоможе така організаційна
форма навчання, як лабораторно�прак�
тична робота – спеціально організований
самостійний аналіз учнями історичних
першоджерел за допомогою системи ди�
ференційованих пізнавальних завдань [1,
с. 26�27].

Досвід показує, що лабораторно�прак�
тичні роботи своїм змістом, структурою
та способом діяльності учнів дають низку
стимулів до підвищення пізнавальної ак�
тивності школярів. Структура цієї орга�
нізаційної форми навчання являє собою
єдність таких складових:

� актуалізація знань і опорних уяв�
лень;

� мотивація навчальної діяльності;
� усвідомлення змісту завдання;
� його самостійне виконання;
� узагальнення і систематизація ре�

зультатів;
� підбиття підсумків.
Схематично її відображає у вигляді

таблиці відомий сучасний методист
К.О.Баханов [1, с. 34] (Див. табл.).

Наведемо методичний варіант вивчен�
ня теми "Україна в роки правління геть�
мана Івана Виговського" в курсі історії
України у 8 класі за допомогою організа�
ції лабораторно�практичної роботи.

Тема: Україна в роки правління геть�
мана Івана Виговського.

Тип уроку: урок вивчення нового ма�
теріалу.

Форма уроку: лабораторно�практична
робота.

Мета (очікувані результати) уроку: 
� освітня – після цього уроку учні зна�

тимуть, яким було становище в Україн�
ській державі після смерті Богдана
Хмельницького, що являв собою Іван Ви�
говський, на яких засадах здійснювалася
його внутрішня і зовнішня політика, у чо�
му полягало значення Гадяцького догово�
ру 1658 року як спроби домогтися спри�
ятливіших умов для розвитку Україн�
ської держави, чим закінчилася москов�
сько�українська війна;

� розвивальна – після цього уроку учні
вмітимуть аналізувати джерела різного
характеру, порівнювати їх і будувати на
цій основі логічні висновки та власні оцін�
ки щодо перебігу подій 1657�1659 рр.;

� виховна – в результаті вивчення те�
ми учні зможуть самостійно формулюва�
ти і висловлювати своє ставлення до осо�
бистості Івана Виговського, вмотивовува�
ти його державницьку, дипломатичну ді�
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У статті розглядаються методичні засади вивчення теми "Україна в роки правління гетьма�
на Івана Виговського" в шкільному курсі історії України (8 клас), зокрема, використання такої
організаційної форми навчання, як лабораторно�практична робота.

В статье рассматриваются методические основы изучения темы "Украина в годы правления
Ивана Выговского" в школьном курсе истории Украины (8 класс), в частности, использование
такой организационной формы обучения, как лабораторно�практическая работа.

The article deals with the methodical foundation of learning the topic "Ukraine under Ivan Vyhovsky
rule" in school course of Ukraine's history (8�th form), Particular attention is given to such forms of
teaching pupils as laboratory practical work.

ВИВЧЕННЯ ТЕМИ "УКРАЇНА В РОКИ ПРАВЛІННЯ
ГЕТЬМАНА ІВАНА ВИГОВСЬКОГО" У ШКІЛЬНОМУ
КУРСІ ІСТОРІЇ

Т.П. Демиденко

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ ККООЛЛОО
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передні важливі гетьманські угоди і, зок�
рема, українсько�московський договір
1654 року та його наслідки. Це можна
зробити шляхом вступної бесіди, поста�
вивши перед учнями такі запитання:

1. Чому гетьманський уряд, шукаючи
зовнішньополітичної підтримки в бороть�
бі з Польщею, віддав перевагу союзу з
Московією?

2. Чи мав цей союз позитивні перспек�
тиви для України?

3. На яких умовах було підписане Ві�
ленське перемир'я 1656 року? Чому мос�
ковський уряд пішов на укладення пере�
мир'я з Річчю Посполитою, не врахував�
ши інтересів України?

4. Як це перемир'я було сприйняте
Богданом Хмельницьким?

5. Чим була зумовлена зміна зовніш�
ньополітичної орієнтації Богдана Хмель�
ницького в останні роки його гетьману�
вання?

яльність, визначати місце Гадяцького до�
говору в тогочасних політичних реаліях.

Обладнання: карта "Українське ко�
зацтво у ХVІ�ХVІІ ст.", портрети Івана
Виговського, Мартина Пушкаря.

Основні  поняття: Руїна, Гадяцький
договір, Конотопська битва, московсько�
українська війна 1658�1659 років.

Хід уроку
Першим і відповідальним етапом лабо�

раторно�практичної роботи є актуаліза�
ція знань і опорних уявлень. Виокрем�
лення його в структурі лабораторно�
практичного заняття як незалежного
елемента пояснюється необхідністю
спрямування уваги учнів на сутність
майбутньої роботи, для виконання якої
слід повторити, актуалізувати вже відомі
їм факти, уявлення, поняття. Оскільки
головний зміст лабораторно�практичної
роботи пов'язаний з аналізом Гадяцького
договору, варто пригадати з учнями по�

Таблиця
Структура лабораторно�практичної роботи
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школярів щодо ознак і суті доби Руїни,
оголошує тему уроку, підкресливши, що
саме гетьманування Івана Виговського
відкриває цю трагічну сторінку україн�
ської історії. Далі повідомляються очіку�
вані результати уроку, формулюється
проблемне запитання, відповідь на яке
учні шукатимуть упродовж вивчення те�
ми: Руїна – це закономірний вислід
складного геополітичного становища
України чи історична випадковість, якої
можна було б уникнути? У цій частині
уроку варто також нагадати учням про
відзначення у 2008 році на державному
рівні 350�річчя Гадяцької угоди, що була
укладена Іваном Виговським і стане
предметом розгляду на лабораторно�
практичному занятті.

Третій етап уроку – усвідомлення
змісту завдання – передбачає інструк�
таж учителя і створення мікрогруп для
досягнення головної мети лабораторно�
практичної роботи – вивчення й аналізу
джерел на основі диференційованих на�
вчальних завдань. Орієнтовний перелік
мікрогруп для опрацювання теми уроку
може бути таким:

1 група – "Біографи" – досліджують
особистість, внутрішню і зовнішню полі�
тику І.Виговського;

2 група – "Правники" – вивчають і
аналізують зміст Гадяцького догвору;

3 група – "Стратеги" – з'ясовують
причини, хід та наслідки московсько�ук�
раїнської війни 1658�1659 років.

Ресурсним матеріалом для вивчення й
аналізу є такі джерела: для групи "Біог�
рафи" – уривок зі статті В.Степанкова
"Іван Виговський" із книги "Історія Укра�
їни в особах: Козаччина" [12, с. 57�71],
уривок із повісті І.Нечуя�Левицького
"Гетьман Іван Виговський" [8, с. 178�179]
та оповідання М.Лазорського "Руїна" [5,
с. 133�140]. На основі їх опрацювання учні
мають скласти історико�біографічну ан�
кету, відобразивши в ній такі аспекти: 

1. Прізвище, ім'я.
2. Роки правління.
3. Чиї інтереси захищав.
4. Територія, на якій правив.
5. Основні договори.
6. На які країни орієнтувався.
7. Основні події в роки гетьманування.
8. Оцінка діяльності [11, с. 36].
Звіт про роботу з джерелами – істори�

ко�біографічна анкета Івана Виговського –
в результаті може мати такий вигляд:

1. Іван Виговський.
2. 1657�1659 роки.
3. Старшинська верхівка, духовенство,

українська шляхта.
4. Гетьманщина в кордонах 1657�1659

років.

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ ККООЛЛОО
З'ясувавши під час бесіди ці питання,

учитель може перейти до наступного
етапу лабораторно�практичної роботи –
мотивації навчальної діяльності, що пе�
редбачає ознайомлення учнів із темою,
метою та завданнями роботи, її характе�
ром. 

Цей структурний компонент уроку
вкрай важливий, оскільки переконлива
мотивація забезпечує усвідомлену й ак�
тивну діяльність учнів, а її відсутність
позбавляє школярів пізнавальних стиму�
лів. Йдучи за логікою лабораторно�прак�
тичної роботи, питомою ознакою якої є
опертя на історичні джерела, вмотивува�
ти тему уроку можна теж на основі їх ви�
користання. Зокрема, доречним, на наш
погляд, виглядатиме знайомство школя�
рів із витягами з історичних праць Са�
мійла Величка, Олександри Єфименко та
Ореста Субтельного, котрі, попри належ�
ність до різних часів, суголосні в оцінці
доби Руїни. Наведені вчителем характе�
ристики дозволять сфокусувати увагу
учнів на непересічності, важливості цього
періоду, стануть основою для можливих
історичних паралелей. Цитуванню мо�
жуть передувати такі запитання: 

� Що спільного в характеристиці Руїни
в усіх трьох  джерелах? 

� Які ознаки цієї історичної доби пос�
тають у наведених оцінках?

Джерело 1:
"Ще не згас вогонь багатокровної і ба�

гатоплачевної війни Хмельницького, за�
паленої поляками, ще не зітліли до реш�
ти людські трупи, прослані на всіляких
лядських і українських бойовищах, ще не
засохли сльозотічні зіниці матерів по си�
нах, а жінок по чоловіках та інших своїх
кревних, аж тут, на цьому боці Дніпра,
від Переяслава й Полтави, з причини
двох людей, нового тоді гетьмана Вигов�
ського і полтавського полковника Марти�
на Пушкаря, запалав і набрав своєї сили...
новий великий вогонь внутрішніх чвар та
кровопролиття, який спалював людське
добро і знищував усе в корінь". – Самійло
Величко. Літопис [2, с. 228�229].

Джерело 2:
"Руїна стала ніби надмогильною пли�

тою над домовиною визвольних змагань
українського народу...". – Олександра
Єфименко [7, с. 189] .

Джерело 3:
"Руїна – це трагічний спектакль, в

якому українці марнували величезну
енергію й рішучість, набуті в повстанні
1648 р., в безкінечних самогубних сутич�
ках...". – Орест Субтельний [13, с. 178].

З'ясувавши з учнями відповіді на пос�
тавлені перед цитуванням запитання,
вчитель, підсумовуючи висловлювання



те, яке місце посідала Україна в цій фе�
дерації. Що вона втрачала, а що набувала
порівняно з Переяславською угодою? Для
цього заповніть таблицю:

Критеріями, за якими учні мають по�
рівнювати Березневі статті та Гадяцький
трактат, можуть бути статус Гетьманщи�
ни, ступінь збереження нею ознак дер�
жавності, територіальні межі, соціально�
економічні відносини, права на міжна�
родні зносини, чисельність козацького
війська, становище православної церкви,
перспективи розвитку освіти тощо.

2. Через  рік після укладення Гадяць�
кої угоди у 1659 році, проти Івана Вигов�
ського вибухне повстання, відтак гетьман
зречеться булави, а частина полковників
піде на відновлення Переяславської уго�
ди. Чому ідея Великого князівства Русь�
кого не здобула загальної підтримки?
Відповідь обґрунтуйте посиланнями на
джерело.

3. Микола Костомаров вважав, що ідея
Гадяцької унії зазнала невдачі, оскільки
"пускала панувати на Україну шляхет�
ський лад, ненависний для черні". Орест
Левицький писав, що Гадяцький трактат
підносився над рівнем свідомості козач�
чини й тому не був для неї зрозумілим, а
через це його належно не оцінила навіть
старшина. Михайло Грушевський додер�
жувався погляду, що Польща Гадяцькою
угодою "замулювала очі українському
народові, щоб він примирився з новим по�
воротом під панську кормигу" [6, с. 295�
296]. А як вважаєте ви? Висловіть свою
думку та обґрунтуйте її.

Формою звіту про виконану роботу з
джерелами буде, крім відповідей на за�
питання, складена школярами порів�
няльна таблиця, покликана підтвердити
чи спростувати поданий у підручнику
В.Власова висновок щодо чіткішого і
більш виваженого характеру Гадяцького
договору 1658 року порівняно з Березне�
вими статтями [3, с.140].

Третя мікрогрупа – "Стратеги" – по�
винна проаналізувати причини, хід та
наслідки московсько�української війни
1658�1659 років. Джерельною базою для
роботи школярів слугуватимуть "Звер�
нення" Івана Виговського до європей�
ських дворів, яким гетьман сповіщав
про розрив із Москвою та його причини
[3, с. 141], а також витяг із статті В.Гороб�
ця "Конотопська битва 1659 р.: причини
та наслідки (у пошуках передумов Руї�
ни)", який наводимо нижче:

5. Корсунський договір 1657 року, Га�
дяцький договір 1658 року.

6. На Польщу, Швецію, Кримське
ханство.

7. Жовтень 1657 року – генеральна ра�
да в Корсуні; лютий 1658 року – козацька
рада в Переяславі; вересень 1658 року –
укладення Гадяцького договору; 1657�
1658 роки – повстання під орудою
М.Пушкаря і Я.Барабаша; весна 1659 ро�
ку – початок наступу московської армії
на Україну; червень 1659 року – битва
між московською армією і військами І.Ви�
говського під Конотопом; осінь 1659 року –
повстання на Лівобережній Україні про�
ти І.Виговського, окупація московською
армією всього Лівобережжя; вересень
1659 року – козацька рада під Германів�
кою, висловлення недовіри гетьманові
Виговському.

8. Патріот України, оборонець її прав
та інтересів. Непослідовний і суперечли�
вий, але безперечно талановитий дер�
жавний діяч. Його дворічне гетьмануван�
ня спричинило втягнення українського
суспільства у вир громадянської війни та
старшинських міжусобиць, а відтак – у
трагічний процес руйнування національ�
ної держави.

Замість анкети, як варіант, можна за�
пропонувати учням роботу за пам'яткою
"Як характеризувати історичного діяча": 

1. Пригадайте чи встановіть, коли, у
якій країні жив історичний діяч. З'ясуйте
історичні умови, на тлі яких розгорнула�
ся його діяльність.

2. Опишіть зовнішність, риси характе�
ру історичного діяча. Які з них видаються
вартими наслідування, а які ви не схва�
люєте?

3. Інтереси яких верств населення він
захищав?

4. Назвіть основні наслідки його діяль�
ності.

5. Висловіть своє ставлення до нього,
до засобів, якими він досягав своєї мети
[3, с. 42].

Джерельною базою для лабораторно�
практичної роботи другої мікрогрупи –
"Правники", яка повинна проаналізувати
укладений Іваном Виговським Гадяцький
договір 1658 року, може бути витяг із са�
мого трактату [10, с. 72�73], а також глава
"Гадяцька угода" з повісті І.Нечуя�Ле�
вицького "Гетьман Іван Виговський" [8,
с.176�178].

Завдання для цієї групи учнів форму�
люються у такий спосіб:

1. Гадяцька угода, як свідчить наданий
вам документ, передбачала перебудову
Речі Посполитої на федерацію трьох са�
мостійних членів: Польщі, Великого кня�
зівства Литовського та України. Визнач�
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"... Гадяч для Виговського став своєрід�
ним Рубіконом, перейшовши який він
вступив у новий етап українсько�росій�
ських відносин. Незважаючи на подальші
численні спроби порозумітися з царем,
стосунки між двома державами неухиль�
но погіршуються. У Москві бере гору точ�
ка зору щодо необхідності проведення
жорсткої лінії у відносинах з "изменни�
ком Ивашкой". Унаслідок цього в Полтав�
ський полк, відомий своїми опозиційними
настроями стосовно гетьмана, надходить
царська грамота, в якій міститься заборо�
на виконувати будь�які розпорядження
гетьманського уряду та наказ переобрати
Виговського. 3 жовтня розпочинається ін�
тервенція російських військ на чолі з Ромо�
дановським в Україну, а з лютого 1659 року
відбувається повномасштабне воєнне
протистояння двох держав.

Успішна оборона 5�ти тисячною укра�
їнською армією під командою ніжинсько�
го полковника Г. Гуляницького Конотопа,
обложеного 100 тисячним російським вій�
ськом, що тривала майже два місяці, доз�
волила гетьманові Виговському мобілізу�
вати власні сили, заручитися іноземною
допомогою і наприкінці червня здобути
блискучу перемогу. Результатом Коно�
топської битви стала загибель близько 40
тисяч царського війська, полон – ще 15
тисяч. Інформація про битву справила
величезне враження як в Україні та Ро�
сії, так і в Європі в цілому. Після поразки
28 червня російська армія була змушена
з боями пробиватися до Путивля. Звістка
про погром під Конотопом викликала нас�
тільки велику тривогу в Москві, що цар
Олексій Михайлович у жалобній одежі
вийшов до народу, звелівши готувати
столицю до оборони від неприятеля. До
Москви почали прибувати біженці, поши�
рилися чутки, що цар збирається виїхати
за Волгу в Ярославль. Зазначимо, що під�
стави для занепокоєння у російської сто�
рони в цей час були дуже вагомі. Додамо
лише, що після "Смутного времени" ще
ніхто настільки реально не загрожував
Москві, як Виговський улітку 1659 року.
Однак отримати дивіденди з військової
перемоги під Конотопом у 1659 році, як і
два роки тому – з політичної перемоги,
здобутої в жовтні 1657 року у Корсуні,
Виговському не пощастило. Як тоді, так і
тепер на заваді знову стали чинники
внутрішньополітичного життя. Крах да�
лекосяжних гетьманських планів почався
з того, що І. Сірко вдарив на Крим і ногай�
ські улуси; це змусило союзника України
– кримського хана повернутися із пере�
важною більшістю орди на батьківщину.
Крім того, незважаючи на події під Коно�
топом, у гетьманському тилу активізува�

ла свої дії опозиція. Проте головною при�
чиною політичного фіаско гетьмана Ви�
говського стало оприлюднення в Україні
Гадяцької угоди в редакції, ратифікова�
ній польським сеймом. Сенатори вилучи�
ли з неї будь�які натяки про незалеж�
ність Української держави, погодившись
лише на автономію Наддніпрянщини. Не�
милосердно обкраяна при   ратифікації
угода   була   абсолютно нежиттєздатною.
Адекватно розцінював ситуацію і сам Ви�
говський. Ознайомившись із привезеним
польським посланцем її варіантом, геть�
ман з гіркотою зауважив: "Ти зі смертю
приїхав і смерть мені привіз..." [4, с. 119�
121].

