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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 162.5

М.Г. Тофтул,
кандидат філософських наук, доцент
(Житомирський державний університет Івана Франка)

ТИПОВІ ЛОГІЧНІ ПОМИЛКИ ТА НЕТОЧНОСТІ В НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ З ЛОГІКИ
У статті здійснено спробу виявити логічні помилки й неточності, які мають місце в навчальній
літературі з логіки (у підручниках, навчальних посібниках, словниках), зокрема, з’ясовано відмінність
законів традиційної логіки і сучасної, які часто ототожнюють; запропоновано вдосконаленіші
визначення і поділи деяких понять логіки як науки; уточнено формулювання деяких правил логічних
операцій з поняттями тощо.
В умовах демократизації, відмови від ідеологічної заангажованості значно зросла потреба в
підвищенні логічної культури, формуванні творчого мислення громадян нашої держави. Необхідною
умовою формування творчого мислення є виховання критичного ставлення до пропонованих нам
думок, оцінок, теорій. Ми пропонуємо читачам виключно переконливі аргументи на користь
необхідності критичного мислення. Ідеться про виявлення логічних помилок і неточностей, які є у
навчальній літературі з логіки. І справді, хіба не переконливими є аргументи-факти, які засвідчують
про те, що автор того чи іншого названого підручника з логіки, сформулювавши відповідне правило,
тут же його порушує? Звідси випливає висновок про необхідність критичного ставлення навіть до
дуже авторитетних джерел інформації. (Проте, формуючи критичне мислення молодих людей, не слід
забувати про можливість його крайніх форм, які виявляються, зокрема, в нігілістичному ставленні до
науки загалом чи цінностей життя і культури). Саме це зумовило актуальність нашого дослідження.
Зважаючи на те, що виявлення логічних помилок, які є в навчальній літературі з логіки, було і
залишається справою, скажімо, нетиповою чи немодною, ми ставимо за мету вказати на існуючі явні
логічні помилки в навчальній літературі з логіки і численні неточності та сумнівні положення.
Предмет логіки. Логіку, як правило, визначають як науку про закони і форми мислення. Проте це
визначення потребує уточнення. Назвемо деякі аргументи на користь цього твердження. По-перше,
закони мислення вивчають й інші науки – філософія, психологія, кібернетика тощо, тому необхідно
уточнити, які саме закони мислення вивчає формальна логіка на відміну від інших наук. По-друге,
традиційна логіка визначає закон логіки як необхідний зв’язок між думками, а сучасна (символічна) –
як "завжди істинне" висловлювання ("завжди істинну" формулу). По-третє, визначення поняття
"форма мислення" потребує уточнення.
Раціональним є твердження, згідно з яким логіка вивчає тільки деякі закони мислення – закони
міркувань, оскільки вона учить, як співставляти думки, зв’язувати їх і робити відповідні висновки.
Проте не можна погодитися з тими авторами, які визначають логіку як науку, що вивчає форми
(схеми, структури) міркувань людини. Форми міркувань справді знаходяться в центрі уваги
формальної логіки, але предмет цієї науки не вичерпується названими формами, оскільки необхідною
умовою вивчення форм міркувань є ознайомлення з їх складовими. Так, у традиційній логіці – це
поняття і судження; в сучасній логіці необхідно враховувати (а тому й вивчати) відповідні складові
міркувань цієї логіки.
Визначаючи предмет логіки, необхідно зважати на специфіку законів традиційної й сучасної логік.
Ігнорування цієї відмінності (основною причиною якого є зневажливе ставлення деяких
представників сучасної логіки до логіки традиційної) призводить до сумнівних чи й хибних
висновків. Чого лише варте твердження, ніби закон достатньої підстави не належить до законів логіки
[1: 96]. Ігнорування вимог закону достатньої підстави є виключно недемократичною установкою,
оскільки цей закон містить у собі потужний гуманістичний потенціал. Він не тільки дозволяє
сумніватися в істинності пропонованих нам думок, а й зобов’язує нас не приймати на віру
недостатньо обґрунтовані думки. Зрозуміло, що цей закон не можна вважати "завжди істинною"
формулою (він не піддається формалізації), тобто він не є законом математичної, або символічної,
логіки. Проте відмовити йому в статусі закону традиційної логіки немає жодних підстав, оскільки
доказовість (як і чітка визначеність, несуперечливість і послідовність) є необхідною властивістю
логічно правильного мислення.
Визначення понять, суджень й умовиводів як форм мислення потребує уточнення. Судження
справді є формою мислення, але поняття скоріше є формою мислі, думки, ніж формою мислення, яка
має процесуальний характер. Умовивід же не належить до форм думки, мислі. Його, звичайно, можна
назвати формою мислення, проте точніше його слід вважати найпростішою формою міркувань
(міркування здійснюються або за схемою одного умовиводу, або за схемою системи умовиводів).
© Тофтул М.Г., 2007
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Поняття. У буденній свідомості поняття часто ототожнюють з уявленнями, проте таке
ототожнення в навчальній літературі з логіки недопустиме. Факти свідчать про те, що викладачі
логіки нерідко ілюструють своє розуміння змісту понять прикладами уявлень про яблука, троянди
тощо. Зрозуміло, що ознаки, які вони при цьому називають, не належать ні до істотних, ні навіть до
загальних. Прикро, що аналогічні помилки трапляються і в методичній літературі з логіки.
Змістом поняття називають загальні й істотні (суттєві) ознаки, які мисляться в понятті. Але ж
істотні ознаки як необхідні не можуть бути незагальними, тому термін "загальні" у визначенні змісту
понять, очевидно, є зайвим.
У навчальній літературі з логіки (і філософії) виявляється абсолютна безпорадність у спробах
визначити поняття "властивість" і "ознака". Наприклад, відомий російський популяризатор логіки
Микола Кондаков так визначає ці поняття: "Властивість – те, що притаманне предметам, те, що
відрізняє їх від інших предметів або робить їх подібними з іншими предметами…" [2: 524]; "Ознака –
все те, в чому предмети, явища подібні один до одного або в чому вони відрізняються один від
одного…" [2: 477]. У цитованих визначеннях названі терміни (і відповідні поняття) фактично не
розрізняються. У радянській енциклопедичній літературі ("Философская энциклопедия",
"Философский энциклопедический словарь", "Советский энциклопедический словарь") термін
"ознака" ("признак") взагалі відсутній. У сучасних філософських словниках ці терміни й відповідні
поняття, як правило, ігноруються. Так, у словнику з претензійною назвою "Новейший философский
словарь" (Минск, 2003) ці терміни зовсім не згадуються. Проте термінам "секс", "сексизм",
"сексуальная революция", "сексуальность в постмодернизме" (які згідно з азбучною системою
послідовності визначень мали б бути розташованими після статті "свойство") відведено більше шести
сторінок великого формату.
Властивість – це справді те, що відрізняє одні предмети від інших або робить їх подібними.
Будучи пізнаними, представленими у свідомості людини, властивості (тобто не власне властивості, а
їх знання) дають їм можливість виконувати роль знака (звідси "ознака" (термін "ознака" є невдалим,
оскільки знання як духовне явище не може виконувати роль власне знака, проте з термінами, що
склалися, доводиться рахуватися), з допомогою якого розрізняються поняття, а опосередковано – і
відповідні предмети. Ознака – це репрезентована у свідомості людини властивість предметів. За
змістом властивість і ознака є тотожними, проте за способом буття вони принципово відрізняються:
властивості предметів і явищ існують об’єктивно, незалежно від свідомості та волі людей, а ознаки –
суб’єктивно, як знання відповідних властивостей, яке відіграє певну гносеологічну роль.