Завдання, над якими працюватиме
мікрогрупа, можуть бути сформульовані
у такий спосіб:

1. Як у "Зверненні до європейських
дворів" Іван Виговський пояснює причи�
ни розриву з Москвою?

2. Користуючись атласом і підручни�
ком, нанесіть на контурну карту основні
події московсько�української війни 1658�
1659 років.

3. У чому виявилися блискучі здібності
Івана Виговського як полководця під час
цієї війни?

4. Як оцінюють Конотопську битву су�
часні дослідники?

5. Чому, незважаючи на блискучу пе�
ремогу під Конотопом, Виговському не
вдалося уникнути спалаху громадянської
війни  й утримати гетьманську булаву?

Підсумком роботи мікрогрупи можуть
бути звіти�донесення про перебіг і нас�
лідки воєнних дій 1658�1659 років, скла�
дені у довільній формі на основі опрацю�
вання запропонованих учням джерел від
імені козаків Івана Виговського та вояків
московського царя.

На розсуд учителя можна сформувати
ще одну групу – "Краєзнавці", яка аналі�
зуватиме події на Полтавщині, антигеть�
манський виступ Мартина Пушкаря, ка�
ральні походи Івана Виговського і визна�
чить роль нашого краю як головної арени
подій громадянської війни 1657�1663 ро�
ків. Щоправда, у  зв'язку із запроваджен�
ням курсу "Історія Полтавщини" в шко�
лах області цей матеріал доцільніше роз�
глянути на уроках з історії краю, скорис�
тавшись посібником з методики вивчення
курсу, підготовленим полтавськими вчи�
телями О.І.Свиридовою та С.В.Посмітною
[11].

Після того, як усі учні, об'єднані у мік�
рогрупи, одержали ресурсні матеріали і
завдання до них, відбувається самостійна
робота школярів над джерелами – чет�
вертий етап лабораторно�практичного
заняття. Учитель, контролюючи його пе�
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ребіг, підходить до мікрогруп, консультує
учнів у разі потреби, стимулює участь
кожного школяра в колективному аналізі
джерел, складанні звіту про виконану
роботу.

Останній етап уроку – узагальнення і
систематизація результатів лаборатор�
но�практичного заняття, підбиття його
підсумків – передбачає звіти мікрогруп і
заключне слово вчителя. Вислухавши
виступи кожної з груп учнів�дослідників,
школярі, уже озброєні системою аргу�
ментів, під час фронтальної бесіди з'ясо�
вують поставлене на початку заняття
проблемне запитання: Руїна – законо�
мірний результат складного внутрішньо�
го і зовнішнього становища України чи
історична випадковість, якої можна було
б уникнути? У чому полягають уроки Ру�
їни і чи актуальні вони для сьогодення?
Якщо так, то в чому саме?

Така бесіда дасть можливість, особ�
ливо за умови використання інтерактив�
них технологій, висловити усім охочим
свої оцінні судження стосовно постатей
Івана Виговського, Мартина Пушкаря,
інших дійових осіб цього періоду, визна�
чити роль Гадяцького трактату як
пам'ятки політико�правової думки сере�
дини ХVІІ століття, проаналізувати такі
вагомі чинники доби Руїни, як глибока
політична криза й громадянська війна,
відсутність у козаків виразно окреслених
політичних цілей, незрілість молодої ко�
зацької держави – Гетьманщини, агре�
сивне зовнішнє втручання сусідніх дер�
жав в українські справи, розпалювання
суперечок усередині суспільства та інші
драматичні обставини, що будуть розгля�
нуті на наступних уроках теми.

Таким чином, проведення уроку "Ук�
раїна в роки правління гетьмана Івана
Виговського" у формі лабораторно�прак�
тичної роботи дає змогу не просто пере�
дати учням готову інформацію, але й за�
безпечити розвиток їхніх розумових
здібностей, націлити на самостійне здо�
буття знань, спонукає до аналізу, вису�
вання у процесі розв'язання проблеми
припущень, гіпотез і перевірки їх пра�
вильності за допомогою різноманітних іс�
торичних джерел.
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У 1909 році у "Літературно�науковому
віснику" була опублікована історична
розвідка М.Грушевського "Виговський і
Мазепа". Вихід статті у зазначений час –
не випадковий: імперія гучно святкувала
200�ліття Полтавського тріумфу Петра І.
Натомість учений закликав "правдивих
приятелів поступу і свободи" [1; 98] стри�
мано ставитися до вікопомної події, наго�
лошуючи на низці негативних наслідків її
не лише для українства, а й, навіть, для
Російської держави, внутрішньої еволю�
ції останньої, російського громадянства
та його культури.

Сумнозвісний ювілей став поштовхом
для аналітичних роздумів дослідника над
витоками української державної ідеї, ус�
відомленням її політиками козацької до�
би, чинниками краху державницьких до�
магань володарів гетьманської булави. Для
М.Грушевського 6 (16) вересня 1658 року і
24 жовтня (4 листопада) 1708 року – від�
повідно: Гадяцький договір і перехід
І.Мазепи на бік Карла ХІІ – події порів�
няні й суголосні, "граничні стовпи нашого
історичного життя" [1; 89].

Сто років минуло з часу написання ви�
щезазначеної статті, але питання, пору�
шені в ній, залишаються актуальними не

лише у науковому, а, на жаль, і в політи�
ко�ідеологічному аспектах. У нашому
дискурсі звернемося до висвітлення клю�
чових проблем (з�поміж яких наріжна –
українсько�польський компроміс 1658 ро�
ку) гетьманування Івана Виговського у
працях Михайла Грушевського – яскра�
вого репрезентанта народницької школи
вітчизняної історіографії, а, відтак, дово�
лі критичного поціновувача діяльності
українських державців (принагідно зау�
важимо, що останній том фундаменталь�
ної "Історії України�Руси" присвячений
саме подіям 1657�1658 років).

Передовсім автор з'ясовує обставини,
за яких генеральний писар Війська Запо�
розького, усупереч ухвалі старшинської
ради (квітень 1657 року) про гетьманство
Юрія Хмельницького, по смерті його
батька здобуває булаву. Це – по�перше.
А, по�друге, в якому статусі володіє нею. 

М.Грушевський заперечує достовір�
ність "класичного оповідання" "Самовид�
ця" про обрання І.Виговського, оскільки
воно "... являється справді більш літера�
турним твором, ніж історичною інформа�
цією; писане з далекої перспективи, з яв�
ною і неукритою антипатією до "фор�
тельного ляха і переворотного латинни�
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У дискурсі розглядаються ключові проблеми гетьманування Івана Виговського (з�поміж яких
визначальна – Гадяцький договір 1658 року) у працях Михайла Грушевського. Підкреслюється
неоднозначність ставлення вченого до українсько�польського компромісу 1658 року. З одного
боку, дослідник високо поціновує І.Виговського та його однодумців за усвідомлення ними на�
ріжної ідеї суспільно�політичного розвитку українства – необхідності власного національно�
державного буття – й спробу юридичної фіксації її у відповідних пунктах "Великого князівс�
тва Руського". З другого – наголошує на низці чинників, які обумовили "нежиттєздатність"
унії й безперспективність польського зовнішньополітичного вибору І.Виговського.

В дискурсе рассматриваются ключевые проблемы гетманства Ивана Выговского (среди них
главная – Гадячский договор 1658 года) в трудах Михаила Грушевского. Подчеркивается не�
однозначность отношения ученого к украинско�польскому компромиссу 1658 года. С одной
стороны, исследователь высоко оценивает И.Выговского и его единомышленников за восприя�
тие ими краеугольной идеи общественно�политического развития украинства – необходи�
мости собственного национально�государственного бытия – и попытку юридической фикса�
ции её в соответствующих пунктах "Великого княжества Русского". С другой – акцентирует
внимание на ряде факторов, обусловивших "нежизнеспособность" унии и бесперспективность
польского внешнеполитического выбора И.Выговского.

The key problems of Ivan Vyghovsky's rule (the main problem among them – is Gadiatskiy pact in
1658) in Mykhailo Grushevskiy's works are considered in the discurse. It's emphasized the scientist's
ambiguity in treatment of polish�ukrainian compromise in 1658. On the one hand the researcher high�
ly evaluates Ivan Vyghovskiy and his like�minded persons for their realization the basic idea of social
and political development of Ukrainian nation, the necessity of being independent and trying to lega�
lize it in the appropriate paragraphs of "Big kingdom of Russia". On the other hand emphasizes the
factors which caused the union "lack of vitality" and hopeless of I. Vyghovskiy's polish foreign policy
choice.

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ ПРО УКРАЇНСЬКУ
ДЕРЖАВНУ ІДЕЮ ЗА ГЕТЬМАНУВАННЯ ІВАНА
ВИГОВСЬКОГО 

І.І.Діптан
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щодо Гетьманату полягала в тому, щоби
не допустити стабілізації нової держав�
но�політичної системи України, укорі�
нення державницьких традицій управ�
ління у старшини та зміцнення поваги до
неї всіх станів суспільства. Підсумовує,
що ні військово�політичний демарш Мос�
кви, ні єзуїтські методи роботи її агентів
не завадили старшині самочинно, згідно з
"Березневими статтями" 1654 року, обра�
ти 26 серпня (5 вересня) 1657 року свого
провідника – І.Виговського, а, згодом, і
митрополита – Д.Балабана.

"Новий гетьман, – на думку М.Гру�
шевського, – був людиною досвідченою,
тямущою, бувалою, непоганим політиком,
при цьому, безперечно, – українським
патріотом, щирим автономістом, одно�
думцем старшини, який разом з нею пал�
ко бажав забезпечити свободу і недотор�
канність України" [2; 324].

Аналізуючи первісні зовнішньополі�
тичні орієнтири І.Виговського, учений
стверджує, що той "спочатку ... хотів про�
довжити політику Хмельницького: три�
матися по можливості нейтрально між
Москвою і Швецією, Кримом і Польщею,
щоб забезпечити спокій в Україні, зміц�
нити її новий лад і порядок та своє власне
становище" [2; 324]. Так, ще в середині
серпня 1657 року, перебуваючи в статусі
генерального писаря, І.Виговський підпи�
сує союзницьку декларацію з представ�
ником трансильванського князя; у сере�
дині вересня того ж року намагається по�
новити добросусідські відносини з Крим�
ським ханством (задля укладання мирно�
го трактату навіть погоджується особис�
то прибути до Бахчисараю).

На особливу увагу заслуговує україн�
сько�шведський договір від 6 (16) жовтня
1657 року, що сприймався його авторами
як логічне продовження й оформлення
військово�дипломатичних взаємин двох
держав за гетьманування Б.Хмельниць�
кого [4; 213]. У трактаті проголошувалося,
що "має бути вічна приязнь і політичний
союз між королем шведським і його нас�
тупниками з одної сторони, і ясновель�
можним гетьманом і військом Запорозь�
ким з другої. Обов'язуються вони цим до�
говором до обопільної любові, приязні,
помочі і воєнної спілки против спільних
ворогів і тих, що помагають ворогам дру�
гої сторони – з виключкою світл. князя
московського, котрим військо Запорізьке
зв'язане тісним (формальним) союзом і
буде йому заховувати вірність непоруш�
но" [3; 64].

М.Грушевський наголошує, що вісім
"Договірних пунктів", запропонованих
гетьманом послові шведського короля,
засвідчують курс І.Виговського на унеза�

ка", ... викликає недовір'я ..." [3; 36]. Нато�
мість дослідник покладається на такі доку�
менти: листи І.Виговського путивльському
(М.Зюзіну) та київському (А.Бутурліну) во�
єводам відповідно від 26 і 30 серпня 1657 ро�
ку; свідчення царських посланців І.Роко�
лова та В.Кікіна, київського полковника
П.Яненка [3; 31�38]. М.Грушевський ци�
тує грамоту новообраного гетьмана на
царське ім'я, у якій мовиться, зокрема,
таке: "Хоч іще за життя Б.Хмельницько�
го на уряд гетьманський наречено було
Юрія Хмельницького ..., але тому, що він
літ совершенних не має, на раді гене�
ральній, котру сьмо по смерті Б.Хмель�
ницького вчинили, вибрали на уряд геть�
манський мене – хоч я від того уряду й
відмовлявся" [3; 38].

М.Грушевський указує на мотиви не�
виконання старшиною волі покійного
гетьмана: "...події, що сталися в війську
під булавою Юрія: мало авторитетне ста�
новище його..." [3; 3]; відмова виступити в
похід супроти Польщі тощо. "Можливо, –
продовжує автор, – що в дійсності він
(Виговський) особисто і не рвався так до
булави, і не пускався на такі інтриги, як
то представляли його противники, і готов
був вдовольнитися ролею регента. Але
супроти можливості, що против скомпро�
мітованого останнім бунтом Юрія, буде
висунена якась інша кандидатура на
гетьмана, яка відсунула б від впливу не
тільки Юрія, але і всю групу Хмельниць�
кого, ця група сама признала за краще
висунути кандидатуру Виговського на
гетьмана…" [3; 37].

Учений відкидає версію про регент�
ство, тимчасовість (до повноліття Хмель�
ниченка) гетьманства І.Виговського. Спи�
раючись на документи, стверджує, що
"Виговського обрали гетьманом одразу,
але старшина боялась, щоб "чернь ко�
зацька", стоячи на боці Юрася, не про�
тестувала проти цього вибору, тому об�
рання здійснено було не на повній вій�
ськовій раді, а на старшинському з'їзді, і
вже згодом, коли в Москву пішли доноси
на цю неформальність, Виговський пов�
торив свій вибір на повній військовій раді
і був знову обраний гетьманом" [2; 323�
324].

М.Грушевський скрупульозно аналі�
зує дії Москви стосовно Чигирина в
зв'язку зі смертю Б.Хмельницького: місії
В.Кікіна, І.Роколова, М.Матвєєва, діяль�
ність київського (А.Бутурліна) та пу�
тивльського (М.Зюзіна) воєвод, посоль�
ство під орудою одного з найбільших мос�
ковських вельмож О.Трубецького, вимоги
якого "підкріплювалися" військами Г.Ро�
модановського. Підкреслює, що загалом
сутність нової політичної лінії Царства
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А.Н.Трубецькому з тов. ...до війська Зап.,
не йти – аби від того походу нашим під�
даним, Малої Росії жителям не понести…
великих утрат в підводах і кормах" [3; 79].

Але довгоочікуваної царської грамоти
Виговському та його однодумцям було за�
мало: "... бажали надати якнайбільше по�
літичного престижу своєму пануванню
через московське "благословення" (як
висловилася старшина в своїй грамоті з
Корсунської ради)" [3; 80]. Цього не ста�
лося, бо ж "... московський уряд думав про
те, щоб поставити наступство гетьманів в
можливо тіснішу залежність від себе..." [3;
80].

На думку М.Грушевського, певний ін�
терес для дослідника являє "... начерк
царської грамоти, що мала заспокоїти ук�
раїнську людність супроти тих чуток, які
пішли по Україні про задумане царем
скасування українських вільностей" (так
звані "статті А.Матвєєва") [3; 80]. Квінте�
сенція документа: "Ми від вас, як вірних
підданих ніякої зради ... не чаємо, – але й
вам не треба ані в гадці не мати, щоб від
нас могли бути якісь утиски на вольності
ваші, – ми хочемо вас тримати у всім за
вашими правами і вільностями, а наше
царське слово ніколе не змінне" [3; 81].

З огляду на подальші проімперські дії
царського уряду щодо гетьманського (са�
ме в руслі "пунктів А.Матвєєва") фари�
сейство монарших заяв – очевидне. Усе
ж сам факт порозуміння, хоча й корот�
коплинного, був позитивним. 

М.Грушевський переконаний, що І.Ви�
говський не прагнув розриву з Москові�
єю. Упевненість ученого ґрунтується на
низці аргументів. Зокрема, стверджений
у Корсуні українсько�шведський альянс
не мав антимосковського спрямування. У
першому ж пункті його наголошувалося:
"Воєнна спілка має бути офензивна –
крім в. кн. Московського, против котрого
Запорізьке військо відмовляється підня�
ти зброю" [3; 65]. Взагалі, – на думку дос�
лідника, – Корсунський договір засвід�
чує, що у цей період Виговський орієнту�
ється не на Польщу, а на її ворогів. 

Аналізуючи перебіг українсько�поль�
ських перетрактацій у серпні�жовтні
1657 року (місія С.�К.Бєнєвського до Чи�
гирина), М.Грушевський підкреслював
послідовність гетьмана у відстоюванні
національних інтересів: "... уряд Вигов�
ського ... знов�таки положив натиск на не�
обхідність заховати status quo на західній
границі – вимагав аби за козаками поли�
шено, те що вони придбали тут під час
кампанії Ждановича, і навіть не переш�
коджувано дальшій мирній козацькій
експансії ..." [3; 287�288].

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ ККООЛЛОО
лежнення й соборність Української дер�
жави. Зокрема передбачалося, що "... ко�
роль шведський признає і проголосить
військо Запорізьке з підвладними йому
провінціями за нарід свобідний і нікому
не підлеглий, і цю свободу й інтереси бо�
ронитиме против усіх неприятелів. Гра�
ниці і території володінь Запорозького
війська признає і проголосить, що вони
простягаються не тільки до Висли, але й
до границь Прусії, пообіцяє спільними
силами здобувати і до Зап. війська відда�
вати – як от у Литві воєводство Берес�
тейське і Новгородське... Як би прий�
шлось королеві шведському миритися з
поляками, то не інакше він мав би ввійти
в згоду, ніжби поляки проголосили вій�
сько Запорозьке з його землями за нарід
свобідний, виріклися всіх претензій і зга�
дані границі потвердили б не тільки спе�
ціальним записом, але і присягою, за кот�
ру заручить світл. король шведський..."
[3; 65].

Але "... реальна вартість нового союз�
ного трактату, – із жалем констатує
учений, – була мінімальна" [3; 69]. Бо ж
"... незадовго удари, задані поляками шве�
дам на Балтійськім помор'ю, в Помор'ю,
Прусії і Інфлянтах, примусили Карла
відложити агресивні плани на Польщу і
постаратися за всяку ціну помиритися з
нею" [3; 69]. Відтак, "... Швеція... не могла
служити опорою для України. Залиша�
лась Польща і Москва..." [2; 325].

Усіма наявними засобами, попри про�
вокуючі обставини, І.Виговський нама�
гався утримати курс попередника у взає�
минах із Олексієм Михайловичем. Спер�
шу навіть сподівався отримати булаву не
всупереч царському урядові, а за його до�
помогою. Саме про це говорив у серпні
1657 року послові трансильванського
князя Ференцу Шебеші. Зокрема, пре�
тендент на гетьманство конфіденційно
повідомляв, що "московський (цар)... пи�
сав йому, що віддасть Україну йому до
рук – аби нею розпоряджав" [3; 8].

Та сталося інакше. Події серпня�жов�
тня 1657 року засвідчили спробу Москви
ревізувати систему своїх стосунків із Чи�
гирином. Усе ж після генеральної ради в
Корсуні 11 (21) жовтня, що не лише вис�
ловила вотум довіри Виговському як
гетьману, а й схвалила твердість його по�
літики супроти Московії, остання змуше�
на була тимчасово відмовитися від екс�
пансіоністських задумів стосовно Украї�
ни. Як наслідок – "...царська грамота до
гетьмана з 18 (28) жовтня, в котрій най�
важливіше було – сама адреса: "війська
Запорізького гетьманові Ів. Виговському і
всьому військові Запорізькому"" [3; 78].
Суттєво, що цар звелів "...бояринові кн.



квою, це було лише вільне тлумачення
статей, як і у Богдана. Зовнішні відносини
гетьманів обумовлювалися відданістю
ідеї сильної Гетьманщини і прагненням
розширити її кордони (перш за все – за
рахунок західноукраїнських земель і
частково – Білорусі). Говорячи про ко�
зацьких керманичів, передусім – про
І.Виговського та І.Мазепу, М.Грушев�
ський наголошував: вони " ... на взір ста�
рого Хмельницького пробували опертися
на всі можливі комбінації і фактори –
Москву, Польщу, Швецію, Туреччину,
Крим. Забезпечення української автоно�
мії – се ґрунт, се правдива дійсна вісь,
коло якої оберталася (тогочасна) україн�
ська політика ..." [1; 94]. 

Чому ж саме Польща, котра впливовою
старшиною і Виговським особисто сприй�
малася як крайній варіант порятунку
Гетьманату, в липні�вересні 1658 року
стала визначальним орієнтиром Чигири�
на?

М.Грушевський, аналізуючи гетьман�
ський "Маніфест до європейських уря�
дів", виокремлює умотивування розриву
з Царством. 

По�перше, не міг офіційний Чигирин
легковажити розвитком унійних процесів
між Варшавою та Москвою, започаткова�
них Віленськими перетрактаціями 1656 ро�
ку. Бо ж "... московське правительство
зрадило Україні, ввійшовши в порозумін�
ня з Польщею ... Москва захотіла торгу�
вати долею України, рішати її без згоди і
волі самої України..." [1; 90].

По�друге, "... двоедушная и своекорыс�
тная политика московского правитель�
ства, – пояснює учений, – вывела его
(Выговского) из терпения, и он, потеряв
надежду на Москву, начал действовать
собственными средствами" [4; 205]. Геть�
ман і його оточення переконалися, що са�
ме "... московські правителі своєю політи�
кою внесли розбрат і розділ в українське
політичне життя, дали змогу різним де�
магогам, покликуючися на московську
поміч і протекцію, організувати опозицію
українському законному правительству,
підривати його престиж, відмовляти пос�
луху, виставляти своїх претендентів до
булави. Ся політика Москви привела вже
до страшної внутрішньої війни на Украї�
ні (Пушкарівщина) й грозила в будучнос�
ті ... , незчисленими бідами, підриваючи в
корінь політичну силу України й її прав�
лячих верств" [1; 91].

Отже, знаковими подіями в поглиб�
ленні кризи у відносинах цар – гетьман
були такі: прийняття у Москві запо�
розького посольства,  очолюваного
М.Стринжою, та заохочення січової ох�
лократії двозначною монаршою грамо�

Загалом зусилля І.Виговського увінча�
лися успіхом: під час перебування Бєнєв�
ського в Україні термін перемир'я з
Польщею було продовжено, але тільки до
Великодня – 21 квітня 1658 року. Як вид�
но з листування Виговського і Бєнєвсько�
го, демаркаційна лінія для козаків прохо�
дила по річці Случ, а для поляків – по Го�
рині. Між ними була нейтральна смуга.
Пінськ залишався під протекторатом ко�
заків. Коронна армія мала стояти за
умовною лінією, і поляки виступали га�
рантом того, що татари утримуватимуть�
ся від набігів на Україну. Тобто, це була
тимчасова угода, що відповідала умовам
Віленського перемир'я. 

М.Грушевський влучно схарактеризу�
вав сутність польської політики І.Вигов�
ського в догадяцький період: "... не дати
полякам використати українські усобиці
для походу на Україну і утримувати в ці�
лості західню лінію, все це ціною обіцянок
тієї повної "комбінації", "компланації" і
т.д. (вирази очевидно умисно неясні!) і де�
яких дрібних уступок – теж по можли�
вості більше "язиком", чим на ділі" [3;
310].

Навіть в умовах розгортання суспіль�
ної кризи в Україні, зовнішнім каталіза�
тором якої виступала Московія, польська
карта залишалася останньою в диплома�
тичній колоді Виговського. "До самої вес�
ни 1658 р., – стверджує М.Грушевський, –
ніщо не віщувало ... різкого звороту в ук�
раїнсько�польських відносинах. Гетьман�
ський уряд вів попередню лінію. Годував
польський двір солодкими словами і при�
ємними обіцянками і вичікував повороту
до Польщі свого союзника – шведського
короля, сподіваючися з тим нового оборо�
ту польських справ, а на московську ад�
ресу жалувався на ворожі польські за�
мисли, старався розбудити підозріння і
по можливості вплинути на відновлення
московських операцій проти Польщі. Од�
ночасно – запевняючи польські круги в
своїм бажанні відновити приязні і навіть
підданські відносини, пильнував яко мога
поширити сферу своїх фактичних впли�
вів в Західній Україні – територію ко�
зацького протекторату над тутешньою
шляхтою, містами, православним духо�
венством і т.д., в очікуванню моменту, ко�
ли сприятливі обставини дали б спромогу
виразно і безповоротно проголосити ці
західні землі частиною Козацької Украї�
ни – по Буг чи по Віслу, в залежності від
обставин" [3; 286].

Отже, дипломатія І.Виговського упро�
довж 1657 – зими 1658 років була продов�
женням політики Б.Хмельницького. Якщо
він і порушував "Березневі статті", то це
не було спробою розірвати союз із Мос�
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тою (листопад 1657 року); скликання у
лютому 1658 року Генеральної ради в
Переяславі задля зміщення Виговського;
позірний "нейтралітет", а насправді –
підтримка гетьманського заколоту
М.Пушкаря�Я.Барабаша; тривале пере�
ховування останнього в обозі Г.Ромода�
новського; розміщення воєвод із залогами
в Білій Церкві, Миргороді, Корсуні, Пол�
таві, Ніжині та Чернігові. 

До того ж І.Виговський володів інфор�
мацією про наміри Москви порятувати
рештки опозиції, щоби використати її
для подальшої боротьби з надто самос�
тійним гетьманом. У Чигирині добре усві�
домлювали, що "опозиція була погромле�
на, але не була знищена. Пройшла одна
критична хвиля в боротьбі з нею, але за
нею могла прийти і друга, і третя – не
менше критична ... Розгромлені, пограбо�
вані, до краю озлоблені учасники пов�
стання вийшли за московський кордон і
розташувались тут же при українській
границі в очікуванні моменту, коли мож�
на буде повести боротьбу з ненависними
"панами" наново. Але головно – що маси
української "черні" зістались на місцях з
тою ж ненавистю до тих панських потягів
старшини і всіх командних верств. Мос�
кві треба було ввести тільки невеличкі
воєнні сили, щоб об'єднати вкруг них всі
ці ворожі старшині елементи і розпалити
повстання з новою силою – в розмірах
далеко більших, ніж це спробували зро�
бити Стринжа, Донець, Пушкар і т.д. са�
мими обіцянками московської підтримки"
[3; 245].

Водночас, нагадує М.Грушевський, бу�
ли ще й інші чинники польського вибору
Чигирина. З�поміж них визначальний –
намагання І.Виговського та очолюваного
ним державницьки налаштованого угру�
повання козацької старшини не допусти�
ти перетворення України з рівноправного
союзника Московії на провінцію імперії,
відстояти суверенітет Гетьманату. "Кон�
флікт українських автономічних змагань
з московським централізмом ..., – аналі�
зує дослідник, – устиг зазначитися в ці�
лім ряді пунктів, як скасування церков�
ної автономії України, обсадження голов�
них українських міст московськими воє�
водами і військовими залогами, а за тим
вияснялася програма московського пра�
вительства ...: завести московську адмі�
ністрацію на Україні, обложити україн�
ську людність податками до московського
скарбу, обмежити українські "свободи"
певними правами самих тілько привіле�
йованих верств, доки догідна хвиля не
дасть можливості зробити кінець і їм та
підвести все українське життя під за�
гальний московський ранжир" [1; 91].

Напрочуд цікавими, і не лише в осмис�
ленні Гадяцького шляху І.Виговського, є
міркування М.Грушевського стосовно
критеріїв поціновування діяльності воло�
дарів булави (та й загалом непересічних
постатей національної минувшини). "Ми
не маємо майже нічого, – зауважує вче�
ний, – щоб вияснити нам інтимні думки,
властиві заміри, провідні ідеї, й кінцеві
цілі політики Виговського і його кругів ...
Якби діло їх увінчалося успіхом, воно б
пояснило їх задушевні пляни і помирило
суспільність і потомство з їх дипломату�
ванням, з критими ходами, якими вони
йшли до своєї мети. А так на руїнах своїх
замислів зісталися вони з репутацією інт�
риганів�зрадників, хитрих егоїстів, сіячів
смути й "измены" ..." [1; 92]. "Ми ж бо, –
продовжує М.Грушевський, – ... бажаючи
безсторонньо оцінити політику й змаган�
ня тих людей, мусимо вдовольнятися
більше або менше правдоподібними мір�
куваннями про те, що було властиво ме�
тою їх змагань, на підставі тих  офіціаль�
них актів, і ще більше – міркуючи з за�
гального розвою політичних ідей і зма�
гань суспільності" [1; 92].

Саме виходячи із зазначених засад
учений стверджує: "... одно зістається
фактом безсумнівним і вірним. Се те, що
як один (Виговський), так і другий (Мазе�
па), при своїх індивідуальних відмінах,
при різниці в тактиці, в засобах і спосо�
бах, в деталях своїх плянів, – були пред�
ставниками, речниками, носителями по�
літичних змагань, якими глибоко пройня�
те було все українське суспільство, вся
свідома верства українського народу, вся
українська інтелігенція їх часів. Їх діло ...
не було ні в якім разі особистим ділом, їх
винаходом, їх забаганкою" [1; 92].

М.Грушевський підкреслює роль сві�
тоглядних чинників в осягненні україн�
сько�польського компромісу 1658 року.
Адже в системі політичних цінностей то�
дішньої політичної еліти "золота свобода"
польської шляхти була жаданим ідеалом,
а державна організація Речі Посполитої –
гідним наслідування зразком. Самодер�
жавна й деспотична Московія, що неод�
норазово засвідчувала як прихований,
так і відвертий експансіонізм стосовно
"прав і вольностей" Війська Запорозько�
го, відлякувала "нову шляхту" України й,
сама того не бажаючи, схиляла до Поль�
щі.

Неабияку вагу в історії українсько�
польського зближення мав кримський
складник. Пригадаймо: поновлення союзу
гетьмана з ханом обумовлювалося необ�
хідністю військового татарського сприян�
ня в приборканні заколоту М.Пушкаря�
Л.Барабаша та убезпеченні південних
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ковським царем, спонукали Яна ІІ Кази�
мира, Марію�Луїзу, їх двір і католицьких
єпископів ужити контрзаходів: перш, ніж
порвати з Московією, посварити її з коза�
ками і укласти угоду з останніми. Коро�
лева сподівалася "... за помічю козаків
визволитися з ненависної їй залежності
від австрійського двору, взяти назад дані
йому обіцянки в справі наступства на
польськім престолі, передати польську
корону французькій династії ..." [3; 317].

По�четверте, позиція частини поль�
ської аристократії, що усвідомлювала не�
обхідність замирення з козаками й погод�
жувалася на певні поступки.

Ілюстрацією таких настроїв може слу�
гувати меморіал познанського воєводи
Яна Лещинського, підготовлений на
прохання королеви Марії�Луїзи і пода�
ний Яну ІІ Казимиру напередодні сейму
2 липня (н. с.). 1658 року. Автор зосеред�
жується на таких нюансах стосунків уря�
ду Речі Посполитої: "... треба трактувати
з ними (козаками) з найбільшою пильніс�
тю і щиро! Бо в тім, що досі з ними не
прийшло до згоди, не козаки, а ми винні –
тому, що трактували їх згорда, не як лю�
дей – не то що не рівних нам, але не ра�
хуючи їх людьми! Але Бог показав, що це
такі ж люди як і інші, покарав нашу пиху
і тепер вони варті великої пошани, біль�
ше ніж усі ті, що піддавалися чужому ко�
ролівству, по невільничому без всяких
застережень для своєї свободи – а ті (ко�
заки) так завзято стояли за свої вольнос�
ті, що годилися скорше погинути ніж жи�
ти без свободи. Ми стали нижчими від
них, бо вони билися за свою свободу, а ми
за своє безсиле панування!" [3; 319�320].

Творець меморіалу наголошував, що
козаки "... варті того, щоб ми прийняли їх
до своєї верстви. В обороні свободи вони
будуть ... завзяті, поскільки завважать,
що з нами їх свобода безпечніша, ніж під
іншими протекторами" [3; 318].

Я.Лещинський визнає, що на перего�
ворах незадоволення поляків викликає
"... пункт де вони (козаки) хочуть бути ок�
ремим народом ... і мати своїх достойни�
ків. [...] Можна згодитись з такою умовою,
щоб це була унія така як Литовська: аби
один нарід не мав прерогативи перед
другим..." [3; 320].

Далі в меморіалі розглядався весь
комплекс зовнішньої політики Речі Пос�
политої. Лещинський "... вважає потріб�
ним замирення з  усіма трьома ворожими
сторонами ...", але "... здійснити це потрій�
не замирення в такій послідовності: згода
з козаками, потім з царем, на останку – з
шведами ..." [3; 321]. Був певний того, що
одночасно з переговорами з Україною "...
треба трактувати з Москвою – аби вона

кордонів Гетьманату. Але після 1654 року
шлях у Бахчисарай для українського ке�
рівництва міг проходити лише через Вар�
шаву в силу чинності польсько�крим�
ської спілки 1653 року. Надалі отримува�
ти татарську підмогу, дієвість якої під�
твердили події травня�червня 1658 року,
Чигирин міг лише налагодивши політичні
взаємини з Варшавою. 

Додатковим стимулом для з'яви укра�
їнсько�польської унії було й те, що в гео�
політичних реаліях кінця 50�х років ба�
жання Варшави порозумітися з Украї�
ною було не  меншим, ніж у Чигирина.
Безперечно, приватні інтереси колишніх
власників українських земель і фіскальні
потреби королівського двору впливали на
політику Речі Посполитої щодо Війська
Запорозького, та все ж не були визна�
чальними. Низка чинників – як міжна�
родних, так і внутрішньополітичних зму�
шували уряд Яна ІІ Казимира шукати
способи оптимального розв'язання кон�
флікту Корони з Гетьманатом. 

По�перше, Військо Запорозьке бачи�
лося потужним політичним, а ймовірно, і
військовим союзником короля (і фран�
цузької партії при Варшавському дворі)
в здійсненні реформи державного уст�
рою, що передбачала звуження прерога�
тив сейму і, відповідно, посилення пози�
цій монарха та сенату. Зазначену тезу
напрочуд аргументовано розкриває
М.Грушевський: "... Ян Казимир знову ра�
хував на козаків як на свою вірну гвар�
дію, і тепер так само як за часів Володис�
лава різні роялісти, що носилися з гадка�
ми реформи польської конституції: зміц�
нення королівських прерогатив і обме�
ження шляхетської сваволі, покладали
надію на козацьке військо й його симпатії
до абсолютної монархії" [3; 317].

По�друге, поява Війська Запорозького
не в таборі суперників (Московії чи Шве�
ції), а серед союзників короля, істотно
зміцнювала міжнародні позиції Речі Пос�
политої (додамо, що військово�політична
допомога Криму, Австрії та Бранденбур�
га не була  альтруїстичною, а передбача�
ла певні поступки польського керівниц�
тва). У Варшаві прагматичні політики ус�
відомлювали необхідність замирення і з
козаками, і зі шведами, і з московитами.
Правомірно вважали, що "... всі три трак�
тати [...] не суперечать один одному – тре�
ба тільки зручно і своєчасно вести кожну
річ. Але фундамент – заспокоєння коза�
ків, бо за тим прийде швед або Москва.
Тільки зручно трактувати, і тоді третій,
хто б не був, мусив би скакати по нашій
волі ..." [3; 323]. 

По�третє, наближення сейму, який
мав закріпити польську корону за мос�
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не скандалізувалася, що з козаками зго�
да, і на злість не ввійшла в союз з шведа�
ми: ... витолкувати Москві, що ця згода не
перебиває згоди з нею, бо не вернувши
собі козаків ми ніколи не прийшли б до
згоди з нею ... Додати, що ми не вирікає�
мось по давньому трактувати з нею і про
наслідство царя [...]. А щоб козаки не
скандалізувались планом сукцесії і не бо�
ялись помсти за те що відступили від
Москви, то вияснити козакам, що план
цей нічим не загрожує нам і їм. Насампе�
ред – будучи разом ("в унії"), ми завсіди
зможемо відборонитися від спільних
кривд – аби тільки добре об'єднались. По�
друге – план цей безпечно загамує війну і
продовжить перемир'я. По�третє – стур�
бує шведа, так що він хоч би й не хотів,
мусить з нами замиритись" [3; 322].