Властивостями відрізняються (чи уподібнюються) предмети об’єктивного світу, а ознаками –
відповідні поняття (а опосередковано – і відповідні предмети об’єктивного світу). Прагнучи досягти
істини в цьому питанні і не зациклюючись на невігластві (неуцтві) як єдиній причині ототожнення
понять "властивість" і "ознака", приходимо до думки, що розрізнення цих понять (як і будь-яких
предметів об’єктивного світу, властивостей чи відношень і їх ідеальних образів, представлених у
свідомості людини) значно ускладнює процес світорозуміння людей. У буденній свідомості світ не
подвоюється на світ об’єктивний, який існує поза нами й незалежно від нас, і світ представлений у
нашій свідомості (таке розрізнення характерне для філософського світорозуміння). Буденній
свідомості недоступна думка К. Маркса, згідно з якою світ виступає перед людиною як пізнаний світ.
Світом ми вважаємо фактично лише те, що представлене в нашій свідомості. Те, що ми пізнали, для
нас існує, а те, що не представлене в нашій свідомості, для нас не існує. Більш того, світ для кожного
з нас є таким, яким його репрезентував кожен із нас у своїй свідомості. Саме ця обставина
виправдовує певною мірою вислів: "Скільки людей, стільки й "світів". І це стосується не тільки змісту
світу, буття, а й ціннісного аспекту, емоційного його забарвлення. Зрозуміло, що кожен із нас
ототожнює свою картину світу з об’єктивним світом. Це насамперед стосується фанатиків. Проте
навіть самокритично налаштовані люди чисто психологічно не можуть піднятися над фактом
ілюзорного ототожнення своєї картини світу зі світом об’єктивним.
Роздвоєння філософською рефлексією світу на світ об’єктивний і світ ідеальний є необхідною
умовою формування світогляду людини, проте для повсякденного життя таке роздвоєння є надто
громіздким. Цим і виправдовується певною мірою ототожнення цих світів, зокрема й властивостей та
відношень об’єктивного світу з відповідними ознаками.
Потребує подальшого осмислення сутність феномена, який умовно можна назвати "предметпоняття-ім’я" (у пізнавальному процесі його складові міняються місцями). Деякі сучасні логіки
виявляють гіпертрофовану увагу до імен, обділяючи увагою поняття як ідеальний за своєю природою
феномен. Так, якщо раніше на види поділяли поняття, то тепер – імена: імена загальні й одиничні,
конкретні й абстрактні, збірні та незбірні тощо. Так, ім’я "ліс" вважають збірним. З чого ж зібрали це
ім’я? З трьох букв? Такий підхід, мабуть, виправданий зручністю, врахуванням специфіки буденної
свідомості. Проте абсолютизація такого підходу загрожує численними хибними наслідками, один із
яких виявляється в нерозрізненні складових названого феномена ("предмет-поняття-ім’я"). Так, у
висловлюванні "Добро – найвища загальнолюдська цінність" ідеться про реальне добро ("предмет"); у
висловлюванні "Добро" – найзагальніша категорія етики" – про поняття "добро"; у висловлюванні
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"Добро" – іменник середнього роду" – про слово "добро" ("ім’я"). Якщо в другому і третьому
висловлюваннях слово "добро" не береться в лапки і навіть не виділяється шрифтом (а такі випадки є
далеко не поодинокими, про це свідчить кожен філософський словник), то це призводить до істотних
логіко-гносеологічних помилок. Так, у "Философском энциклопедическом словаре" читаємо: "Добро і
зло, нормативно-оцінні категорії моральної свідомості, які в гранично узагальненій формі
позначають, з одного боку, належне і моральнісно-позитивне благо, а з іншого – моральніснонегативне і негоже у вчинках і мотивах людей, у явищах соціальної дійсності" [3: 171]. Оскільки
терміни "добро" і "зло" пишуться без лапок, то тут фактично йдеться не про категорії моральної
свідомості, не про поняття, а про відповідні реалії, які чомусь називають категоріями. До того ж
категорії, тобто найзагальніші поняття, не "позначають" уже хоча б тому, що вони ідеальні за своєю
природою. Позначають же знаки, тобто слова і словосполучення, терміни, імена і под. Названа
абсурдна схема визначень категорій, мабуть, є наслідком тривалого бездумного зазубрювання
мільйонами людей недосконалого визначення категорії "матерія", даного В.І. Леніним (Ульяновим), у
якому мають місце щонайменше дві помилки. По-перше, слово "матерія" в ньому пишеться без лапок,
тому фактично йдеться не про категорію "матерія", не про поняття, а про відповідну реальність, яка
чомусь називається категорією. А по-друге, категорія як ідеальний феномен не може виконувати
функцію "позначення". Знаком може бути лише матеріальний предмет.
Поняття ототожнюють не тільки з об’єктивними явищами, які в них (поняттях) мисляться, а й зі
словами, іменами, якими їх позначають. Так, в українському правописі читаємо: "Окремо пишеться
частка НЕ зі словом, з яким вона не становить одного поняття, а є лише запереченням…" [4: 43].
Твердження, ніби слово (з часткою НЕ чи без неї) може становити поняття, безглузде. Слово і поняття
не просто не одне і те саме. Більшої відмінності, ніж та, що існує між поняттям (ідеальне, духовне
явище) і словом (матеріальне), не існує. Тому ототожнення поняття зі словом за формою їх буття є чи
не найбільшою логіко-гносеологічною помилкою.
Традиційний поділ понять на загальні, одиничні й нульові суперечить загальноприйнятим
правилам поділу. У ньому порушено правило, згідно з яким поділ необхідно здійснювати за однією
основою. Перелічені ж різновиди понять одержані внаслідок використання двох основ: перша – один
предмет мислиться в понятті чи більше, а друга – існують (чи існували) мислимі в поняттях предмети
чи ні. Вагомим аргументом на підтвердження цієї думки є той факт, що члени названого поділу не
виключають один одного: одиничні поняття (як і загальні) можуть одночасно бути і нульовими. Так,
нульове поняття "ріка, в яку впадає Дніпро" є одночасно й одиничним, а нульове поняття "русалка"
разом з тим є й загальним. Загальновідомо ж, що коли порушується правило однієї основи поділу, то
автоматично порушується й інше правило, згідно з яким члени поділу повинні виключати один
одного, тобто не мати спільних елементів. Ніхто не може заперечити, що названі поняття
відрізняються одне від одного й відрізняються саме за обсягом. У першому з них ("ріка, в яку впадає
Дніпро") мислиться один предмет, а в другому ("русалка") – більш, ніж один. А той факт, що і в
першому, і в другому понятті мисляться уявні (рос. "мнимые") предмети, свідчить лише про те, що їх
слід виділити в окремий вид – вид порожніх понять, які істотно відрізняються від непорожніх
(повних), а не від одиничних і загальних, до яких вони теж належать.
Іноді ж цей поділ здійснюють навіть за трьома основами: "За обсягом (кількістю) поняття
поділяють на: а) одиничні, б) загальні, в) збірні, г) нульові" [5: 44]. Першою основою цього поділу є
обсяг понять; другою – характер будови мислимих у них предметів (є кожен з них сукупністю
самостійних предметів чи окремим предметом); третьою – характер буття елементів обсягу поняття
(існують або існували вони чи не існують і не існували).