Водночас познанський воєвода вказує
на один, але супротивний Речі Посполи�
тій, пункт козацьких вимог – ліквідація
Берестейської церковної унії. "Признає
противним своєму католицькому сумлін�
ню її касувати, але радить не заглубля�
тися в це релігійне питання, полишаючи
його богословам ..." [3; 323�324]. А в одно�
му з листів (до Ю.Любомирського) вис�
ловлюється доволі толерантно: "... перед
усім треба пильнувати консервування
нашої релігії, а вже в другій черзі – по�
вертати інших, і то наукою, мораллю,
взірцем, а не нищенням людей: поки три�
мались першого ішло то нам краще, а як
почали навертати силоміць, то й наша ві�
ра пропала ..." [3; 319].

Меморіал – це логічне завершення
поглядів прогресивно мислячої аристок�
ратії на проблему українсько�польського
порозуміння, реорганізованого держав�
ного співжиття. Світоглядні засади ці ба�
гато в чому матеріалізувалися у першій
редакції Гадяцького договору, пізніше
відкинутої сеймом. 

На певному етапі українсько�поль�
ські перемовини увінчалися підписан�
ням 15 липня (н. с.) 1658 року Межиріць�
кої угоди, що, за висновком М.Грушев�
ського, стала підґрунтям Гадяцького
трактату. Дослідник доволі критично по�
ціновує її зміст, звинувачуючи П.Тетерю
– речника козацьких інтересів – у переб�
ранні повноважень, зайвій поступливості,
запобіганні перед Короною. Аналізуючи
документ, учений стверджує, що пункти
"... представляли собою домагання Вигов�
ського на чисто кастріровані спільними
зусиллями Бєньовського і Тетері. Порів�
нюючи ці пункти з пізнішим гадяцьким
актом бачимо багато подібного, місцями –
буквально тотожного, очевидно – Тетеря
привіз той начерк умови, що потім ліг ос�
новою гадяцької унії, – але спільною ру�

кою з Бєньовським вони вичистили його з
усяких "єретичних видумок" Немирича –
не утримавшись навіть на рівні зборів�
ських пактів, спустившись до білоцерків�
ських" [3; 327].

Розгромивши армію опозиції, І.Вигов�
ський продовжує перетрактації з Поль�
щею, намагаючись виправити допущену
у Межиріччі помилку. Його тогочасне
листування з монаршою родиною засвід�
чує твердість гетьмана у відстоюванні
українських інтересів. 5 вересня 1658 ро�
ку Ян Лещинський у листі до Яна ІІ Ка�
зимира висловлює застереження стосов�
но позиції Виговського: "Признаюсь, що
мені не дуже подобається остання відо�
мість, що прийшла зі Львова – мовляв
Виговський домагається окремої держа�
ви ..., і другий пункт – вільний наєм вій�
ська в Польщі – чого Литва не має: скор�
ше хочуть бути незалежними ... , а не го�
рожанами єдиної республіки ..." [3; 330].

Але в королівських "... директивах ко�
місарам (особливо Бєньовському) – [на�
казано] не дорожитись, іти на зустріч ба�
жанням Виговського у всім, щоб якнай�
скорше мати договір і козацьке військо, з
огляду, що переговори з Москвою і Шве�
цією попали знову на мертві точки" [3;
331].

Польсько�українські переговори за�
вершилися підписанням 6 (16) вересня
1658 року Гадяцького трактату. На основі
всебічного аналізу М.Грушевський дохо�
дить висновку, що Гадяцька унія в геть�
манському варіанті "... була першим ви�
разом […], того, що вже перед тим про�
бивалося в різних актах і заявах, але
тільки тепер знайшло скільки�небудь
конкретне своє об'явлення: українська
державна ідея, окремішність україн�
ської території і українського народу.
Від елементарної оборони "руської віри",
рівноправности українського чи біло�
руського православного елементу з поль�
сько�католицьким, яка наповнює собою
перші десятиліття XVII ст., українська
суспільність серед кривавих бур Хмель�
ниччини доходить до свідомости пот�
реби гарантій автономного українсько�
го життя, політичної самоуправи ук�
раїнського народу, як політичної цілос�
ти, української етнографічної терито�
рії, як окремого тіла" [1; 92�93].

Не зупиняючись на детальній харак�
теристиці Гадяцького трактату, оскільки
це не є предметом нашої розвідки, зазна�
чимо, що він спрямовувався, насамперед,
на реформування Речі Посполитої, бо пе�
редбачав утвердження Руського князів�
ства як суб'єкта федерації. Витоки такої
державно�політичної реорганізації
М.Грушевський убачає в Люблінській
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вірність війни, але ... силами Виговського).
Все це позбавляло Гадяцьку угоду зов�
нішньополітичного підґрунтя й ставило
під сумнів саму можливість успішної її
реалізації. 

А тому гетьман обрав "... політику вичі�
кування поміж Польщею, Москвою і
Швецією ...", ймовірно "... сподівався доче�
катися присилки польського війська. Мо�
же думав, що Москва піде на уступки і на
замирення з ним" [3; 372]. До того ж,  Га�
дяцька угода ще не була затверджена
сеймом і населення України ще не знало
про неї. 

Але подальші події – царська грамота
від 3 жовтня (н. с.) 1658 року про зрад�
ництво Виговського; наступ московських
підрозділів на Лівобережжя; кінцево не�
вдала дипломатична місія полковника
І.Кравченка в Москві; монарша "згода" на
замирення з гетьманом на Гадяцьких
пунктах і, водночас, підтримка самопро�
голошеного гетьмана І.Безпалого, жор�
стокі акції московських воєвод стосовно
місцевого населення – засвідчували на�
ростання воєнно�політичного протисто�
яння Гетьманату й Царства. 

Між тим І.Виговський мав лише 16 ти�
сяч вірних козаків супроти 150�200�300
тисяч (за різними даними) ратників
О.Трубецького. Звісно, після взаємної
присяги з кримським ханом (24 квітня
1659 року) військові позиції гетьмана
зміцніли: в Україну було спрямовано 80�
тисячну орду. Проте військових сил у
Чигирина було замало, а на збройну по�
тугу Варшави гетьман уже й не розрахо�
вував. Тому, усвідомлюючи малоймовір�
ність успішного затвердження угоди 1658
року вальним сеймом і подальшого її вті�
лення на практиці, українське керівни�
цтво починає формувати альтернативу
до гадяцького зовнішньополітичного кур�
су – проводить переговори зі Стамбулом і
Віднем стосовно прийняття турецької або
австрійської протекції. 

Одночасно з означеними заходами
гетьманської дипломатії продовжувався
ратифікаційний процес Гадяцьких ста�
тей. Скликана в березні 1659 року стар�
шинська рада спрямувала до Варшави
посольство на чолі з Т.Носачем, аби дома�
гатися не лише схвалення Гадяцького до�
говору, а й прийняття "нових пунктів".
Вони передбачали приєднання до Русь�
кого князівства Волинського, Руського й
Подільського воєводств, запровадження
спадкоємного гетьманства, скасування
наданих без згоди гетьмана володінь і по�
сад, установлення реєстру в 60 тисяч ко�
заків, ліквідацію унії тощо.

Правлячі кола Польщі не лише відхи�
лили "нові пункти", а й стали на шлях об�

унії 1569 року. Тепер "до давнішого поль�
сько�литовського дуалізму мав бути до�
даний ще третій автономний член, приза�
бутий у 1569 р. Але в інших пунктах полі�
тична українська мисль ішла далі сього
готового взірця. ... і творила нові форми і
гарантії національного життя. Сей, нап�
риклад, український віце�король, вибор�
ний доживотний гетьман, з шансами пе�
ретворитися в династичного володаря [...], –
се була зовсім нова комбінація автоном�
ного устрою Великого князівства Литов�
ського з новою козацькою республікою. А
в умові, що Велике князівство Руське має
зіставатися невтральним на випадок аг�
ресивної війни Польщі з царством Мос�
ковським ... прояв ідеї вічної невтральнос�
ті України між двома конкурентами –
Польщею і Москвою, зародок ідеї про Ук�
раїну, як самостійну, вічно невтральну
державу, під протекторатом Польщі й
Московщини" [1; 93]. М.Грушевський,
покладаючись на записки Голінського,
учасника переговорів, наголошує, що такі
домагання висувалися козацькими пос�
ланцями на початку вересня 1658 року, а
не тільки в травні 1659 року.

В руслі вищезазначеного не виклика�
ють подиву положення, що містяться в
одному з варіантів гадяцьких домовле�
ностей – про збереження добросусід�
ських відносин із Московією, які є най�
кращим спростуванням тези щодо про�
польських настроїв І.Виговського ("Геть�
мани з військом Зап. [...] мають пробувати
в вірності, підданстві і послушенстві у
найясн. маєстату королівства польського
і наступників його і всій Річпосполитій ...
Але так щоб це не нарушало братерства
зав'язаного з ханом кримським, а коли
може то бути без порушення цілості Річ�
посполитої – то і з царем московським"
[3; 361�362]. Варто згадати й пункт, згідно
з яким Військо Запорозьке не братиме
участі у війні з Московією ("Коли б ста�
нам Коронним і В. кн. Лит. прийшлось по�
чати війну з царем московським, військо
Зап. до такої війни не буде притягнене"[3;
361].

Отже, навіть після підписання Гадяць�
кої угоди І.Виговський не прагнув до пов�
ного розриву, а тим більше до початку
війни з Московією. До того ж мав зважати
й на двозначність позиції польських кер�
маничів: існування сильної промосков�
ської партії у Литві, що зумовила (усупе�
реч настановам Яна ІІ Казимира) згоду
королівських комісарів на переговорах з
московськими послами на елекцію Олек�
сія Михайловича монархом Речі Поспо�
литої; надії на співпрацю з Московією
супроти Швеції (якщо б не вдалося домо�
витися з першою, не виключалася ймо�
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меження прав і прерогатив Руського кня�
зівства, уже зафіксованих у тексті догово�
ру. 22 травня (за іншими даними – 12 чер�
вня) виправлений текст Гадяцької угоди
був ратифікований Варшавським сеймом
у найневигіднішому для України варіан�
ті. Він передбачав скорочення реєстру до
30 тисяч осіб, залишення унії, вилучення
пункту про необов'язкову участь Русько�
го князівства у майбутній війні Речі Пос�
политої проти Московії тощо. 

Гетьман і його оточення з розпачем і
обуренням сприйняли кінцевий варіант
угоди. За переконанням М.Грушевського,
"Виговський мусив належати до тих, що з
болем давали виривати з державного
плану української політики живі шматки
і перевертати його на те лахміття, яким
стала в останніх  редакціях Гадяцька уго�
да" [3; 371].

Чому ж спроба політико�правового
розв'язання проблеми українсько�поль�
ського протистояння, запропонована у
Гадячі 16 вересня 1658 року, залишилася
нездійсненною? В руслі відповіді на пос�
тавлене запитання, подамо оцінку проек�
ту вченим.

М.Грушевський полемізує з "поколін�
нями польських і українських істориків",
які прославляють його "... як акт великої
політичної мудрості і розваги, вияв гли�
боких політичних ідей, дороговказ в да�
леку будучину…", програму "східно�єв�
ропейської федерації…, акт братства на�
родів, цікавий документ культурних і по�
літичних змагань ..." [3; 285].

Чому ж така скептична, навіть нищів�
на оцінка схвальних відгуків дослідників
Гадяцького трактату? До того ж, попе�
редньо ми цитували положення з праць
М.Грушевського, у яких міститься пози�
тивна характеристика окремих статей
документа. 

Насправді ж ніяких розбіжностей у
поглядах ученого немає. При належному
прочитанні його праць можемо сформу�
лювати певні висновки й застереження. 

По�перше, М.Грушевський високо по�
ціновує І.Виговського та його однодумців
за усвідомлення ними наріжної ідеї сус�
пільно�політичного розвитку українства –
нагальної необхідності власного націо�
нально�державного буття – й спробу
юридичної фіксації її у відповідних пун�
ктах про "Велике князівство Руське".
При цьому наголошує на еволюції укра�
їнської державної ідеї в світогляді націо�
нальної еліти: "Те, що самому Хмель�
ницькому в перших стадіях його повстан�
ня ще ледве уявлялося, в момент його
смерті представлялося політичним кер�
маничам України вже зовсім виразно і
ясно" [1; 93].

Дослідник аргументує своє переконан�
ня таким чином: "Україна вертається під
зверхність польського короля і сойму, але
не як комплекс провінцій, а як окрема і
замкнена політична цілість. Українська
територія в своїх етнографічних грани�
цях має творити осібне "Велике князівс�
тво Руське", з своїми осібними міністра�
ми, скарбами, військом і монетою, з своїм
власним виборним шефом гетьманом,
якого мають обирати стани сього велико�
го князівства і подають на затвердження
королеві. Коронне військо не має вступу
на сю територію, так само місцевим па�
нам не можна держати яких небудь мілі�
цій; єдину воєнну силу має становити ко�
зацьке військо під властю гетьмана. Всі
уряди можуть займати тільки особи ук�
раїнської народности ("руської віри").
Українській народності забезпечувалися
певні освітні засоби (право заснування
двох академій на взірець краківського
університету і т. інше)" [1; 93].

По�друге, вчений указує на низку обс�
тавин, які змушували І.Виговського та
його оточення йти на поступки королів�
ським комісарам у процесі гадяцьких пе�
ретрактацій. "Очевидно, – вважає М.Гру�
шевський, – багато значив провал підня�
тих против Москви операцій під Києвом.
На границі Слобожанщини йшло також
не гладко. Не було чим Москву залякати і
змусити до політики невмішання в укра�
їнські справи. Але рішаюче значення ма�
буть мала Орда [...] – порозуміння осягне�
не комісарами з Карач�Беєм: це могло
справді переломити  всі заперечення Ви�
говського і старшини. Карач�Бей міг пос�
тавити українсько�польську угоду умо�
вою своєї дальшої помочі, інакше погро�
зити, що полишить козаків і піде до дому"
[3; 371].

По�третє, М.Грушевський наголошує,
що фаховий дослідник кінцево має поці�
новувати реальні, а не потенційні наслід�
ки договору. Оскільки "... він з'явився в
результаті завзятих торгів, завзятого
бою за і проти постулату української ав�
тономії…", упродовж "... тижня акт цей
перероблювано й переписувано разів з
десять...", то "перерібками цими приведе�
но ... до повного хаосу, і від головного пос�
тулату – оцього "вел. кн. Руського" ... зіс�
талися тільки цілком непоказні сліди..."
[3; 367]. І, вже зовсім песимістичний, при�
суд автора: "угода була немилосердно по�
калічена при своїй появі на світ, так що
була цілком нежиттєздатна" [3; 375].

Думається, що останнє положення
варто прочитувати у якнайширшому
контексті, а не просто як констатацію
непридатності "консенсусного" варіанту
договору. На основі скрупульозного роз�
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кої гегемонії для української шляхти і в
аспекті її політичних і соціально�еконо�
мічних бажань і мрій будує цю нову унію"
[3; 372]. Всі вимоги релігійного, адмініс�
тративного та економічного спрямування
"... в дійсності являються передумовою
для політичних претензій православної
шляхти [...]. Українські шляхтичі сподіва�
лися ... під патронатом козацького війська
і нової уніонської хартії, утворити нову
економічну базу... – котра б дала їм змогу
помірятися на два фронти – і з усякими
католицькими зайдами і з самим коза�
цтвом" [3; 372�373].

Учений указує на приреченість заду�
му "... оперти українську державність на
шляхті..." [3; 374]. Пояснює, що "... цей
план [...] дозрів і розвинувся головно в
зв'язку з планами прилучення західних
земель до Козацької України [...]. В обста�
винах тодішньої безкозацької західноук�
раїнської дійсності така конструкція ук�
раїнської держави в цих західних провін�
ціях могла здаватися природною. Але
тяжкою іронією було, що якраз західні
провінції були вирвані з складу в. кн.
Руського при останнім редактуванню Га�
дяцького акту [...]. В обставинах же схід�
ноукраїнських воєводств така концепсія
козацько�шляхетського дуалізму не мог�
ла виглядати чимсь іншим як на політи�
канську витівку�замах на козацьку геге�
монію, позбавлену ґрунту і засуджену
тим самим на неминучий провал" [3; 374�
375].

Відтак Гадяцька унія в концепції І.Ви�
говського – Ю.Немирича, "обрахована на
Україну і Білорусь в цілості ... могла б іще
мати своє оправдання; фактично обмеже�
на тільки східною Україною, вона трати�
ла його цілком" [3; 375].

По�п'яте, М.Грушевський вважає
спробу збереження української держав�
ності за сприяння Речі Посполитої по�
милковою. Наголошує, що "Хмельницкий
не хотел возврата к Польше, он желал
создать такую  политическую комбина�
цию, которая могла бы обеспечить Укра�
ине совершенно независимое положение,
и для этого опирался главным образом на
Швецию. Выговский по его смерти пошел
тем путем и довел переговоры со Швеци�
ей до форменного трактата, гарантиро�
вавшего со стороны Швеции свободу и
независимость украинского народа" [4;
213]. В силу нових геополітичних реалій
українсько�шведський альянс виявився
недієвим. Гетьману "нужно было подож�
дать какой�нибудь другой комбинации,
но обстоятельства не позволяли медлить.
Выговский вернулся к Польше, но тем со�
вершенно испортил весь план" [4; 213].

гляду праць М.Грушевського насмілимо�
ся висловити припущення: учений вва�
жав безперспективним не лише Гадяць�
кий трактат, а й польський зовнішньопо�
літичний вибір І.Виговського. Задля аргу�
ментації звернімося до творчого доробку
М.Грушевського.