Пропонуємо такий поділ цих понять: у залежності від того, мисляться в поняттях реально існуючі
предмети (або ті, що існували) чи уявні (такі, що не існували і не існують), їх слід поділити на повні
(непорожні) і порожні. За обсягом же й перші, й другі поділити на загальні й одиничні.
Неточним є визначення, згідно з яким безвідносними є поняття, у змісті яких відсутні ознаки, що
вказують на відношення з іншими поняттями. Так, безвідносними називають поняття "держава",
"література", "книга". Але ж поняття "держава" має у своєму змісті родову ознаку "відповідним
чином організована суспільна структура" [6: 150]. Поняття "література" має ознаки, які вказують на
його зв’язок як із відповідним родовим поняттям, так і з видовими, скажімо, з поняттям "художня
література". Аналогічні думки можна висловити і стосовно поняття "книга". Іншими словами, назване
визначення співвідносних і безвідносних понять потребує уточнення.
Зміст і обсяг поняття, як правило, називають більшим чи меншим. Раціональніше обсяг поняття
(клас, множину, коло предметів, які мисляться в понятті) характеризувати як ширший чи вужчий, а
зміст – як багатший чи бідніший (конкретніший чи абстрактніший).
Основою поділу понять на види вважають або їх зміст, або обсяг. Проте це є спрощеним
розумінням поділу понять, ігноруванням інших основ поділу. Про це свідчать факти хоча б поділу
понять на повні та порожні або загальних понять на реєструючі й нереєструючі, які відрізняються між
собою не власне обсягом чи змістом, а тим, чи має кожен елемент його обсягу власну назву,
порядковий номер або інше індивідуальне позначення чи ні.
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Дезорієнтують студентів і деякі назви видів понять. Так, поняття "вбивця", "злодій", "дебіл",
"типова пневмонія" згідно із сучасною логічною термінологією є позитивними, а поняття "невбивця",
"незлодій", "недебіл", "атипова пневмонія" – негативними. "Позитивні поняття" і "негативні поняття"
раціональніше називати стверджувальними і заперечними. Хоча й ці назви не можна вважати
найдосконалішими.
Несумісні поняття помилково поділяють на співпідпорядковані (супідрядні), протилежні й
суперечні [7: 38]. Проте всі несумісні поняття, будучи порівнянними, тобто такими, що належать до
одного роду, є співпідпорядкованими. Так, протилежні поняття "добрий" і "злий" ("добра" і "зла") є
співпідпорядкованими, разом підпорядкованими поняттю "людина". Співпідпорядкованими є поняття
"добрий" і "недобрий", тобто суперечні поняття. Звідси випливає висновок, згідно з яким несумісні
поняття слід поділяти не на три, а на два види, назвавши їх, скажімо, нейтрально
співпідпорядкованими ("жито" і "пшениця") й антагоністично співпідпорядкованими – "добрий" і
"злий", "добрий" і "недобрий". А останні у свою чергу поділяти на протилежні й суперечні.
Термін "логічні операції над поняттями", до якого вдаються логіки, на нашу думку, є не
найкращим хоча б тому, що асоціюється з виразами типу "глумитися над …", "знущатися над …".
Замість нього пропонуємо благозвучніший термін: "операції з поняттями".
Існує тенденція недооцінки таких логічних операцій із поняттями, як додавання, множення та
віднімання. А деякі автори підручників із логіки зовсім ігнорують це питання. Але ж юристи,
особливо слідчі, постійно вдаються до цих операцій. У підручнику з логіки [8: 57-59] наведено
переконливі аргументи на користь названих операцій із поняттями.
Дефініція операції визначення поняття, як правило, є помилковою. У ній порушують правило,
згідно з яким права частина визначення повинна дорівнювати лівій. Порушення цього правила
призводить до помилок, які називають або "надто широке визначення", або "надто вузьке
визначення". Так, в одному із сучасних словників із логіки читаємо: "Визначення (лат. definitio) –
логічна операція, яка розкриває зміст поняття" [1: 244]. Названа дефініція визначення є "надто
вузькою", оскільки в генетичних і номінальних визначеннях зміст понять не розкривається. Щоб
перебороти цю суперечність, пропонуємо таку дефініцію операції визначення понять: "Визначення,
або дефініція (лат. definition від definio – визначаю) – логічна операція, з допомогою якої або
розкривають зміст поняття, тобто роблять перелік ознак, які в ньому мисляться, або з’ясовують спосіб
утворення відповідного денотата (денотат (лат. denoto – позначаю) – предмет чи множина предметів,
які позначають відповідним іменем), чи уточнюють його ім’я".
Існуюча класифікація визначень понять є виключно невизначеною. Вона зводиться до
безсистемного, фрагментарного переліку видів визначень.
Помилковим є формулювання правила визначення понять, згідно з яким ліва частина визначення
(дефінієндум) повинна дорівнювати правій (дефінієнс), оскільки це правило адресується тому, хто
формулює праву частину визначення. Так, у підручнику з логіки, виданому Інститутом філософії
Академії наук СРСР у 1956 році, це правило формулюють таким чином: "Визначення повинне бути
співмірним, тобто обсяг визначуваного поняття повинен бути рівним обсягу визначаючого поняття"
[9: 62]. Магія академічного видання була настільки могутньою, що автори підручників з логіки, які
виходили після 1956 року (в тому числі й сучасні), як правило, дублювали формулювання цього
правила. Щоб довести абсурдність цього формулювання, уявимо таку ситуацію. Щоб посміятися над
викладачем, студенти спеціально вдаються до "надто широких" і "надто вузьких" визначень,
змушуючи його (викладача) дотримуватися названого правила, тобто коригувати ліву частину
визначення. Наприклад:
Викладач: "Дайте визначення поняття "квадрат"".
Студент: "Квадрат – це прямокутник".
Викладач: "Це неспівмірне, "надто широке" визначення".
Студент: "То зробіть його співмірним, адже відповідне правило визначення вимагає, щоб ліва
частина визначення ("квадрат") дорівнювала правій".
Викладач (явно хвилюючись): "…Прямокутник – це прямокутник…"
Студент: "Але ж це тавтологія!"
…….
Логічну помилку "зачароване коло", як правило, ототожнюють з "тавтологією". Проте остання є
лише найпростішим видом "зачарованого кола". Складніші прояви помилки типу "зачарованого кола"
мають місце в контекстуальних визначеннях. Цей тип помилок можна передати за допомогою такої
схеми: поняття А визначається через поняття В, поняття В – з допомогою поняття С, а поняття С –
через поняття А. Коло замкнулося (до речі, це коло може бути й ширшим: А=В=С=D=А).
Неточним є визначення поділу понять як логічної операції, в результаті якої здійснюють перехід
від родового поняття до множини видових понять, оскільки є необхідність розрізняти поняття
"елемент обсягу" і "видове поняття". Поділ – логічна операція, за допомогою якої розкривають обсяг
поняття через перелік або його елементів (окремих предметів, які в ньому мисляться), або його видів.
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Факти порушення правил поділу понять уже неодноразово називалися й аналізувалися. Назвемо й
деякі інші прояви порушення цих правил у навчальній літературі з логіки.
Прикро, що деякі автори сучасних підручників із логіки неправильно формулюють правило
співмірності поділу. Так, в одному із підручників читаємо: "Поділ має бути співмірним, тобто обсяг
подільного поняття має дорівнювати сумі обсягів членів поділу". Керуючись цим правилом, студенти
можуть загнати у глухий кут будь-якого, навіть талановитого, викладача. Приклад:
Викладач: "Здійсніть поділ поняття "темперамент" (Іншими словами: "Які є темпераменти?")".