По�перше, "...Гадяцька угода не мала
виглядів на успіх ...", оскільки консерва�
тивна більшість польської шляхти і полі�
тично, і психологічно не була готова до
парітетного співжиття у реорганізованій
Речі Посполитій – федерації трьох наро�
дів. "... Утрата України для Польщі, –
продовжує учений, – була ще фактом за�
надто свіжим, щоб польська шляхта мог�
ла помиритися з ним і щиро вишукувати
новий порядок речей для окремішнього і
автономного Великого князівства Русько�
го" [1; 94].

По�друге, навіть за практичного вті�
лення, Гадяцька унія не могла б гаранту�
вати відносну національно�державну су�
веренність українства. Справа в тому, що
"в 1650�х роках Польща була ще сильна,
а козацька Україна ще надто слабка. Її
устрій ще формувався тільки. Її суспіль�
ність не емансипувалася від впливів
польського життя. Гарантії політичної
автономії, навіть якби були проведені в
життя, в тих часах не охоронили б її від
спольщення, ані від запливу польським
панством. А се не давало підстави успіш�
ного розвою України, бо таїло в собі за�
датки дальшої внутрішньої боротьби і
потрясінь" [1; 97].

По�третє, Гадяцький договір не мав
перспективи, оскільки в його засадничих
положеннях права козацького загалу та
поспільства не були застережені, а від�
так, існувала реальна небезпека рестав�
рації дореволюційної моделі соціально�
економічних відносин на українських
землях. "Для українських мас, – наголо�
шує учений, – вертатися назад під пан�
ську кормигу польську, облиту кров'ю
недавніх, героїчних змагань до свободи,
здавалося чимсь неможливо�диким" [1;
94].

По�четверте, Гадяцький договір був
нежиттєздатним, оскільки для його укра�
їнських творців ідеалом соціально�полі�
тичного устрою бачилася Річ Посполита з
унормованою соціально�становою стра�
тифікацією і, зокрема, панівним станови�
щем шляхетства. М.Грушевський, порів�
нюючи українсько�московський (1654 рік)
і українсько�польський (1658 рік) догово�
ри, підсумовує: "Коли переяславська уго�
да 1654 р. виходила з  фактичної гегемо�
нії козацтва і старалась сформулювати
його соціально�політичну ролю і забезпе�
чити її, Гадяцька унія [...] домагається та�
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Отже, в баченні М.Грушевського Га�
дяцький договір у сеймовому варіанті в
силу цілої низки чинників не порятував
Гетьманат. І навіть збройний тріумф
І.Виговського під Конотопом 28�29 червня
(8�9 липня) 1659 року не став підґрунтям
для переможного завершення україн�
сько�московської війни. Учений називає
фактори, що унеможливили кінцеву пе�
ремогу гетьмана: "... кошовий Сірко з за�
порожцями – ворогами Виговського – на�
пали на Крим, змусили татар покинути
Виговського, а потім напали на Чигирин,
гетьманську столицю. Московська партія
на лівому березі Дніпра після цього знову
підняла голову; чутка, що Виговський
піддався полякам, озброювала проти ньо�
го населення; ніхто не розбирав, на яких
умовах це сталося: думка про польське
панування обурювала населення, яке не
хотіло й чути про  Польщу. Польське вій�
сько, розміщене Виговським у Сіверщині,
викликало, по старій пам'яті, таку нена�
висть, що в місцевих полках, відданих
Виговському раніше, тепер почалося пов�
стання [...]. Потім з лівого берега настрої
перекинулися і на правий: козаки і тут
заявляли, що не хочуть повертатися під
владу Польщі. Тоді уманський полковник
Михайло Ханенко з'єднався з запорож�
цями Сірка і підняв повстання проти Ви�
говського. Не хотіли терпіти його на геть�
манстві і добивалися поновлення Юрія
Хмельницького як законного гетьмана [...].
З Виговським залишилося тільки найма�
не військо і поляки" [2; 330�331]. А тому
гетьман, легітимність якого підтверджу�
валася трьома козацькими зібраннями,
задля убезпечення  України від подаль�
шої Руїни, на четвертій "чорній раді" під
Германівкою 11 (21) вересня 1659 року
поклав булаву. 

Звісно, можна захоплюватися першим
варіантом Гадяцького трактату. Його
прихильників "... очевидно з однієї сторо�
ни брала за серце ця показна фразеоло�
гія "вільних і рівних", "з'єднання наро�
дів", з другого боку – ці широкі концесії
українській освіті, релігійній толеранції і
под. ..." [3; 375�376]. Але подібний підхід –
неісторичний. Бо лише формально ком�
проміс 6 (16) вересня 1658 року міг бути
підґрунтям федеративного союзу Украї�
ни, Польщі та Литви. Реально ж прогре�
сивні положення акту були почасти обме�
жені вже в час підписання в Гадячі; потім
– суттєво знівельовані в процесі ратифі�
кації Варшавським сеймом. У підсумку
Гадяцька унія стала найвищим політич�
ним досягненням правління І.Виговського
і, водночас, першим кроком до трагічного
завершення його кар'єри, а, згодом, і
життя.
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співробітничала з Полтавським обласним інсти�
тутом післядипломної педагогічної освіти ім.
М.В.Остроградського, з редакцією журналу
"Постметодика". 

У 60�х роках XX ст.  дослідниця брала актив�
ну участь у підготовці тому "Історія міст і сіл Ук�
раїнської РСР. Полтавська область" (К., 1967)
на громадських засадах, за що Указом Прези�
дії Верховної Ради УРСР їй було присвоєно по�
чесне звання Заслуженого працівника культури
Української РСР.

У травні 1977 року при відділі історії і між�
народних відносин соціалістичних країн Інститу�
ту історії Академії наук Української РСР захис�
тила кандидатську дисертацію  "Громадськість
України в російсько�болгарських взаєминах
60�70�х років XIX століття".

Діапазон досліджень В.Н.Жук досить широ�
кий. Протягом усієї своєї наукової діяльності Ві�
ра Никанорівна взяла участь у написанні біль�
ше ніж 20 колективних наукових історичних ви�
дань – книг, збірок документів, 13 випусків серії
брошур "Наш рідний край", таких солідних
праць, як "Адміністративно�територіальний по�
діл Полтавщини" (1648 – 1941 рр.), "Довідник
з історії адміністративно�територіального поді�
лу" (Полтава, 2002), "Адміністративно�терито�
ріальний поділ Полтавщини" (1943 – 2002),
"Довідник з історії адміністративно�територіаль�
ного поділу. Частина II", (Полтава, 2002),
"Полтава. Історичний нарис" (Полтава, 1999)
та інших. Також вона була автором (самостійно
чи у співавторстві) близько 200 статей у книгах,
брошурах, наукових журналах, понад 460 ста�
тей та довідок в енциклопедичних виданнях,
зокрема в енциклопедичному довіднику "Пол�
тавщина" (К., 1992), "Києво�Могилянська ака�
демія в іменах. ХVІІ�ХVІІІ ст." (К., 2002). 

Широко використовуються у школах і вищих
навчальних закладах Полтавської області підго�
товлені за участю Віри Никанорівни 13 випусків
історико�краєзнавчого видання "Наш рідний

3 листопада 2008 року на 81му році життя
перестало битися серце відомого в Україні та
за кордоном ученогоісторика, архівіста, фа
хівця у сфері славістики, зокрема, болгаристи
ки, автора понад 400 наукових праць, канди
дата історичних наук, заслуженого працівника
культури України, друга і багаторічного автора
журналу "Постметодика" Віри Никанорівни
Жук. 

Віра Никанорівна Жук народилася 12 квітня
(в документах, як вона зазначила у автобіогра�
фії, помилково записано 14 квітня) 1928 року в
приміському селі Кривуші Кременчуцького ра�
йону Полтавської області в сім'ї службовця. 

В Кривушанській семирічній школі закінчила
до війни 6 класів. У роки Великої Вітчизняної
війни В.Н.Жук з батьками проживала на окупо�
ваній території, пережила всі страхи війни і оку�
пації, у 1942�му – до вересня 1943 року пра�
цювала в громадському дворі на посадці горо�
дини, прополці, збиранні врожаю. Після звіль�
нення села деякий час разом з односельчанами
працювала на збиранні залишків урожаю в
колгоспі імені Г.І.Петровського. У 1947 році за�
кінчила Кременчуцьку середню загальноосвіт�
ню школу № 2,  1955�го – історико�архівний
відділ історичного факультету Київського дер�
жавного університету імені Т.Г. Шевченка.

Працювала в Державному архіві Полтав�
ської області (тоді Полтавський обласний дер�
жавний архів) до червня 1978 року на посадах
наукового і старшого наукового співробітника,
начальника відділу використання і публікації до�
кументів. Із червня 1978 року до виходу на пен�
сію (вересень 1986 року) працювала в Полтав�
ському державному педагогічному інституті (те�
пер – університет) імені В.Г. Короленка  на по�
саді асистента, потім викладача, старшого вик�
ладача, доцента кафедри історії СРСР та УРСР.
Після виходу на пенсію протягом кількох років
працювала у педінституті на посаді доцента  та
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край", у яких ідеться про важливі історичні події,
пов'язані з історією України і Полтавщини, про
пам'ятки природи, розвиток освіти, культури, пі�
онерів ракетобудування, авіації, космонавтики,
котрі народилися чи проживали у краї, про під�
земелля Полтави та стародавніх міст�фортець
Полтавщини, голодомор 1932 – 1933 років і
Велику Вітчизняну війну тощо.

Багато статей дослідниця присвятила таким
видатним людям, як І.П.Котляревський, Т.Г.Шев�
ченко, М.В.Гоголь, В.Г.Короленко, Євгеній Бул�
гаріс, Никифор Феотокі, Афанасіос Псалідас,
М.В.Скліфосовський, Ю.В.Кондратюк, Ю.О.По�
бєдоносцев, М.А.Комарницький, А.С.Макарен�
ко та іншим.

Віра Никанорівна Жук створила історичні
нариси про низку храмів та монастирів Полта�
ви і Полтавщини: "Полтавський Хрестовоздви�
женський монастир і пов'язані з ним важливі іс�
торичні події. Статті з коментарями та фото�
ілюстраціями" (Полтава, 1993), (Видання друге,
перероблене і доповнене. Полтава, 2007),
"Перлина Козельщини. Сторінки з історії Ко�
зельщинського Різдва Богородиці жіночого мо�
настиря" (Полтава, 2004), (Видання третє, пе�
рероблене і доповнене. – Полтава, 2007; у спі�
вавторстві з Г.Д.Сердюком).

Основні напрями наукової діяльності Віри
Никанорівни Жук – історичне краєзнавство,
конкретно історія Полтавщини (різні періоди),
пам'ятки історії та культури, видатні люди краю.
В галузі славістики – вивчення зв'язків України і
Болгарії, Полтавщини та Болгарії у XIX – XX ст.
Досліджувала також питання про німецьких ко�
лоністів на Полтавщині,  які переселилися на ук�
раїнські землі ще в другій половині XVIII – на
початку ХІХ ст. Писала брошури про смт. Гра�
дизьк, Диканьку, Нові Санжари, про битву Ві�
товта на Ворсклі із золотоординцями 1399 ро�
ку. 

Багато працювала дослідниця над створен�
ням методичних рекомендацій, посібників для
вчителів та учнів з історії рідного краю. В остан�
нє десятиліття чимало уваги приділяла дослід�
женню процесу формування української народ�
ності, про перебування наших земель у складі
Великої Скіфії, Сарматії, Готської держави, під
владою гуннів, Аварського каганату, у складі
Великої і Чорної Булгарії, Київської Русі та ін�
ших державних ранньофеодальних об'єднань,
аж до завоювання монголо�татарами та вход�
ження до складу Великого князівства Литов�
ського; про історичні корені різних етносів, які
проживали тут у давнину, а також про їх взає�
мовідносини. Наслідком цього багаторічного
дослідження і копіткої роботи стала книга "Із си�
вої давнини. Нариси з історії України та Пол�
тавщини (VII ст. до н.е. – XVI ст. н.е.)" (Видання
перше. Полтава, 1998); Видання друге, пере�
роблене і доповнене" (Полтава�Кобеляки,
2003); Видання третє (Полтава, 2005).

У коло наукових зацікавлень Віри Никано�
рівни входила історія давніх булгар, Великої
Булгарії, зв'язки України й Болгарії, досліджен�
ня життя і діяльності Булюмара Шеке (Щека),
Кубрата (Хорива), Шамбата (Кия) тощо.

Внесок Віри Никанорівни Жук у розвиток су�
часної науки важко переоцінити. Її відкриття у
галузі давньої історії України є величезним здо�
бутком української історичної науки. 

Пам'ятатимемо Віру Никанорівну як винятко�
во принципового, об'єктивного, наполегливого,
трудолюбивого науковця, надзвичайно щиру,
доброзичливу, порядну, чуйну, толерантну, ін�
телігентну людину. 

Виcловлюємо глибоке співчуття  рідним і
близьким Віри Никанорівни.

Колектив Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В.Остроградського 

Редакція журналу "Постметодика" �
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6 (16) вересня 1658 р. в обозі під Гадячем була підписана Гадяць�
ка угода (Гадяцький трактат) між представниками Корони Поль�
ської і Великого князівства Литовського з одного боку та гетьманом
і Військом Запорозьким – з другого про входження до складу Речі
Посполитої козацької держави – Великого князівства Руського
(землі Київського, Чернігівського і Брацлавського воєводств) на фе�
деративних засадах, зберігаючи гетьманське правління. Унія мала
бути скасована. Православна Церква урівнювалася у правах із ка�
толицькою. При підписанні цього договору комісарами від поль�
ського короля Яна�Казимира були каштелян волинський Станіс�
лав�Казимир Беньовський та Казимир�Людвіг Євлашевський, а з
гетьманом Іваном Виговським – дипломат, київський підкоморій
Юрій Немирич, підписок Генеральної канцелярії Герасим Борисо�
вич (Борисенко) Каплонський та все Військо Запорозьке. Хоча в
різних історичних джерелах наголошується, що Гадяцьку угоду з
польським урядом уклав гетьман Іван Виговський, але, як вважали
і вважають багато істориків минулих і сучасного ХХІ ст., автором
цього проекту був видатний український державний і політичний
діяч середини XVII ст. Юрій Немирич [2, с.113�115; 6, с.71; 9, с.354].

Беззаперечним є те, що Іван Остапович Виговський (1616 – 1664)
був талановитим полководцем і дипломатом, високоосвіченою лю�
диною свого часу. Він навчався у Київській братській школі, потім
закінчив Києво�Могилянську колегію, перебував на службі в коро�
лівських військах Речі Посполитої. Після того, як під час Жовто�
водської битви (1648 р.) потрапив у полон до татар, які мало його не
стратили, а Богдан Хмельницький, порозумівшись із ханом, вряту�
вав його, І.Виговський невдовзі став найближчою і найдовіренішою
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На підставі аналізу історичних праць, тверджень учених останніх сто�
літь у дослідженні йдеться про життєвий шлях та діяльність високоос�
віченого видатного українського державного і політичного діяча й дипло�
мата середини XVII ст. Юрія Немирича, якого вважають одним із голов�
них творців Гадяцького трактату (угоди) 1658 року, та розповідається
про його зв'язки з Полтавщиною. 

На основе анализа исторических работ, утверждений ученых последних
столетий в исследовании идет речь про жизненный путь и деятельность
высокообразованного выдающегося украинского государственного и поли�
тического деятеля и дипломата середины XVII ст. Юрия Немирич, кот�
рого считают одним из главных творцов Гадячского трактату (догово�
ра) 1658 года, и рассказывается про его связи с Полтавщиной.

Being grounding on the analysis of historical works, statements of scientists
of the latest centuries this paper tells about life and work of highly educated
outstanding Ukrainian politician and diplomat of the middle of the XVII
century Yuriy Nemyrych. He was one of the main authors of Hadiach Thre�
at, 1658. Paper also tells about his tights with Paltavavshchyna.

ЮРІЙ НЕМИРИЧ – ОДИН ІЗ
ГОЛОВНИХ ТВОРЦІВ ГАДЯЦЬКОГО
ТРАКТАТУ ТА ЙОГО ЗВ'ЯЗКИ З
ПОЛТАВЩИНОЮ

В.Н. Жук

Юрій Немирич і його 
герб «Клямри»

Гадяцький трактат
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особою гетьмана. Обіймаючи посаду генерального військового писа�
ря, очолюючи Генеральну військову канцелярію, він виконував
важливі державні доручення, готував дипломатів.  На основі 40 ти�
сяч імен і прізвищ, зібраних козацькими писарями на місцях, І.Ви�
говський склав "Реєстр усього Війська Запорозького" на 717 сторі�
нок. Він виявив себе також як реформатор українського правопису
й основоположник національної української діалектології, запрова�
див та утвердив фонетичне письмо, звукова система якого відпові�
дала літерній, що було новаторством на той час у східнослов'ян�
ському мовному середовищі. Відзначаючи всі ці якості гетьмана
Івана Виговського, відомі українські історики, зокрема й глибока
дослідниця історії українського козацтва О.М.Апанович, не його на�
зивають творцем Гадяцького трактату, а Юрія Немирича [2, с.113 –
115].

М.С. Грушевський у праці "Історія України�Руси" називає низку
учених, які давали ту чи іншу оцінку, висловлює свої погляди на ті
чи інші статті Гадяцької угоди і зауважує, що з молодших істориків
(того часу) доволі виразно висловив свій погляд Орест Левицький,
виявляючи тодішні думки Київського історичного гуртка учнів Во�
лодимира Антоновича. Не входячи в детальний розбір, О.Левиць�
кий зауважував, що Гадяцькі статті своєю широтою, глибоким і ба�
гатостороннім нормуванням усіх сторін громадського життя –
включно до торгівлі, промислу, просвіти, науки тощо, "підіймають�
ся високо над вузькою одностороннє�військовою конституцією, на�
даною Україні статтями Б. Хмельницького і з більшими чи менши�
ми змінами повторюваною всіми договорними статтями наступних
гетьманів" [9, с. 377].