Студент: "Є такі темпераменти: сангвінічний, холеричний, флегматичний".
Викладач: "Цей поділ є неспівмірним, неповним".
Студент: "То виправте цю помилку, зробіть його співмірним, змініть обсяг подільного поняття (як
вимагає відповідне правило поділу) таким чином, щоб він дорівнював сумі обсягів названих мною
членів поділу".
Викладач: "… Ви поставили переді мною важке завдання… Щоб його виконати, необхідно
створити нове поняття, в якому мають мислитися лише ті ознаки, які притаманні для названих Вами
видів темпераментів і відсутні у меланхолічному. Але звідси випливає висновок, що Ви
використовуєте неправильне формулювання правила співмірності".
Це правило слід формулювати таким чином: права частина поділу (сума обсягів членів поділу)
повинна дорівнювати лівій (обсягу подільного поняття).
Неприйнятним через свою безадресність є навіть таке формулювання названого правила поділу,
згідно з яким поділ повинен бути співмірним (і аналогічно: визначення повинно бути співмірним),
оскільки це правило має апелювати до того, хто формулює праву частину поділу, і зобов'язувати його
орієнтуватися на обсяг лівої.
Особливо часто трапляються хибні ілюстрації порушення названого правила поділу. Так, у поділі
речень на прості, складні, складнопідрядні та складносурядні це правило не порушується, оскільки
члени поділу "складносурядні речення" і "складнопідрядні речення" не роблять праву частину поділу
ширшою ніж ліва, бо їх обсяг уже мислився в понятті "складні речення" (тут порушуються всі інші
правила поділу). Правильним прикладом ілюстрації "надто широкого поділу", "поділу із зайвим
членом" є такий поділ: "Є такі материки: Австралія, Антарктида, Африка, Гренландія, Євразія,
Південна Америка і Північна Америка". "Гренландія" є справді "зайвим членом поділу", оскільки
вона не мислиться в поділюваному понятті ("материк"), тобто Гренландія не є материком.
Правило, згідно з яким поділ має здійснюватися за однією основою, в навчальній літературі з
логіки порушується десятки разів, а в навчальній літературі з інших наук – сотні чи й тисячі.
Не можна згодитися з поділом спростувань на три види: спростування шляхом критики тези
(критика тези), спростування шляхом критики аргументів (критика аргументів) і спростування
шляхом критики демонстрації (критика демонстрації). Здійснюючи поділ, слід вдаватися до
найістотнішої основи поділу. Про це свідчить таблиця Д. Менделєєва. Керуючись таким принципом,
спростування необхідно поділити на два основні види – сильні й слабкі. Сильним спростуванням є
обґрунтування хибності тези пропонента, а слабким – обґрунтування логічної недосконалості
складових доведення – тези, аргументів чи демонстрації, тобто спростування шляхом виявлення
порушень правил доведення.
Пропонент, тезу якого спростовано шляхом встановлення її хибності, втрачає право (логічне й
моральне) знову її проголошувати. Він остаточно переможений, тому таке спростування й слід
вважати сильним. Якщо ж опонентом встановлена лише логічна недосконалість тези, аргументів чи
демонстрації, тобто невідповідність їх правилам доведення, то пропонент має логічне та моральне
право знову проголосити свою тезу, усунувши відповідні логічні помилки, виявлені опонентом. Саме
тому таке спростування варто вважати слабким.
Можна назвати й інші приклади логічних помилок, які мають місце в поділах, пропонованих
авторами підручників і посібників з логіки.
Судження. Має місце суперечність у питанні з’ясування будови простого категоричного
судження. Щоб визначити будову простого категоричного судження, потрібно розбити відповідне
речення на групу граматичного підмета і групу граматичного присудка; якщо присудок у ньому
дієслівний, то його слід субстантивувати, тобто перетворити в ім’я; встановити, на яку групу слів
(групу граматичного підмета чи групу граматичного присудка) падає наголос. Наголошена група слів
виражає предикат, а ненаголошена – суб’єкт. Поза контекстом і актом мовлення визначити будову
судження неможливо. Проте в навчальній літературі з логіки названа процедура визначення будови
простого категоричного судження ігнорується. Будову судження, як правило, визначають поза
контекстом. До певної міри це, мабуть, виправдано, але тільки до певної міри. І справді, якщо перед
тим, як визначати кількість судження чи розподіленість його термінів, з’ясовувати, з якого контексту
воно взяте, якою групою (групою підмета чи групою присудка) виражені в ньому суб’єкт і предикат,
то процедура визначення кількості судження буде надто громіздкою. Який же тут вихід? Детально
з’ясувавши питання про виявлення будови простого категоричного судження і переходячи до
параграфа, присвяченого поділу суджень за кількістю, якістю, кількістю і якістю одночасно, потрібно
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зазначити, що при вивченні поділу суджень за кількістю (і в багатьох інших випадках) будемо
виходити з того, що суб’єкт судження виражається групою підмета, а предикат – групою присудка.
Це зручно і до того ж для цього є деякі об’єктивні підстави, які буде названо пізніше (насамперед при
вивченні операції обернення суджень). Така домовленість буде хоч якоюсь підставою для того, щоб
з’ясовувати будову судження поза контекстом, як це робиться традиційно.
Залишаються непоміченими недоліки "логічного квадрата". Так, існує суперечність між
твердженням "Логічний квадрат" має смисл тільки тоді, коли йдеться про одне і те ж, в один і той же
час і в одному й тому ж відношенні, але в судженнях різних за своєю кількістю і якістю (А, Е, І, О)", і
тим фактом, що в судженнях типу І (частково-стверджувальне) і типу О (частково-заперечне) мова
може йти про різні предмети. Так, у судженнях "Деякі люди талановиті" і "Деякі люди не є
талановитими" ніби йдеться про одне й те ж (про людей), проте фактично мова йде тут про різних
людей. Виходячи з твердження, що "логічний квадрат" має смисл лише тоді, коли мова йде про одне і
те ж, деякі студенти вважають, що закон несуперечності діє і між судженнями типу І та О. Проте це
не так: ці судження можуть бути (бувають) одночасно істинними, оскільки в них іноді йдеться не про
одне і те ж, тому між названими судженнями цей закон не діє
Потребує переосмислення і загальновідоме твердження, ніби з двох суперечних суджень одне є
неодмінно істинним. Наявність істини можуть гарантувати лише три судження, оскільки об’єктивний
стан речей може бути таким: або всі предмети певної множини мають відповідну ознаку, або тільки
деякі з них її не мають, або жоден з цих предметів не має відповідної ознаки (або жоден предмет
певної множини не має певної ознаки, або тільки деякі з них її мають, або всі ці предмети мають
названу ознаку). Винятком тут є лише стан речей, виражений в одиничних суперечних судженнях. З
двох одиничних суперечних суджень справді одне неодмінно є істинним, а друге – хибним.
Немає сумніву в тому, що суперечні судження містять у собі істину, проте вираз "… а третього і
бути не може" безглуздий, оскільки третє в суперечних судженнях потенційно, приховано має місце.
Справа в тому, що невизначене частково-стверджувальне судження містить у собі два судження:
"Деякі S є P" == "Принаймні деякі S є P " == або "Тільки деякі S є P ", або "Всі S є P". Це стосується і
невизначеного частково-заперечного судження: "Деякі S не є P" == "Принаймні деякі S не є P " == або
"Тільки деякі S не є P ", або "Жодне S не є P".
Варто зазначити, що в системі сучасної класичної логіки висловлювань цей закон справді діє і
назва його в цій логічній системі виправдана: закон виключеного третього (А V Ā). Це пояснюється
тією обставиною, що сучасна класична логіка висловлювань абстрагується від кількісної і якісної
характеристики суджень (висловлювань). Питання про відмінність законів традиційної і сучасної
логіки ми докладно з’ясовуємо у своєму підручнику з логіки [8: 94-99].
Умовиводи. Умовивід, як і поняття та судження, традиційно визначають як одну з форм
мислення, проте його раціональніше вважати найпростішим (елементарним) видом міркувань. Не
випадково, що умовивід іноді визначають як розумовий процес виведення нового знання із суджень
[7: 108].
Безпосередніми безпідставно іноді називають і деякі опосередковані умовиводи, до складу яких
входить не один засновок. Це стосується передусім умовиводів, в основі яких лежать відношення між
судженнями за "логічним квадратом", та простої контрапозиції. Так, умовивід "Оскільки судження
"Всі S є P" належить до істинних, то суперечне йому судження "Деякі S не є P" слід вважати хибним"
належить до опосередкованих, оскільки до його складу неявно входить ще один засновок: "З двох
суперечних суджень лише одне є істинним". На перший погляд здається, ніби проста контрапозиція
[(А→В)→( В → А )]" справді є безпосереднім умовиводом, якщо вважати "А→В" засновком (єдиним
засновком), а " В → А " – висновком. Проте при уважнішому аналізі виявляється, що в цьому
умовиводі є два засновки: "А→В; В ; отже, А ". Аналогічна помилка трапляється й тоді, коли деякі
прояви обернення загальностверджувальних суджень (так звані прості, або чисті) називають
безпосередніми. Так, умовивід "Усі квадрати є прямокутними ромбами; отже, всі прямокутні ромби є
квадратами" належить до опосередкованих, оскільки тут використовується додаткова інформація,
відсутня в названому засновку ("Поняття "квадрат" і "прямокутний ромб" є рівнозначними"), тобто
висновок у цьому умовиводі фактично роблять на підставі двох засновків.
Хибним є твердження, ніби частково-заперечне судження не піддається операції обернення. Інша
справа, що таке обернення дає досить бідну, невизначену інформацію. Наведемо приклад такого
обернення: "Деякі ромби не є квадратами; отже, жоден квадрат не є деяким ромбом (ромбомнеквадратом)". Подібним чином можна здійснити й інші види перебудов суджень – протиставлення
предикату частково-стверджувального і протиставлення суб’єкту частково-заперечного суджень, які
теж вважають такими, що не піддаються перебудові.
Немає ясності й у розумінні місця аксіоми силогізму в його структурі. Якщо аксіома силогізму є
положенням, яке обґрунтовує правомірність висновку із засновків простого категоричного силогізму,
то її слід розглядати як складову силогізму, без якої висновок не можна вважати правомірним. Проте
це суперечить визначенню силогізму як дедуктивного умовиводу, до складу якого входять лише три
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категоричних судження – два засновки і висновок. Якщо ж аксіома силогізму не входить до його
складу, то простий категоричний силогізм є самодостатньою одиницею міркування, яка не потребує
обґрунтування правомірності висновку з його засновків. Аксіоми завжди передують побудові певної
системи знань. А положення, яке називають аксіомою силогізму ("Те, що належить роду, належить
також виду та індивіду") є, на нашу думку, результатом осмислення й узагальнення схеми
міркування, що здійснюється у формі простого категоричного силогізму. Іншими словами, так звана
аксіома силогізму не є власне аксіомою.
Немає однозначності у визначенні більшого та меншого термінів силогізму. Одні автори
називають меншим терміном той, що займає місце суб’єкта висновку, а більшим – той, що виконує
роль предиката висновку. Проте виникає запитання: як має визначати будову силогізму студент,
якому дано лише засновки? Інші автори вважають більшим той крайній термін, який є найширшим за
обсягом поняттям. Проте визначити обсяг поняття за чисто формально-логічними ознаками не завжди
можливо. Це насамперед стосується силогізмів, побудованих за схемами ІАІ третьої й четвертої
фігури, і ОАО – третьої фігури. Іншими словами, є деякі підстави вважати перший засновок більшим,
а другий – меншим, а відповідно і крайній термін першого засновку – більшим терміном, а крайній
термін другого засновку – меншим терміном. Проте, підкреслимо, лише деякі підстави.
Є суперечності й у визначенні модусів силогізму та з’ясуванні кількості правильних і
неправильних модусів. Насамперед немає чіткого розуміння того, що є основою поділу силогізму на
модуси. Такою основою в одному випадку обирають кількісну і якісну характеристики суджень, які
входять до складу силогізму (результатом такого поділу є поняття "модус силогізму" (модуси
силогізму (лат. modus – міра, спосіб) – різновиди силогізму, які різняться за кількістю та якістю тих
суджень, що складають його засновки" [2: 362], обсяг якого містить 64 елементи), в іншому –
основою поділу вважають як кількість і якість названих суджень, так і місце середнього терміна в
силогізмі (у цьому випадку під "модусом" слід розуміти різновид фігур силогізму); оскільки ж
кожний із 64 модусів може мати чотири різних розташування середнього терміна, то всього модусів
як різновидів фігур буде 256). Те, що модусами силогізму називають члени обох видів поділу,
вносить плутанину в логічну науку. Обґрунтуємо це твердження прикладами зі спеціальної
літератури. Так, за словами М. Кондакова, "У формальній логіці модусами називають 64 можливих
різновидів фігур силогізму, з яких тільки 19 фігур дають при дотриманні законів логіки правильний
висновок" [2: 361] Подібну думку підтримує К. Руденко: "Загальна кількість можливих комбінацій
модусів для чотирьох фігур дорівнює 64, але тільки 19 з них є логічно правильними (коректними),
тобто є правилами дедуктивних умовиводів. Решта 45 утворюють неправильні модуси" [5: 209]. Ця
думка, очевидно, запозичена в М. Кондакова: "...45 сполучень суджень не можуть бути модусами
силогізму, оскільки вони суперечать правилам силогізму" [2: 363].
Цитовані висловлювання містять до десяти логічних помилок:
1. Різновидів фігур існує не 64, а 256 (якщо різновидами фігур вважати результати поділу поняття
силогізму за кількістю і якістю суджень, які входять до його складу, і місцем у ньому середнього
терміна). Якщо ж поняття "силогізм" поділити, взявши за основу поділу лише місце середнього
терміна, то одержимо лише 4 різновиди силогізму, чотири фігури.
2. 19 не фігур (фігур існує всього чотири) і не модусів як різновидів "...силогізму, які різняться за
кількістю і якістю тих суджень, які складають його засновки", а 19 різновидів фігур силогізму з 256.
3. 19 не з 64 ("В чотирьох фігурах силогізму число можливих комбінацій засновків дорівнює 64...
У результаті виключення комбінацій, які не відповідають загальним правилам силогізму і правилам
фігур залишається 19 комбінацій" [9: 141]), а з 256; з 64 модусів правильними є лише 11.
4. "Правильний висновок" – неточний термін. Висновок як судження є або істинним, або хибним.
Правильним чи неправильним є зв’язок між судженнями, які входять до складу силогізму. Так, модус
ЕЕА є неправильним, оскільки суперечить правилу засновків, згідно з яким із двох заперечних
суджень не можна одержати ніякого висновку. Проте за схемою неправильного модусу іноді можна
одержати істинний висновок.