О.Левицький, як зауважує М.Грушевський, при цьому дає висо�
ку оцінку (визначає найголовнішу частину Гадяцьких статей) і на�
зиває того, хто їх розробляв. Він пише: "До речі завважимо, що най�
головніша і заразом – найрозумніша частина Гадяцьких статей на�
лежала європейсько�освіченій людині – Юрієві Немиричу. Сам
гетьман Виговський нездужав піднятись настільки, щоб стати на
рівні персонального безкористя в такій важній справі, як вироблен�
ня і переведення проекта, (нового) політичного і соціального життя
свого краю і бути співробітником Немирича. Беньовський доносив
своєму урядові, що Виговський дбає головно за те, "щоб він і його
дім були певні королівської ласки, навіть не згадуючи про козаків, і
таким чином усуваються єретичні гадки, породжені головою Неми�
рича без відома Виговського" (розуміється пункти Гадяцького дого�
вору про повну автономність України)"  [9, с. 377].

Володимир Антонович, як позитивне, відзначав поступки Украї�
ні з боку Польщі з національного погляду, те, що Україна оголошу�
валася державою, у внутрішніх справах вільною і незалежною,
об'єднаною із Польщею під назвою Велике князівство Руське, на
правах Великого князівства Литовського, всі урядові посади мали
займати місцеві люди. Були великі поступки у просвітній сфері:
Україна могла вільно відкривати друкарні, друкувати книги без
будь�якої цензури, мала заснувати два університети, з них один у
Києві [9, с. 377]. У цьому теж була чимала заслуга Ю.Немирича.

Сам М.С.Грушевський в іншій своїй праці – "Иллюстрированная
история Украины" – писав про Юрія Немирича як про одного з ви�
датних однодумців Івана Виговського, освіченого українського шлях�
тича, якого вважають справжнім автором Гадяцької унії [7, с. 336 –
337].

У статті "Іван Виговський" В.Антонович називав прибічників
гетьмана, якими стали його родичі: генеральний суддя С.Богдано�
вич�Зарудний, обозний Тимофій Носач, полковник Іван Богун, Пав�
ло Тетеря (два останні пізніше затяті вороги гетьмана), Петро До�
рошенко. Далі вчений наголошує: "Найавторитетніший був Юрій
Немирич, що мав європейську освіту" [1, с. 47].

Микола Аркас у своїй "Історії України�Русі" писав, що москов�
ський уряд, його представники, яких він направив в Україну, були
пройняті тяжким духом своїх порядків. Вольності, що їх мало тоді
українське козацтво і міщанство, здавалися їм зовсім незвичними, і
вони не могли їх дозволити, тож всіляко намагалися викорінити у
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протестантство у формі аріанства, а сам
Юрій був палким його прихильником і взяв
активну участь у заснуванні аріанської
академії в Киселині на Волині. Він брав
участь у війнах зі Швецією і Москвою, оби�
рався до сейму. Як пише Д.Дорошенко,
Ю.Немирич на початку 1657 р. вступив на
українську службу й виявив себе щирим
прихильником політичних планів Б.Хмель�
ницького і, щоб не різнитися від свого наро�
ду вірою, став православним [11, с. 44, 52�
53]. 

Але все свідчить про те, що Ю.Немирич
перейшов на українську службу вже з часу
обрання гетьманом І.Виговського. Розквіт
політичної діяльності Немирича і припадає
на час гетьманування Виговського. Д.Доро�
шенко теж підтверджує у своїх працях, що
Юрія Немирича вважають справжнім
творцем Гадяцького трактату та що він був
найпомітнішою постаттю серед таланови�
тих представників української шляхти, яка
пов'язала свою долю з долею Української
держави, була в колі найближчих дорадни�
ків і помічників І.Виговського. Ю.Неми�
рич був талановитим і високоосвіченим
[11, с. 44, 52, 53, 58; 12, с. 126].

Н.Д.Полонська�Василенко теж помилко�
во відносить Ю.Немирича до кола тієї висо�
коосвіченої української шляхти, якій ши�
роко відкрив двері Богдан Хмельницький.
Говорячи про укладення І.Виговським со�
юзного договору з Польщею 6 (16) вересня
1658 р., дослідниця зазначає, що автором
цього видатного твору про федерацію трьох
рівноправних держав – Польщі, Литви і
України під назвою "Велике Князівство
Руське" був, головним, чином Ю.Немирич.
Договір цей не був реалізований, проте він
мав велике значення як пам'ятка держав�
ницької думки України, а самого творця
дослідниця називає видатним юристом і
дипломатом [17, с. 34, 38].

Професор Торонтського університету
Канади, українець за походженням Орест
Субтельний у своїй праці з історії України
відзначає, що гетьман Іван Виговський був
одним із найрозумніших і найосвіченіших
козацьких ватажків, освіту отримав у Киє�
во�Могилянській академії (тоді колегія). У
зовнішніх стосунках він схилявся до засну�
вання незалежного українського князів�
ства. Щоб протистояти московським впли�
вам на Україну, він зміцнював зв'язки з
Польщею. Противниками такого зближен�
ня були запорожці на чолі з Яковом Бара�
башем та козаки Полтавського полку під
проводом полковника Мартина Пушкаря.
Велику допомогу Іванові Виговському в на�
лагодженні порозуміння з поляками нада�
вав, як писав О.Субтельний, "український
аристократ Юрій Немирич, який довгий
час навчався в Європі й підтримував ідею
суверенного "Руського" князівства, неза�
лежність якого спиралася б на міжнародні
гарантії, як у Голландії чи Швейцарії. Але

них вільний дух, порушували умови, на
яких колись Україна об'єдналася з Мос�
квою. Уряд московський використовував
сварки між козаками, боротьбу між полтав�
ським полковником Мартином Пушкарем і
гетьманом Іваном Виговським, що виклика�
ло ворожнечу з боку козацької старшини
проти московського уряду. Польський
уряд, бачучи те, що діялося в Україні, пос�
лав  туди свого посла С.�К.Беньовського,
щоб він при нагоді схилив Україну знову до
поєднання з Польщею. М.Аркас зауважу�
вав: "Не від того була й старшина козацька
з Гетьманом на чолі, а найбільш працював
над цим і щиро узявся за цю справу Юрій
Немирич.  

6�го вересня (сентября) 1658�го року Ви�
говський зібрав раду у Гадячі. Партія Не�
мирича поспішала із цією справою затим,
що у цьому ж році у Польщі мусів бути
сейм, на котрому мали радитись про поєд�
нання Польщи із Москвою і про обрання
царя Олексія королем Польським після
смерті бездітного короля Яна�Казімира.
Через це Україна, поєднавшись із Поль�
щою на нових правах, як вільна держава,
мала б увійти у цей союз, як рівна з Поль�
щою та Московською державою, а не як за�
лежна від Москви країна" [3, с. 232].

І.П.Крип'якевич, говорячи про 50�ті роки
ХVІІ ст., про те, що політична думка в Ук�
раїні переживала тоді час великого підне�
сення, наголошував: "Великий вплив на
Виговського мав Юрій Немирич, шляхтич
визначного роду, освічена людина, що довго
проживав у Голландії, Англії та Франції,
пробував сили в літературі і віддавався
дипломатії; спершу аріянин, він пізніше по�
вернувся до православної віри своїх бать�
ків, приїхав до Чигирина і вступив до Запо�
різького Війська [нижче дещо буде уточне�
но, коли Ю.Немирич прийняв православ'я
та перейшов на службу до України. –
Прим. В.Ж.]. Він добре орієнтувався в між�
народних відносинах і в Україні підтриму�
вав "єретичні думки" (як висловлювалися
поляки) про вільну  Українську Державу,
"про "Руське Князівство", що мало існувати
під гарантією сусідних держав". І новим
кроком на цьому шляху, як зазначав уче�
ний, мало бути встановлення більш близь�
ких зв'язків із Польщею [14, с.190].

Учені діаспори теж вважали і вважають
автором Гадяцького трактату Юрія Неми�
рича. Так, історик, професор Д.Дорошенко
писав, що в ролі найближчих дорадників і
помічників Івана Виговського виступала
низка талановитих представників україн�
ської шляхти, яка пов'язала свою долю з
долею української держави, а серед них
найпомітнішою постаттю був Юрій Неми�
рич, як і Виговський, родом із північної Ки�
ївщини. Немирич одержав блискучу освіту
в Голландії, в Оксфорді і Кембриджі, потім
у Парижі, був автором кількох праць з іс�
торії й теології. Ще батько Юрія прийняв
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Виговський, що готувався до війни з Мос�
ковським царством, не мав достатньої сили,
щоб наполягати на визнанні поляками не�
залежності України. У 1658 р. після трива�
лих дискусій українські та польські посли
досягли компромісного рішення, відомого
як Гадяцький трактат" [22, с.183]. Головну
роль в українському посольстві, як відомо,
тоді відіграв Ю.Немирич. Отже, й О.Суб�
тельний визнає, що останній надавав вели�
ку допомогу І. Виговському в налагодженні
зв'язків із Польщею, мав вагому роль у під�
готовці та підписанні Гадяцького трактату.

Найбільш детальну характеристику
Юрію Немиричу, опубліковану ще на по�
чатку 90�х рр. ХХ ст., дав український істо�
рик Михайло Слабошпицький. Він пише,
що Ю.Немирич – це одна з видатних поста�
тей і водночас маловідома в українській іс�
торії; сучасники у своїх спогадах зафіксу�
вали, що він вражав усіх дивовижною осві�
ченістю і рідкісним красномовством. І це
цілком закономірно, оскільки замолоду він
жив довго у Європі, навчався в університе�
тах Голландії, Англії і Франції, писав книги
з історії й теології, пройшов довгий і склад�
ний шлях релігійних та філософських шу�
кань.

Рід Немиричів, як зазначає М.Слабош�
пицький, був протестантським. Повернув�
шись із Європи, Юрій організував великий
гурток социніан і керував ним. Назва "соци�
ніани" походить від видатного італійського
релігійного діяча Фауста Социна, який зас�
нував радикальний напрям у протестантиз�
мі. Одне із основних його положень поляга�
ло в тому, що Святе Письмо має приймати�
ся як джерело віровчення тільки тоді, коли
воно не суперечить розумові. Таке відки�
дання католицьких догматів у тодішній
Польщі вважалося нечуваним зухваль�
ством. Тож социніани, які почали з'являти�
ся в Речі Посполитій ще з кінця XVІ ст., перес�
лідувалися й виганялися з країни [21, с. 235].

Незважаючи на переслідування, социні�
ани�аріанці продовжували свою діяльність.
У родовому маєтку Немиричів на Волині
збиралися найосвіченіші люди Польщі та
України, влаштовували філософські й тео�
логічні диспути. Ці прогресивно налашто�
вані громадські діячі шукали шляхів удос�
коналення як самої людської природи, так і
всього тогочасного суспільства. Там пану�
вав дух неприйняття існуючих соціально�
політичних порядків Речі Посполитої, весь
гурток Юрія Немирича відзначався різким
критицизмом і далеко не позитивною оцін�
кою тодішньої дійсності. Такі ж громади іс�
нували й у деяких інших містах України,
але найчисленніша з них групувалася саме
навколо Юрія Немирича. У його родовому
маєтку діяла й социніанська вища школа
(дехто з істориків називав її академією),
яку очолював, був її ректором відомий ук�
раїнський учений і поліглот Євстахій
(Адам) Кисіль [21, с. 235].

У 30�х роках XVІІ ст. Юрій Немирич
брав участь у походах на Москву. А в часи
Національно�визвольної війни українсько�
го народу під проводом Б.Хмельницького
проти польської шляхти Ю.Немирич, який
мав чимале власне військо, виступав на бо�
ці Речі Посполитої. З 1655 р. він перебував
на службі у шведського короля Карла Х
Густава. А вже через два роки [явно після
смерті Б.Хмельницького. – Прим. В.Ж.] цей
один із найбільших земельних магнатів на
Правобережжі і депутат польського сейму
повертається до свого рідного народу й пе�
реходить з католицизму у православ'я.
М.Слабошпицький пише: "Він, очевидно,
сам добре розумів, що може прислужитися
Україні своїм глибоким державним розу�
мом" [21, с. 236].

Перейшовши на службу до України, до
Війська Запорозького, Юрій Немирич от�
римав не лише звання полковника, посаду
підкоморія Києва, але й повернув усі свої
колишні маєтності на Правобережжі та Лі�
вобережжі Дніпра і був призначений Кре�
менчуцьким старостою. Як зазначив аме�
риканський історик, професор Георгій Вер�
надський, син нашого вітчизняного акаде�
міка В.І.Вернадського, "щоб забезпечити
підтримку своєї політики з боку ієрархів
церкви та старшини, Виговський почав
роздачу земельних наділів монастирям і
дохідних посад та помість своїм прихиль�
никам із шляхти й старшини, таким як
Юрій Немирич, Григорій Лісницький і його
власний брат Данило Виговський. Юрій Не�
мирич, підкоморій Києва, був призначений
старостою Кременчука на лівому березі
Дніпра" [5, с. 34].

Становище Ю.Немирича і його повнова�
ження в уряді І.Виговського значно переви�
щували всіх тодішніх полковників. Він став
кимось на зразок канцлера у європейських
державах: вів усі дипломатичні питання,
очолював найвідповідальніші гетьманські
депутації, був головною особою в міжна�
родних переговорах, йому належало вирі�
шальне слово у виробленні законів. Люди з
опозиції Виговського злісно іронізували, що
гетьман кроку не може ступити без благо�
словення Немирича. Тож чимало істориків і
вважає, що саме Немиричу належить ідея
утворення суверенного "Руського Князів�
ства" – Української держави, яка б мала
міжнародні гарантії. Він гаряче підтримав
Виговського у його намірах вийти з�під га�
небної залежності російського московсько�
го царя й змінити політичний статус Украї�
ни, яка на той час все помітніше ставала
колонією. За домовленістю з гетьманом Не�
мирич почав активні переговори з Поль�
щею, наслідком яких і стали Гадяцькі стат�
ті (що їх в історії ще називають Гадяцькою
Конституцією та Гадяцьким трактатом) –
важливий і справді передовий для того ча�
су документ, що міг змінити історичну до�
лю України [21, с. 236].
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можливості. Социніани відкидали догмат
троїчності (Бог Отець, Бог Син і Святий
Дух), обстоювали єдиносутність Бога, вва�
жали Ісуса Христа людиною, наділеною Бо�
жими властивостями. Вони виступали на
захист віротерпимості, свободи волі, велику
увагу приділяли розвитку освіти [10, с. 801]. 

До социніан належав і батько Юрія Не�
мирича Степан (помер 1630 р.), який був
київським підкоморієм, високоосвіченою
людиною, у свій час навчався в Альтдорф�
ському і Базельському університетах, брав
участь в укладанні Куруківської угоди 1625 р.
[10, с. 510].

Сам Юрій Немирич був одним із заснов�
ників аріанської академії у Киселині на Во�
лині. Він володів великими маєтками і на
Правобережній, і на Лівобережній Україні,
утримував надвірні війська, на чолі яких
брав участь у польсько�московській війні
1632�1634 рр. та у війні зі Швецією. Ю.Не�
мирич був київським підкоморієм (суддя
станового шляхетного суду). Ставши ліде�
ром українських социніан, він відстоював їх�
ні права на Люблінському трибуналі 1636 р. і
на сеймах 1637 – 1638 рр. Як прихильник
аріанства, 1646 р. він зазнав переслідувань
з боку польського уряду і був позбавлений
значної частини своїх маєтків та засудже�
ний до вигнання з Речі Посполитої [10, с.
510].

Під час Хмельниччини Юрій Немирич
воював на боці польських військ, був гене�
ральним полковником, а 1655 р. приєднався
до шведського короля Карла Х Густава і,
будучи призначеним генералом кавалерії,
брав участь у військових діях у Трансіль�
ванії та Польщі. І в цьому довіднику сказа�
но, що на початку 1657 р. Ю.Немирич пе�
рейшов на українську службу та став щи�
рим прихильником політичних планів
Б.Хмельницького, вів тривалі переговори зі
шведським урядом, які завершилися під�
писанням Корсунської угоди 1657 р., за
якою Швеція визнавала Україну незалеж�
ною державою. 1657 р. Ю.Немирич прийняв
православ'я і отримав звання полковника, а
після смерті Б.Хмельницького підтримував
І.Виговського [10, с. 342, 510].

На нашу думку, тут допущена одна по�
милка. Як відомо, в 1655�1657 рр. Ю.Неми�
рич був на службі у шведського короля. З
інших джерел знаємо, що 16 січня 1657 р.
до Чигирина прибуло шведське посольство
(зрозуміло, що в його складі був посол
Швеції Ю.Немирич) для укладення союзу з
Богданом Хмельницьким. Умови союзу –
визнання Швецією Козацької держави в
межах трьох воєводств – Київського, Чер�
нігівського і Брацлавського. Але ці умови не
були прийняті Б.Хмельницьким і козацькою
старшинською радою. А в жовтні 1657 р.,
уже після смерті Б.Хмельницького, новий
гетьман І.Виговський уклав союз зі Швеці�
єю, що, звичайно, не обійшлося без Ю.Не�
мирича [6, с.70, 71]. Отже, він перейшов на

"Універсальний словник�енциклопедія",
виданий наприкінці ХХ ст. в Києві, у біо�
графічній довідці про Юрія Немирича під�
тверджує, а почасти і повторює сказане
про нього у М.Слабошпицького, називає йо�
го видатним українським державним і по�
літичним діячем, одним із лідерів протес�
тантів у Речі Посполитій. Тут же читаємо,
що в роки Хмельниччини Ю.Немирич вою�
вав проти козаків, 1655 р. перейшов на бік
шведського короля Карла Х Густава, 1657 р.
вступив на козацьку службу, прийняв пра�
вослав'я і отримав звання полковника, був
соратником гетьмана І.Виговського, учас�
ником укладання Корсунської угоди 1657 р.
зі Швецією, яка визнала незалежність Ук�
раїни. Він – автор проекту Гадяцької угоди
1658 р. і концепції Великого князівства
Руського в унії з Польщею та Литвою. Як
канцлер Великого князівства Руського, Ю.
Немирич очолював козацьку делегацію на
сейм 1659 р., загинув під час громадянської
війни в Козацькій державі на початку
страшної Руїни [23, с. 929].