Про висновки неправильних силогізмів, зокрема й модусів, можна сказати з певністю лише одне:
вони не випливають з необхідністю із засновків, оскільки одержані завдяки неправильним
силогізмам.
5. Словосполучення "64 комбінації модусів" теж не витримує критики, бо комбінації модусів
(скажімо, ААІАІАІАІ) становлять собою буквене позначення суджень складного силогізму
(полісилогізму). А таких комбінацій може бути нескінченність.
6. Модуси різняться не тільки за "...кількістю і якістю тих суджень, які складають їх засновки", а й
за судженням-висновком. Ніхто не стане наполягати на тому, ніби модуси ААА та ААІ тотожні, хоча
засновками вони не відрізняються.
7. Правильні модуси є правилами не всіх дедуктивних умовиводів, а лише деяких із них, зокрема
правилами силогізмів. Більше того, деякі з них є правилами тільки однієї фігури. Так, модус Barbara є
правилом лише для першої фігури.

9

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 36. Філософські науки

8. Число 45 ("...45 утворюють неправильні модуси") взяте невідомо звідки. "Загальна кількість
можливих... модусів для чотирьох фігур" дорівнює не 64, а 256, з яких неправильними є не 45, а 232!
(а правильних є 24: 19 відомих і 5 менш відомих, так званих ослаблених). З 64 же модусів, які
розглядаються безвідносно до того, яке місце займає середній термін у відповідних силогізмах,
неправильними знову-таки є не 45, а 53; 52 з них суперечать правилам засновків силогізму, а один
(ІЕО) – правилам термінів.
9. К. Руденко визнає існування "256 різноманітних форм суджень" [5: 209], проте модуси не можна
вважати "різноманітними формами суджень".
Епіхейремою, як правило, називають такий складноскорочений силогізм, засновками якого є дві
ентимеми. Так, за словами М. Кондакова, "Епіхейрема – такий силогізм, у якому кожний із засновків
становить собою ентимему" [2: 691]. "Силогізм" – не найближчий рід стосовно "епіхейреми", тому
точнішим тут буде поняття "складноскорочений силогізм". Та виникає таке питання: а як же називати
складноскорочений силогізм, до складу якого входить лише одна ентимема, а роль другого засновку
виконує просте категоричне судження? Тому треба погодитися з тією точкою зору, згідно з якою
"Епіхейрема … – це складноскорочений силогізм, у якого обидва засновки або один з них є
ентимемою" [5: 225].
Доведення і спростування. "Надто вузьким" є визначення аргументів як тверджень, за
допомогою яких обґрунтовують істинність тези, оскільки до аргументів належать і ті положення, за
допомогою яких встановлюють хибність тези чи невідповідність правилам доведення його складових
– тези, аргументів або демонстрації.
Недосконалим є формулювання правила стосовно аргументів, згідно з яким аргументи повинні
бути істинними. Це правило потрібно формулювати так: "Аргументи повинні бути істинними й
достовірними положеннями". Закон достатньої підстави забороняє приймати на віру не тільки хибні
положення, а й ті, істинність яких ще не встановлена (навіть за умови, що вони є істинними).
Неправильним є визначення спростування як встановлення хибності якогось положення з
використанням логічних засобів та положень, істинність яких доведено заздалегідь. Пропонуємо таке
визначення спростування: "Спростування – обґрунтування хибності тези або невідповідності
правилам доведення його складових – тези, аргументів чи демонстрації".
Гіпотеза. Словосполучення "наукове припущення", яке часто включають до визначення гіпотези,
– нонсенс. Термін "наукове" означає "істинне і достовірне". Але ж істинне і достовірне положення не
може бути гіпотезою. Гіпотезою може бути лише положення, яке потребує доведення. Очевидно, тут
ідеться не про наукове припущення, а про припущення, до якого вдається наука, про припущення
науки.
Сучасна логіка. Поділ символів на логічні, нелогічні й технічні не витримує критики, оскільки
члени дихотомічного поділу ("логічні символи" і "нелогічні символи") повністю вичерпують усю
множину символів. Тут порушено правило, згідно з яким поділ необхідно здійснювати за однією
основою. А порушення цього правила автоматично призводить до порушення іншого правила поділу,
згідно з яким члени поділу повинні виключати один одного. Немає сумніву, що поняття "нелогічні
символи" і "технічні символи" не виключають одне одного. Незгодні з цією думкою мають вважати
технічні символи логічними символами, що знову-таки суперечить правилу, згідно з яким члени
поділу ("логічні символи" і "технічні символи") повинні виключати один одного.
Некласична логіка. Одні автори підручників із логіки, назвавши розділ "некласична логіка",
ігнорують питання про загальну характеристику некласичної логіки, розпочинаючи цей розділ з
аналізу окремих некласичних логічних систем, що суперечить закону тотожності. Інші не ігнорують
питання сутності та специфіки некласичної логіки, проте зазначають, що "Логіка некласична з трудом
піддається визначенню, оскільки її галузі розглядають різні типи міркувань" [1: 172]; "Різноманітні
некласичні напрями … складають у сукупності те досить невизначене і різнорідне ціле, яке прийнято
об’єднувати під іменем некласичної логіки" [11: 41]. Щоб вийти з цієї, здавалося б, безвихідної
ситуації, пропонуємо вдатися до сімейного визначення некласичної логіки. Якщо у звичайному для
нас визначенні понять називають таку сукупність властивостей, кожна з яких є характерною для
кожного предмета мислимої множини предметів, то в сімейному визначенні вказується на набір
властивостей, які загалом характеризують певну групу предметів чи множину класів (у цьому
випадку коло відомих розділів некласичної логіки, кожен із яких є різновидом некласичної логіки) як
такі, що мають не всі, а лише кілька чи навіть одну властивість із цього набору.
Переважна більшість властивостей "сім’ї" некласичних логік характеризує цю логічну систему як
альтернативну щодо класичної логіки, таку, що перебуває стосовно останньої в певній опозиції,
прагне її вдосконалити. Проте деякі з цих властивостей свідчать про органічний зв’язок некласичної
логіки з класичною, про те, що вона покликана доповнити й розвинути ідеї, які лежать в основі
сучасної логіки.
Пропонуємо такий набір властивостей, що характеризує "сім’ю" некласичних логік:
1. Орієнтація некласичної логіки на нові філософські концепції (критика філософських систем, на
які орієнтувалася класична логіка).
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2. Спроба узагальнити принципи класичної логіки (критика обмеженості принципів двозначності,
екстенсійності, підстановки тотожного тощо. Ці принципи не відкидаються, а обмежується тільки
сфера їх дії).
3. Перенесення центру уваги з асерторичних (лат. assertorius − стверджую) суджень, у яких щось
стверджується або заперечується, на судження (висловлювання), між якими не діють деякі закони
класичної логіки, насамперед закон виключеного третього (критика уявлень про необмежену сферу
застосовуваності деяких законів класичної логіки).
4. Спроба створити досконалу систему логічного слідування – строга імплікація К.-І. Льюїса,
сильна імплікація В. Аккермана, релевантна (англ. relevant – суттєвий) логіка, тобто критика
недосконалості класичної системи логічного слідування з її відомими парадоксами.
5. Створення нового логічного синтаксису, що пропонує багатшу систему знаків, нові правила їх
утворення та перетворення (критика тлумачення логічних сполучників, насамперед матеріальної
імплікації й диз’юнкції, та обмеженості виражальних засобів класичної логіки).
6. Нове розуміння відношення мовних виразів до об’єктів, які вони позначають, і до смислу, який
вони виражають. Ідеться про створення якісно нової логічної семантики, яка прагне перебороти
недоліки семантики класичної логіки, і про створення нових, універсальніших штучних мов.
7. Створення нових некласичних логічних систем, завдяки яким розв’язують (чи принаймні
здійснюють спроби розв’язання) прикладні логічні проблеми (критика обмежених можливостей
класичної логіки у розв’язанні прикладних проблем).
8. Генетичний і теоретичний зв’язок некласичних логічних систем із класичною логікою
(опосередковано і з традиційною). Класична логіка була і є фундаментом, на якому вибудовується
некласична логіка.
9. Жоден член "сім'ї" некласичної логіки (жодна некласична логічна система) не має повного
набору властивостей, яким характеризується "сім’я" загалом.
Потребує вдосконалення й класифікація некласичних логічних систем. Так, поділ логік на
багатозначну й модальну є явно неправильним. Тут порушено правило однієї основи поділу, а члени
поділу не виключають один одного, оскільки модальна логіка разом з тим є й багатозначною.
Усі перелічені логічні помилки й неточності, які мають місце в навчальній літературі з логіки (а
логіку відносять до точних наук) переконливо свідчать про необхідність критичного ставлення до
пропонованих нам думок.
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Матеріал надійшов до редакції 03.10.2007 р.
Тофтул М.Г. Типичные логические ошибки и неточности в учебной литературе по логике.
В статье осуществлена попытка выявить логические ошибки и неточности в учебной литературе
по логике (в учебниках, учебных пособиях, словарях), в частности, уяснено различие законов
традиционной логики и современной, которые зачастую отождествляют; предложены
усовершенствованные определения и деления некоторых понятий логики как науки; уточнены
формулировки некоторых правил логических операций с понятиями и т.п.
Toftul M.G. Typical Logical Mistakes and Inaccuracies in Educational Literature on Logic.
The article is an attempt to reveal logical mistakes and inaccuracies in educational literature on
Logic (in textbooks, training aids, dictionaries), in particular the distinction between traditional and
modern logic laws, which are frequently equated, is cleared out; the improved definitions and
divisions of some concepts of logic as a science are suggested; the formulations of some rules of
operations with concepts are specified etc.
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АКСІОЛОГІЧНІ ТА ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГУМАНІТАРНИХ ПАРАДИГМ
У статті конкретизовано зміст поняття "парадигма" та його зв’язок з науковим пізнанням.
Обґрунтовано взаємозв’язок онтології й аксіології. Проаналізовано специфіку гуманітарних
парадигм.
Актуальність постановки питання про онтологічні й аксіологічні підстави гуманітарних парадигм
ми бачимо, насамперед, у тому, що такий підхід дає можливість розглядати поставлену проблему на
науковому теоретичному рівні, а не на рівні полеміки. З іншого боку, з’являється можливість
проаналізувати гуманітарний ракурс сучасної науки, можливості її впливу на формування
гуманітарних парадигм сучасності.
Такий підхід також може бути корисний для вивчення проблеми толерантності й виділення в її
основі, принаймні, двох складових – онтології й аксіології. Хоча, звичайно, ми розуміємо, що
імпліцитних й експліцитних основ, на яких будується ідея толерантності значно більше – метафізичні,
гносеологічні, соціокультурні, антропологічні та ін. Однак формат наукової статті не дозволяє
проаналізувати їх усі в одній роботі.
Основні завдання, які ми ставимо в статті, наступні:
- з’ясувати зміст поняття "парадигма" і його зв’язок з науковим пізнанням;
- виявити взаємодію онтологічних й аксіологічних основ парадигми, їхній зв’язок із
праксеологією;
- визначити специфіку гуманітарного знання та гуманітарної парадигми;
- показати значення онтологічного й аксіологічного підходів до вивчення проблеми
толерантності.
Успішне вирішення цих завдань можливе тільки на міждисциплінарному рівні, оскільки буде
потрібним залучення інформації з різних галузей знання, таких як філософія і методологія науки,
філософська антропологія, філософія культури, онтологія, аксіологія, соціальна філософія. Велике
теоретичне та методологічне значення для вивчення цієї теми мають праці таких вітчизняних і
закордонних філософів, як Г. Йонас, М. Каган, С. Кримський, Т. Кун, І. Лакатос, А. Майданів,
М. Марчук, Ю. Мелков, М. Попович, Г. Ріккерт, В. Чуйко та ін.
Однією з теоретичних проблем сьогодні є та обставина, що термін "парадигма" став дуже
популярним. Настільки, що його зміст майже розмивається і зливається з такими поняттями, як
дискурс, стратегія, концепція, точка зору і т.д. (наприклад, "парадигма розвитку культури",
"економічна парадигма", "парадигма розуміння" та ін.) Поняття "парадигма", яке здобуло своє власне
життя, все більш віддаляється від поняття "наука". На наш погляд, це не завжди говорить про
універсальність терміну, а найчастіше – про його некоректне застосування.
Однак Т. Кун, з чиєї легкої руки термін "парадигма" став популярним у науковому співтоваристві,
нерозривно пов’язував його з наукою і вказував на його дуже складну структуру. Він, зокрема, так
визначав це поняття: "Під парадигмою я розумію визнані всіма наукові досягнення, що протягом
певного часу дають науковому співтовариству модель постановки проблем і їхнього розв’язання" [1:
11]. Відзначимо, що у науці моделі постановки і розв’язання проблем повинні спиратися на
безперечні наукові досягнення. Отже, вони не можуть створюватися на підставі бажань, переваг,
вивчення поглядів чи підрахунку голосів "за" і "проти". Таким чином, ніяка парадигма (у точному
змісті цього слова) не може бути створена без використання наукової фактичної бази та наукової
аргументації. Це стосується як природних, так і гуманітарних наук.
Для подальшого дослідження необхідно з’ясувати, що ми будемо називати гуманітарними
науками і гуманітарним знанням.
Під гуманітарним знанням ми розуміємо знання про людину, специфічно людські (антропологічні)
характеристики і людиномірні системи (соціальні структури й інститути та ін.), що стали результатом
активності цих характеристик (чи параметрів). Гуманітарні науки, відповідно, – це діяльність з
одержання таких знань. А гуманітарні проблеми – це проблеми, що є наслідком деструкції, деградації,
дисгармонійного розвитку антропологічних характеристик людини, соціокультурних структур й
інститутів.
Уточнюючим поняття "парадигма" є термін Т. Куна "дисциплінарна матриця". Через освіту наука
сьогодні перетворює величезні маси людей у носіїв таких матриць. Гуманітарна наука в
інформаційному суспільстві стає дуже могутньою силою формування людей як носіїв
дисциплінарних матриць, зручних певним соціальним групам.
У сфері гуманітарних наук, ще більш, ніж у сфері природознавства, вибір моделі постановки
проблем та їхнього рішення не є вільним від аксіологіних, світоглядних, смислових причин. Тому є
© Савостьянова М.В., 2007
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можливим виділення аксіологічного підходу як методологічного для вивчення зміни парадигм
гуманітарних наук.
Для аксіологічного дослідження гуманітарних парадигм буде потрібним, насамперед, їхній
функціональний аналіз. У свою чергу, саме аксіологія, а не отологія чи гносеологія акцентує увагу на
функціональних можливостях буття. Однак сама аксіологія нерозривно пов’язана з онтологією й поза
онтологією існувати не може.