Більш детальну характеристику цього
діяча дає "Довідник з історії України. А�Я".
Тут говориться, що Юрій Немирич (можли�
во 1612 – серпень 1659) – визначний укра�
їнський державний і політичний діяч 50�х
років ХVІІ ст., дипломат, за деякими дани�
ми, народився у с. Черняхів на Київщині.
Походив він з українського шляхетського
роду Немиричів. Навчався в аріанській
академії  в Ракові. Здобув вищу освіту в
університетах Лейдена, Базеля (1630 –
1634 рр.), Оксфорда, Кембриджа і Парижа,
де написав кілька праць з філософії та бо�
гослов'я. Ю.Немирич був лідером україн�
ських протестантів�социніан (аріани – при�
хильники антитринітаризму), які виділи�
лися з євангелістсько�реформованої Цер�
кви й відіграли велику роль у розвитку те�
ології, шкільництва, науки і літератури,
емігрували до Голландії й Трансільванії.
Головними представниками социніан на
Україні були М.Чехович, С.Будний, Ф.Со�
цин, а їхніми прихильниками – Гойські,
Немиричі, Пронські. Осередками социніан
були Киселин, Гоща, Хмільник, Берестечко
[10, с. 510; 23, с. 1266].

Український шляхетський рід Немири�
чів був відомий на Київщині з 1528 р. На�
прикінці ХVІ ст. він поділився на дві лінії –
Черняхівську і Олевську. Найвідомішими
представниками цього роду були: Йосиф
Немирич, київський земський суддя у 1580 –
1590 рр., Андрій – київський земський суд�
дя, родоначальник Черняхівської лінії ро�
ду. Представники цієї лінії були прихиль�
никами протестантської течії социніан –
послідовників вчення гуманістів і мислите�
лів італійців Лекія (1525�1562) та Фауста
Социна (1539�1604). Ф.Социн переносив го�
ловний акцент у християнській релігії зі
справ віри на поведінку і етику людини,
підкреслював її моральні та інтелектуальні
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службу не до Б.Хмельницького, а до І.Ви�
говського. І це підтверджується у книзі
Сергія Павленка "Іван Мазепа як будівни�
чий української культури".

Розповідаючи про навчання майбутнього
гетьмана І.С.Мазепи у 50�х роках XVІІ ст. в
Києво�Могилянській колегії, С.Павленко
пише: "Навчання Івана Мазепи у Києві
тривало, на нашу думку, до 1657 р. – саме
тоді Україна, зневірившись у союзі з Мос�
квою, бере курс на контактування з іншими
державами, зокрема Швецією, з якою у
жовтні козаки уклали оборонний союз. Но�
вообраний гетьман Іван Виговський підпи�
сав зі шведським послом  українського по�
ходження Юрієм Немиричем договір, згід�
но з яким Карл Х Густав зобов'язувався до�
битися визнання Польщею незалежності
України і прилучення до неї західноукра�
їнських земель. Стала виношуватися й ідея
об'єднання з Польщею на федеративних
засадах.

Юрій Немирич, перейшовши на службу
до свого друга Івана Виговського, мав вели�
кий вплив на його політику. Доля Івана Ма�
зепи, його становлення як майбутнього кер�
манича України певним чином теж була
визначена цим помітним державним і полі�
тичним діячем доби Руїни. Ю.Немирич здо�
був освіту в університетах Лейдена, Базеля
(1630 – 1634), Оксфорда, Кембриджа, Па�
рижа і дослужився до генерала кавалерії у
шведського короля (1655 – 1657). Він був ав�
тором проекту Гадяцького договору 1658 р.,
в якому окремим пунктом ішлося про зрів�
няння Київської колегії у правах з Краків�
ською академією і перейменування її в ака�
демію" [15, с. 23].

Як стверджує у своїй праці С.Павленко,
батько Івана Мазепи Степан Мазепа, який
виконував з І.Виговським дипломатичні мі�
сії, мабуть, належав у 1657 р. до найближ�
чих соратників гетьмана, а відтак і Ю.Не�
мирича. Тож не випадково у 1657 р. 18�річ�
ного Івана Мазепу відправляють вивчати
артилерійську справу до голландського
міста Девентер. Там у реєстрі "Хезеллен
Бук" є запис: "Йоаннес Колединські, нобі�
лес польонус". У сьомому томі історії "Ар�
мії Нідерланських Штатів" у додатках, на�
писаних генералами Тер Аа і де Басом, го�
вориться про те, що "Йоаннес Колединські,
пізніший козацький гетьман Мазепа, був
один рік у Нідерландах при відливі гармат
Віллема Вегеварда у Девентері. У цьому ж
місті вчився артилерійського мистецтва ра�
ніше і Юрій Немирич, який теж реєстру�
вався як "польонус". Це пояснюється тим,
що тоді не вживався термін "українець",
мешканців Правобережжя називали поля�
ками  (бо вони належали до Польщі), а ліво�
бережців – литвинами [15, с. 23 – 24].

Під впливом Юрія Немирича його мо�
лодший брат Степан Немирич (1626/1630 –
22.12.1684) – військовий діяч і видатний ар�
тилерист свого часу, котрий під час Націо�

нально�визвольної війни 1648 – 1657 рр.
теж воював на боці Польщі проти повста�
лих мас, яких очолив Богдан Хмельниць�
кий, потім перейшов на службу до україн�
ського війська. У 1658�1659 рр. він обіймав
посаду генерала артилерії Великого кня�
зівства Руського, пізніше був каштеляном і
воєводою київським [10, с. 510]. Для україн�
ської козацької армії потрібні були фахівці –
гармаші. Цим і пояснюється направлення
Івана Мазепи на навчання в Девентер. Там
він навчався і товаришував з майбутнім ге�
нералом Речі Посполитої Мартином Кон�
ським, який 23 березня 1695 р. у  листі до
гетьмана згадував про їхню дружбу, "кото�
рую имел есм в молодых летах с вельмож�
ностью Вашею" [15, с. 24].

Після укладення у вересні 1658 р. Га�
дяцького трактату між Польщею та Геть�
манщиною, згідно з яким остання як Вели�
ке князівство Руське на федеративних
умовах входила до складу Речі Посполитої,
на кордонах з Україною нарощували сили
царські війська, які провокували опозицію
гетьмана до виступів. І.Виговський у грудні
1658 р. та в січні 1659 р. шле послів до поль�
ського короля Яна�Казимира з проханням
надати відчутнішу допомогу, бо полки Мос�
ковської держави вже крок за кроком про�
сувалися углиб гетьманської території. У
складі одного з таких посольств "просити
людей на поміч" були Ю.Немирич, Г.Ліс�
ницький та батько І.Мазепи – С.Мазепа. Це
вказує як на високе становище останнього,
так і на дуже близькі стосунки його з
Ю.Немиричем [15, с. 25].

У травні 1659 р. у Варшаві зібрався
сейм, де було затверджено Гадяцькі пакти,
а 22 травня того року на урочистих зборах
Сенату присягали король, арцибіскуп Гніз�
ненський (як найстарший з�поміж като�
лицького духовенства в королівстві), геть�
мани коронний та литовський, канцлери,
маршалки, а далі, за митрополитом Київ�
ським, присягали й усі посли Великого кня�
зівства Руського. На сеймі і на урочистих
зборах Сенату були козацькі посли Вели�
кого князівства Руського, генеральні стар�
шини Носач, Груша, миргородський пол�
ковник Лісницький, по два сотники з кож�
ного полку та значні козаки – всього до 200
чоловік. На чолі того посольства стояли де�
путати: з Києва Юрій Немирич, а з Черні�
гова – Прокіп Верещака. На сеймі було ба�
гато суперечок, поки затвердили Гадяцькі
пакти [3, с. 235].

Коли посли повернулися з Варшави,
Ю.Немирича було призначено старшим над
звитяжним військом, яке він розквартиру�
вав у Ніжині, Чернігові, Борзні та в інших
містах, що стало тяжкою повинністю для
населення і викликало невдоволення. Не
розуміючи головного значення Гадяцької
угоди, народ почав з обуренням говорити
про розквартироване військо, у складі яко�
го було багато поляків, ніби це повертають�
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Польщу. Під Чудновом Шереметєв зазнав
поразки, і там за наказом Виговського було
страчено Цюцюру (Цецюру). На Правобе�
режжі залишалася польська сторожа на
чолі з полковником Маховським. Тим часом
на Брацлавщині спалахнуло селянське
повстання проти шляхти. Обраний право�
бережним гетьманом Павло Тетеря, побою�
ючись, що Іван Виговський може поверну�
ти собі гетьманську булаву, змовившись із
начальником польського відділу Махов�
ським, запросив Виговського до себе в Кор�
сунь ніби на нараду, але тут його звинува�
тили в зраді й 1664 р. розстріляли, хоча він
мав титул київського воєводи, барського
старости і сенатора. Та це безправство
минуло Тетері й Маховському безкарно [1,
с. 51�52; 11, с. 69].

Багатьох прибічників "Руського князів�
ства" Ян�Казимир узяв під свою опіку. Сте�
пана Немирича він призначив київським
підкоморієм, Степана Мазепу – чернігів�
ським підчашієм, а сина Степана Мазепи
Івана король узяв до свого двору покоєвим
[15, с. 25�26].

По�різному оцінювали і оцінюють діяль�
ність гетьмана І.Виговського та його най�
ближчого дорадника і головного автора Га�
дяцького трактату Ю.Немирича як тогочас�
ні літописці, так і історики наступних сто�
літь. Дехто зазначає, що авторитет І.Вигов�
ського, Ю.Немирича, І.Нечая (наказний
гетьман тієї доби) не міг зміцнити факт пе�
редачі їм польською владою маєтностей,
які приносили 40 тисяч злотих доходу що�
річно (злотий до середини XVII ст. в серед�
ньому дорівнював 20 російським копійкам).
Юрій Немирич вже наприкінці 1657 р. от�
римав від гетьмана свої колишні економії у
шести населених пунктах Полтавщини, що
викликало бурхливий гнів жителів, які вва�
жали його лютеранином [20, с.149]. Цілком
зрозуміло, що покозачені селянські маси,
котрі в роки Національно�визвольної війни
під проводом Б.Хмельницького піднялися
на боротьбу, громили, грабували маєтки,
вбивали власників�шляхтичів, які не встиг�
ли втекти, звикли до козацької вольниці і
не прагнули коритися колишньому власни�
кові, який бажав навести свій порядок і
запровадити фільваркове господарство у
власних маєтках.

Немиричі мали володіння на сучасних
полтавських землях з давніх часів. Після
страшного погрому українських земель
кримським ханом Менглі�Гіреєм за намо�
вою московського князя Івана ІІІ 1482 р. і в
наступні роки аж до початку XVI ст. наші
колись багатолюдні землі перетворилися
на безлюдну пустелю, але відомі були свої�
ми природними багатствами. У середині
XVI ст. землі на лівому березі Дніпра, по
річках Ворсклі та Орелі, належали до Чер�
каського замку, і з дозволу його старост
промисловики (уходники) полювали тут на
дикого звіра та ловили рибу. В обширному

ся старі часи з польськими порядками. Цим
скористалися противники І.Виговського,
які підбурювали народ. Невдоволених очо�
лювали прихильники Москви – ніжин�
ський протопіп Максим Филимонів, шурин
Б.Хмельницького Василь Золотаренко,
який мріяв сам стати гетьманом, та Тиміш
Цецюра, котрий теж сподівався вислужити
собі гетьманський уряд. Їх підтримували
московські війська [3, с. 236].

Канцлер Великого князівства Руського
Юрій Немирич брав участь у Конотопській
битві на р. Соснівці під Конотопом (тепер
Сумська обл.), яка відбулася 28 – 29 червня
(8 – 9 липня) 1659 р. Українську армію
(об'єднане козацьке військо) очолював
гетьман І.Виговський, татар – Мехмет�Гі�
рей; були тут і польські загони, німецькі,
угорські та сербські найманці.  Московські
війська, якими командували О.Трубецькой
та Г.Ромодановський, втративши у тій битві
близько 30 тис. чол. убитими і 5 тис. полоне�
ними, відступили під Курськ. Але скоро
після цієї перемоги, у серпні 1659 р., про пе�
рехід на бік московського царя заявили
полковники В.Золотаренко, Т.Цицюра (Це�
цюра), Я.Сомко, І.Богун, І.Іскра, а кошовий
Запорозької Січі І.Сірко примусив татар
відступити в Крим. Підбурені старшин�
ською опозицією, при підтримці москов�
ського уряду, кілька козацьких полків під�
няли повстання на Сіверщині проти геть�
манської влади, а зі сходу повели наступ мос�
ковські війська [10, с.342; 6, с. 71; 20, с. 151].
Невдоволена була і частина правобережної
козацької верхівки, яку не задовольнила
затверджена сеймом редакція Гадяцької
угоди (із 24 її пунктів 7 було відхилено, а 6
скориговано), та перед усім промосковськи
настроєні лівобережці, які й підняли опози�
ційне повстання. Розпочалася кривава бій�
ня, під час якої відбулося жорстоке вини�
щення прибічників І.Виговського та членів
їхніх сімей. Московське військо князя
Ю.Баратинського, яке йшло на Київ, стра�
тило понад 3 000 "зрадників". Під Кобиж�
чею на Чернігівщині загинув і Юрій Неми�
рич, який очолював гетьманські війська [10,
с. 342; 15, с. 25 – 26]. За одними даними, він
загинув у бою з московськими військами на
чолі з воєводою В.Шереметєвим поблизу
Ніжина [10, с. 342], за іншими – Т.Цецюра
послав до Ніжина своїх козаків, які 1 верес�
ня (за новим стилем) 1659 р. зненацька на�
пали на звитяжних жовнірів, котрих очо�
лював Ю.Немирич, буквально за годину по�
рубали�повбивали їх усіх, а самого Неми�
рича, якому спершу вдалося втекти, догна�
ли і зарубали [3, с. 236].

У вересні 1659 р. І.Виговський залишив�
ся без війська і змушений був шукати при�
хистку в короля, передавши булаву Юрію
Хмельницькому на "Чорній раді", що зібра�
лася на околиці Білої Церкви. Військо Ви�
говського допомагало полякам у боях із
Шереметєвим, який розпочав похід на
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басейні р. Орелі до XVI ст. постійних жител
і поселень не було, але край здавна відвіду�
вали рибалки�уходники, оскільки в самій
Орелі й ближніх до неї річках водилася ве�
личезна кількість риби  [18, с. 933]. В сере�
дині XVI ст. тут вже позначені "вход
Орельський" і ще два входи (уходи) вище
від нього. А 1624 р. на ґрунті Орельському
власників Орельських показані могила
Космиха і пуща Козлова. У 1628 р. уход Ор�
ля належав частково шляхтичам Чехови�
чам�Орельським, частково Драбовичам і
Янковським [18, с. 934].

У другій половині  XVI ст., після Люб�
лінської унії, коли ці землі відійшли до
Польщі, береги Ворскли починають заселя�
тися землеробами, нерідко й уходниками
(здебільшого з Правобережжя), поміж яки�
ми відбувалися суперечки за користування
землею. Головним типом поселень і садиб
були дворища, що складалися з одного чи
кількох димів, які могли знаходитися
близько один від одного, або навпаки – час�
тини дворищ були розсіяні по уходах. Сіл
до кінця XVI ст. не було. Наприкінці XVI ст.
і в XVIІ ст., з пожвавленням колонізаційно�
го руху, виникають села як сукупність роз�
різнених дворищ і димів. Але ще довго наз�
ви "дворища" й "села" вживалися як сино�
німи. Були городища й селища – урочища
із залишеними слідами окопів давніх город�
ків чи невеликих фортець, пустуючі горо�
дища, селища. Існували й хутори. Власни�
ки мали орну землю, ставки, багато бджіл,
розкішні садки, всіляку звірину  [18, с. 924].
Уходники (ухожаї) давали певну частку від
добутого в уходах натурою на замок та
власникам уходів. 

Землі по Ворсклі від Санчаровського
(Санджарівського, Санжарівського) пере�
возу до гирла віддані були ще 1571 р. земя�
нину (козакові) Омеляну Івановичу, нащад�
ки якого на початку XVIІ ст. уступили їх
Ст. Гурському, а останній продав їх Неми�
ричам [13, с. 158]. Гурським до 1643 р. нале�
жали землі на нижній Ворсклі та по верхній
течії Орелі з її притоками з правого боку
Берестовою та Орчиком [18, с. 935], які з то�
го року перейшли до Немиричів, володіння
котрих ще раніше з'явилися на сучасних
землях Полтавщини. Ще у 1625 р. Немири�
чі купили у шляхтичів Ліщинських село
Хорішки, яке вперше згадується в доку�
ментах 1600 р. і на той час там нараховува�
лося близько 50 хат [19, с.1026, 1028]. Там
же поруч, у Черкаському обводі (ще ста�
роство, округ) Київського воєводства зна�
чилося з 1616 р. як королівська власність
місто Голтав – Говтва, де того року прожи�
вало 30 селян та 150 козаків, а в 1622 р. – 20
селян та 230 козаків [19, с. 1026, 1028].

Говтва і Хорішки нині села – центри
сільрад Козельщинського району Полтав�
ської області. До складу Хорішківської
сільради тепер входять як самостійні неве�
ликі села колишні частини древнього вели�

кого міста Говтви, а також і два села під
назвами Юрки і Юрочки. Вірогідно, колись,
як хутори вони належали Немиричами які
й назвали їх на честь свого сина Юрія.

Як стверджує М.С.Грушевський, коли
Гурський перепродав свої права Немири�
чам, тоді давніші володарі, нащадки Оме�
ляна Івановича, знайшли на свої землі ще
більш поважного купця – Станіслава По�
тоцького, сина гетьмана, пізніше сумного
героя з�під Жовтих Вод. Він на кілька років
перед Хмельниччиною і став паном цієї ук�
раїнської латифундії [9, с. 286]. Якою час�
тиною з тих земель і який час володів С.По�
тоцький, сказати важко, оскільки маємо й
інші відомості.

Як писав Д.Багалій, із судової претензії
Юрія Немирича 1643 р. до панів Кгурських
(Гурських), яка виникла внаслідок того, що
останні не захищали його проти воєводича
брацлавського Станіслава Потоцького, вид�
но, що землі по Ворсклі та Орелі були про�
дані (йому – Немиричу) "з людми на тих
кгрунтах осажоными, з ловенемъ рыбы и
зв?ра, з млынами, карчмами, робенемъ се�
летръ, паленемъ попеловъ, копанемъ
крушцовъ" [4, с. 565�566].

Із донесення возного, якого було послано
для розслідування цієї справи, дізнаємося,
що Юрій Немирич піклувався про засну�
вання на новопридбаних землях слобід. Од�
ну з таких заснованих ним слобід – Біликів
Брід (нині смт. Білики Кобеляцького райо�
ну) розігнав коронний обозний тлумацький
і черкаський староста Адам Казановський
у 1647 р. Він наслав своїх козаків у кількос�
ті близько 200 чоловік, які побили й погра�
бували слобожан, забрали у них коней, ху�
добу, гроші та різне майно. Приводом до та�
кого ґвалтівного нападу послужило те, що
ніби слобода осіла на землях Казановсько�
го, хоча він міг оголосити землі своїми як
черкаський староста. Чим закінчилася ця
справа, не відомо, бо вона була перенесена
в трибунал, а 1648 р. почалася Національ�
но�визвольна війна українського народу
під проводом Б.Хмельницького. Повсталі
маси захопили шляхетські маєтки, що пе�
рейшли до влади і правління гетьмансько�
го, частина була в складі Говтвянської сотні
Чигиринського, потім Миргородського пол�
ку, решта – у Полтавському полку. Слід за�
уважити, що повинності підданих у часи
Ю.Немирича полягали у грошовій данині,
решта доходів власників надходила від різ�
них угідь, млинів, селітряних буртів, риб�
них ловель тощо. Панщини селяни не від�
робляли [4, с. 566].

Інший історик дореволюційних часів
П.Кітіцин у своєму дослідженні "Кобыляк�
ская старина" писав, що Немиричам у 1648 р.
належали городки в цьому краї: Перево�
лочна, Кобиляк (нині м. Кобеляки), Біликів
Брід (тепер смт. Білики Кобеляцького райо�
ну) і Санжарів (тепер смт. Нові Санжари –
районний центр Полтавської області). У
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Події і люди української історії. – К.: Довіра,
1993. – 255 с.

22. Субтельний Орест. Україна: Історія /
Пер. з анг. Ю.І.Шевчука; Вст. ст. С.В.Кульчиць�
кого. – 3�е вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1993.
– 720 с.

23. Універсальний словник�енциклопедія. –
К.: Вид�во "Ірина", 1999. – VII + 1551 с.

24. Цимбалюк В.І., Пасічник Ю.І. Колиска ук�
раїнського народу. – К.: Управління освіти Київ�
ської обладміністрації, 2000. – 232 с. 

Стаття надійшла в редакцію  9.09.08 �

першій половині  XVIІ ст., як пише П.Кіті�
цин, польський комісар Ю.Немирич побу�
дував фортеці на правому березі Ворскли у
тодішніх містечках Кобиляках (Кобеляках)
і Кишінці. За розповідями старожилів,
фортеця на горі в Кобеляках була земляна
(подібна до фортеці в Нових Санжарах),
оточена валом, який починався від Ворскли
і проходив по дорозі, що потім називалася
Катеринославською, повертав на схід поб�
лизу лавок (крамниць) і через площу, Тро�
їцькою вулицею, спускався до річки. Фор�
теця мала двоє воріт [13, с. 158�159].

Втративши володіння на землях Пол�
тавщини на цілий десяток років, Ю.Неми�
рич отримав їх лише від нового гетьмана
І.Виговського, але продовжити запланова�
ний економічний розвиток своїх маєтнос�
тей він уже не міг. На заваді цьому стала не
лише велика державна і політична робота
на благо України, але й жорстокі криваві
бої з тими, хто виступав проти її незалеж�
ності, хто, не розуміючи суті і значення Га�
дяцького трактату, спираючись на війська
Московської держави, підняв маси на бо�
ротьбу проти гетьмана І.Виговського та йо�
го союзників. У одній із цих битв Юрій Не�
мирич і загинув. Але все те, що він встиг
зробити за своє порівняно коротке життя,
свідчить, що він був не лише талановитим
державним діячем, дипломатом, політиком,
але й господарником, засновником низки
населених пунктів і на полтавському Ліво�
бережжі, яке відроджувалося, був видат�
ною постаттю в українській історії. 
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Пішов із життя учений у галузі педагогіки, ві�
домий на Полтавщині партійний та громадський
діяч, кандидат педагогічних наук, доцент, завіду�
вач кафедри педагогічної майстерності, колиш�
ній ректор Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Ост�
роградського Павло Іванович Матвієнко.

Народився П.І.Матвієнко 28 травня 1946 р. в
с. Приліпка Козельщинського району Полтавської
області. 

У 1968 р. закінчив історико!філологічний
факультет Полтавського державного педагогіч!
ного інституту імені В.Г.Короленка, у 1987 р. –
Вищу партійну школу при ЦК Компартії України.

Із 1968 року – учитель української мови та
літератури Новоекономічної середньої школи №
27 Красноармійського району Донецької об!
ласті. 

У 1968 – 1969 роках  служив у  Радянській
Армії. 

Упродовж 1972 – 1977 років – директор
Гродівської середньої школи Красноармійського
району Донецької області, депутат Гродівської
селищної та Красноармійської районної рад.

У 1977 – 1979 роках – директор Козель!
щинської середньої школи імені А.Головка. 

З 1979 по 1991 рік працював у Полтавсько!
му обкомі Компартії України: інструктор, завіду!
вач відділу науки і навчальних закладів, секре!
тар обкому партії. П.І.Матвієнко перш за все
дбав про розвиток культури і освіти Полтавщи!
ни. За його активної участі у Полтаві збудовані
Співоче Поле, музей!заповідник А.С.Макарен!
ка в селі Ковалівка Полтавського району, Ме!
моріал жертвам сталінських репресій під Полта!
вою, лікарня в селищі  Чутове і дитяча лікарня в
Полтаві. За його сприяння було розпочато бу!
дівництво обласної бібліотеки в Полтаві, збере!
жений від руйнації Різдвяно!Богородицький со!
бор у Козельщині. Проводив велику роботу як
депутат Полтавської обласної ради.

У 1992 році П.І.Матвієнко започаткував ро!
боту кафедри українознавства у Полтавському
медичному стоматологічному інституті.

З 1993 по 2007 рік –  директор, ректор
Полтавського обласного інституту післядиплом!
ної педагогічної освіти. Під його керівництвом в
інституті створено кафедри філософії та еконо!
міки освіти, педагогічної майстерності, менед!
жменту освіти, методики та змісту освіти.

У ці роки П.І.Матвієнко творчо працює над
науковою проблемою "Оцінка ефективності ди!
дактичного процесу". Щороку друкує 10!15 на!
уково!методичних статей із проблем виховної
роботи, краєзнавства. За його редагування вий!
шло чотири видання науково!методичного по!
сібника "Антологія краєзнавства Полтавщини",
аналога якого немає в Україні; десятки збірників
матеріалів науково!практичних конференцій.

П.І.Матвієнко був головою редакційних рад
педагогічних журналів: "Постметодика" та
"Імідж сучасного педагога".

П.І.Матвієнко був яскравою творчою осо!
бистістю. У його доробку 180 наукових та 50
публіцистичних статей із суспільно!політичних
проблем; монографія "Комплексна оцінка ди!
дактичного процесу".

За плідну працю Павло Іванович Матвієнко
нагороджений Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України (24.10.07), грамотами Мініс!
терства освіти і науки України, медаллю
А.С.Макаренка, йому присвоєні почесні звання
"Відмінник народної освіти УРСР" та "Відмінник
освіти України".

Світлий спомин  про Павла Івановича Матві!
єнка назавжди збережеться в пам'яті усіх, кому
пощастило знати цю сильну, мудру і справедли!
ву людину.

Глибоко співчуваємо рідним, близьким з при!
воду такої тяжкої втрати.

ВВ..ММ..ААссaaддччеевв,,  ОО..ВВ..УУддооввііччееннккоо,,  ІІ..ФФ..ББллииззннююкк,,  ВВ..ВВ..
ААннддрріієєннккоо,,  АА..ПП..ББаарраанноовв,,  НН..СС..ММяяккуушшккоо,,  СС..ЄЄ..ЯЯссиинн��
ссььккиийй,,  СС..АА..ССооллооввеейй,,  ВВ..ОО..ММааррччееннккоо,,  ПП..ВВ..ВВооррооннаа,,
ОО..ІІ..ЛЛииттввииннееннккоо,,  ІІ..ВВ..  ГГааллььччееннккоо,,  ВВ..ВВ..  ГГрриишшккоо,,  ВВ..ІІ..  ММии��
рроошшннииччееннккоо,,  КК..СС..ББааббееннккоо,,  ВВ..ВВ..  ЗЗееллююкк,,  ВВ..ІІ..ДДууббрроовваа,,
ПП..ГГ..ШШееммеетт,,  ГГ..ІІ..ШШууммееййккоо,,  ББ..ВВ..ЧЧииччккааллоо,,  ЄЄ..АА..ХХоорроолльь��
ссььккиийй,,  ВВ..ОО..ППаащщееннккоо,,  ВВ..ММ..  ЗЗооллооттууххііннаа,,  СС..ФФ..  ККллееппккоо,,
ТТ..ОО..ККррааввччееннккоо,,  ВВ..ВВ..ББєєллккіінн
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ВІД САМОГО СЕРЦЯ ІДУТЬ СЛОВА ДО ВАС…
Харківський обласний науково�методичний інститут безперервної освіти виcловлює глибоке співчуття

дружині, синам, близьким, усій педагогічній громадськості Полтавщини у зв'язку з передчасною втратою
знаного професіонала, педагога, науковця, чоловіка, батька та чудової людини Матвієнка Павла
Івановича. Світла йому пам'ять.

Від імені колективу � ректор, депутат
Харківської обласної ради Л.Д.Покроєва 

******
Колективи Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації,

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського глибоко
сумують з приводу смерті колишнього ректора Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри
педагогічної майстерності Павла Івановича Матвієнка і висловлюють співчуття рідним та близьким
покійного.

******
Колектив Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти глибоко сумує з приводу

смерті Матвієнка Павла Івановича і висловлює співчуття рідним та близьким, колективу інституту.
Ректор  В.Ф. Живодьор

******
Колектив Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти висловлює спів�

чуття колегам та рідним Павла Івановича Матвієнка.

******
Колектив Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічноі освіти глибоко сумує з при�

воду передчасної смерті колишнього ректора Полтавського обласного інституту післядипломної педагогіч�
ної освіти ім. М.В.Остроградського, кандидата педагогічних  наук, доцента, завідувача кафедри педагогіч�
ної майстерності  Павла Івановича Матвієнка і висловлює щире співчуття рідним та близьким покійного, а
також працівникам Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Директор Ю.В.Буган

******
Колектив Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів вис�

ловлює глибоке співчуття рідним і близьким з приводу тяжкої втрати � смерті Матвієнка Павла Івановича.

******
Колектив Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти висловлює глибоке і щи�

росердне співчуття колективу Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.
М.В.Остроградського з приводу тяжкої втрати � смерті ректора Матвієнка Павла Івановича.

Ми завжди пам'ятатимемо Павла Івановича як світлу, мудру, надзвичайно інтелігентну людину.

******
Працівники університету менеджменту освіти з сумом сприйняли звістку про смерть колишнього дирек�

тора Полтавського ОІППО Матвієнка Павла Івановича і висловлюють глибоке співчуття колективу інститу�
ту, рідним і близьким покійного.

Ректор УМО В.Олійник

******
Глибоко співчуваємо рідним. Світла пам'ять нашому завідувачу кафедри педмейстерності. Будемо

завжди пам'ятати його добре серце, людяність.
Усе своє життя Павло Іванович був людиною активної громадянської позиції, котрій притаманні яскраві

лідерські якості. Під час військової служби його обирали, як і в студентські роки, секретарем
комсомольської організації ракетного полку. У роки партійної роботи  � секретарем партійного комітету
апарату обкому партії.

Працюючи на кафедрі з першого дня її заснування поруч із Павлом Івановичем Матвієнком,  члени
кафедри завжди мали його підтримку скоріше не як завідувача кафедри, а як старшого друга і порадника,
розумного, виваженого в думках і діях.

Завжди багатий творчими ідеями,  Павло Іванович давав можливість розвиватися іншим.  Завідувач
кафедри вболівав за кожну справу, яка реалізовувалася її силами. Не робив надмірних наголосів на
досягненнях керованої ним кафедри. Її престиж прийшов сам по собі: сюди завжди заходять
поспілкуватися, поділитися думками, порадитися  методисти.   

Співробітники кафедри педагогічної майстерності ПОІППО

******
Павло Іванович завжди пам'ятав, що він не тільки керівник, а за покликанням душі � український

філолог. Свої літературні здібності він виявляв у сердечних вітальних адресах друзям, публікаціях.
Він був людиною, котра не словом, а конкретною справою доводила свою любов до України,  рідного

полтавського краю. Павла Івановича цікаво було слухати, а особливо  коли він із захопленням, із великим
знанням справи оповідав про історичні та літературні місця Полтавщини. Про те, як ректор інституту
особисто проводив екскурсії Полтавою, із задоволенням згадують методисти української мови та
літератури з різних областей України.

Завдяки підтримці П.І.Матвієнка  в області було започатковано діяльність  творчої групи  словесників,
котра разом із Павлом Івановичем вивчала  творчість сучасних українських письменників, мандруючи
рідним краєм та зустрічаючись із майстрами красного слова. 

Для методистів, котрі поступово входили у простір методичної служби, Павло Іванович був керівником,
наставником,  порадником,  батьком.

Співробітники відділу гуманітарних дисциплін  ПОІППО
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******
Павло Іванович � керівник, який міг вести за собою підлеглих, використовуючи свій авторитет,

високий професіоналізм, позитивні емоції; людина високого рівня культури, чесна, рішуча й водночас
розважлива. 

Відстоював, заохочував кожного, хто нормально працював, забезпечував соціальний захист
колективу. Багато чого досягав, подаючи приклад  особисто, як треба працювати.

Співробітники  Центру інновацій та інформації ПОІППО

******
Професійний світ педагогів Полтавщини втратив фахівця високого рівня,  небайдужу людину, яка

пропускала через своє серце проблеми освіти, і, крім того,  � особисті проблеми підлеглих йому людей.
Тому це велика втрата для кожного з нас.

Колектив природничо�математичний відділу ПОІППО

******
Ми Вас пам'ятаємо! І ніколи не забудемо! Ви дуже багато зробили для нашого інституту. Світла Вам

пам'ять.
Працівники навчального відділу ПОІППО

******
Хай Господь наш Ісус Христос проведе душу Вашу, дорогий Павле Івановичу, частиночку нашого

життя інститутського, через Небесні Митарства  і допоможе у вічності.  Сумую з рідними Вашими. Світла
пам'ять! Вічний спокій Вам! 

Методист відділу гуманітарних дисциплін ПОІППО  В.В.Чирка

******
Пам'ять про Павла Івановича  як добру, мудру, чуйну людину назавжди буде у серці.
Висловлюю глибоке співчуття рідним Великої Людини, керівника від Бога Павла Івановича. Світла

пам'ять про цю чудову і світлу людину назавжди збережеться у моєму серці.  Хай земля буде  пухом… 
Є. Касьяненко

******
Павло Івановичу! Ви назавжди залишитесь у наших серцях. Ми Вас будемо завжди пам'ятати,

цінувати і любити. Дуже боляче, що Ви залишили нас без Вашої опіки.
Г.Голуб

******
Висловлюю  глибоке співчуття родині, всім близьким людям Павла Івановича. Завжди пам'ятатиму

людяність, чуйність і доброту Павла Івановича. Світла пам'ять.
Л.Небрат

******
Висловлюємо глибоке співчуття родині Павла Івановича, Людини світлої, мужньої. Завжди будемо

пам'ятати Павла Івановича як Вчителя і Порадника у нашій творчій праці.
Вчителі 

******
Душа болить, а серце плаче! Я дякую долі, що дала мені змогу працювати з такою людиною як Ви.

Ви будете завжди в моєму серці, мій Ректоре.
О. Марченко

******
Дорогий наш, рідний, незабутній!  Ніколи не повіримо, що тебе немає. Ти в книгах, в думках, в

ділах, завжди з нами. 
В. Р. Ільченко, співробітники Науково�методичного центру лабораторії 

інтеграції змісту освіти Інституту АПН України 

******
Чому найкращих Бог забирає достроково? Мабуть, є пояснення, але не збагну. Як Людина,

Педагог, Трудар, Історик�краєзнавець Ви назавжди  залишитеся для мене взірцем ставлення до справи і
до життя. Дякую Вам і за те, що зрозуміли позицію мого батька і погодилися з його  доказами у книзі
"Сталінсько�гітлерівський геноцид українського народу" щодо того, що не можна  змішувати  всіх
комуністів зі сталінсько�більшовицькими злочинцями.

Гадаю, що ви порозумієтеся і біля Бога. Земля пухом, царство небесне, вічна пам'ять. 
В.Моргун

******
Павле Івановичу! Я у Вічності, перед якою Ви постали, прошу пробачення за те, що, шануючи  Вас

як батька, я була часто зухвалою. А ще я, сприймаючи Вас як Учителя, не завжди шанувала ваш талант
людяності! Вічна Вам пам'ять �  добрій, щирій, незлобливій людині.

Н.В.Атахаджаєва

******
Вічна Вам пам'ять! Земля пухом, спокою Вашій душі!

В.П.Гетало
�
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