Переходячи до аналізу онтологічних засад парадигми, відзначимо, що в наші завдання не входить
ані аналіз категорії буття, ані аналіз розуміння онтології в історії філософії. Необхідність звернення
до онтологічних засад парадигми ми пов’язуємо, насамперед, із тим, що розвиток будь-якої
парадигми є неможливим без виділення об’єкта дослідження і використання категоріального апарата.
Але, виділяючи щось як об’єкт дослідження, наука неминуче приписує йому (хоча б гіпотетично)
онтологічний статус, а використовуючи категоріальний апарат, приписує об’єкту певні властивості та
включає його в загальний закономірний зв’язок з іншими об’єктами, процесами і явищами.
У категоріальній формі конденсується досвід пізнання, практичної діяльності. У процесі розвитку
наукового пізнання відбувається розвиток категоріальних структур, змінюються місце та роль у них
окремих категорій, а деякі фундаментальні поняття набувають категоріального сенсу (наприклад,
інформація, самоорганізація, симетрія і под.). Виявлення основних елементів категоріального апарату
конкретної наукової парадигми дозволяє розкрити логіку її розвитку, закономірності перетворення
структури її понять.
Категорії мають онтологічний зміст і одночасно виконують гносеологічні функції. Якщо проблему
буття назвати псевдопроблемою, як це зробив неопозитивізм, то ми зіткнемося з певними
труднощами – деонтологізація стане однією з причин некритичного прийняття мови спостереження
як фундаментального рівня буття науки.
У XX ст. стають особливо помітними спроби зрозуміти буття виходячи з аналізу свідомості
(Е. Гусерль, М. Гайдегер, П. Сартр та ін.), а категорії – не як форми мислення, яка має справу з
онтологічними об’єктами, а як мовної структури (лінгвістичний поворот у філософії). У логічному
позитивізмі (Р. Карнап, О. Нейрат) аналіз категорій підмінюється формально-логічним аналізом
синтаксису й семантики наукових мов, а для аналітичної філософії категорії виступають як форми
класифікації явищ, закладених у структурах природної мови.
Тенденції деонтологізації, спроба зняття проблеми буття і перетворення її в проблему гносеології
чи логічного аналізу мовних структур зрозумілі, як зрозуміла і спроба усунення з науки метафізики.
Більш того, можна сказати, що вони природні й викликані до життя значною мірою розвитком самої
науки (яка за час свого існування продемонструвала кількаразову зміну онтологій, а також внутрішнє
дроблення на слабко зв’язані між собою дисциплінарні онтології). Проте, виділяючи щось як об’єкт
дослідження, наука неминуче приписує йому онтологічний статус, а включаючи цей об’єкт у теорію
чи концепцію, використовує категоріальний апарат, приписуючи, таким чином, об’єкту онтологічні
властивості й характеристики. Можна, звичайно, сказати, що існуючий світ – це лише ілюзія нашої
свідомості, майя, а опис фундаментальних законів, характеристик і процесів – це тільки "спосіб
говорити". Однак наука цього не робить, зберігаючи розрізнення між науковим і ненауковим
пізнанням і свій авторитет у культурі як основного постачальника знань про світ.
Концептуальний аспект будь-якого підходу до проблеми містить у собі, насамперед, визначення
онтологічного типу об’єкта, встановлює хоча б найзагальніший характер цього об’єкта, його
категоріальну приналежність. Як відзначає А. Майданов, це дозволяє "віднести досліджуваний об’єкт
до одного з таких типів, як предмет, явище, процес, система, структура, елемент системи, причина,
наслідок, клас, ансамбль, комплекс та ін." [2: 49]. Така первісна ідентифікація підказує ті чи інші
пізнавальні дії з ним, формує в науці адекватні підходи до досліджуваних об’єктів – системний,
структурний, процесуальний і под.
Переходячи на рівень дій з об’єктом, потрібно враховувати, що об’єкт пізнання – це завжди безліч
предметів пізнання, кожний із яких не тільки відносно самостійний. "Варто також мати на увазі, –
пише Ю. Ларін, – що, оскільки пізнання будь-якого об’єкта є процесом, пізнання його предметних
рівнів також повинне бути зрозумілим як процес – процес, у ході якого по цілком визначеній "логіці"
з необхідністю здійснюється перехід від одного рівня до іншого" [3: 22].
Визначаючи онтологічний статус наукової парадигми, процесу пізнання і предметного світу, з
яким вона має справу, як методологічну вимогу можна виділити вихідний принцип її сутнісного
збагнення як різноманітного, але єдиного у своїх проявах матеріального й духовного буття. Вибір у
досліджуваному об’єкті того чи іншого параметру й перетворення його на онтологічну підставу
підходу до рішення відповідної проблеми приводить до формування різних напрямків у дослідженні
цього об’єкта. Але суть вибору підходу є в підведенні досліджуваного об’єкта під те чи інше поняття
чи теорію. Чим більш конкретне поняття чи уявлення, під яке підводяться явища, тим більша
можливість ідентифікації цього явища, чим більш онтологізований об’єкт, чим більш розробленим є
категоріальний апарат його вивчення і концептуальні схеми, у які він вписується як елемент, тим
більшу довіру викликають результати його дослідження.
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Онтологічні підстави парадигми тісно зв’язані з її гносеологічними підставами. І не тільки тому,
що ще досократики однією з задач онтології вважали прагнення пояснити зв’язок буття з
конкретними предметами, виключно розумового з почуттєвим сприйняттям, а Платон зв’язував
онтологію з ученням про пізнання як інтелектуальне сходження до дійсно сущих видів буття. Не
тому, що існувала ще докантівська традиція побудови онтології на основі гносеології, яка вплинула
на творчість Й. Фіхте, Ф. Шелінга і Г. Гегеля. І не тому, що тільки марксизму-ленінізму вдалося
"перебороти" протиставлення онтології та гносеології, доводячи, що закони мислення і закони буття
збігаються у своєму змісті, а діалектика понять є відображенням діалектичного руху реального світу
(закріпивши це єдиним аргументом: "Вчення Маркса всесильне, тому що воно вірне"). Але тому що,
як вважав Кант, питання про буття не має смислу поза сферою реального чи можливого досвіду в
ситуації відсутності суб’єкта, який пізнає і освоює практичний світ, оформляючи результати
чуттєвого досвіду й умоглядних висновків категоріальним апаратом, фіксуючи і систематизуючи,
таким чином, знання про світ.
Питання про цінності також не має смислу поза сферою практичного досвіду і того, що ми
уявляємо як реально існуюче, тобто поза онтологією. Зміни в онтології, уявленнях про світ неминуче
впливають на ієрархію цінностей. Як говорив М. Каган, цінності – це ні що інше, як життєві смисли
[4]. Однак мисляча людина не може розглядати цінність поза існуючим, поза буттям як таким. Саме
тому зміни в онтології призводять до змін в аксіології і переструктуруванні ієрархії цінностей. Таким
чином, виявивши нерозривний зв’язок цінностей з онтологією, гносеологією і практичною
діяльністю, якій вони додають зміст і напрямок, ми ще раз переконуємося, що наявність у культурі
тих чи інших цінностей – це питання домінування в ній тієї чи іншої онтології, а не питання думок,
переваг і побажань більшості. Тому під час обговорення тієї чи іншої гуманітарної парадигми краще
починати дослідження не з цінностей, а з онтології. Такий підхід буде науково коректним і дасть
можливість вивчати проблему на високому теоретичному рівні, а не боротися з вітряними млинами в
процесі чергової деонтологізованої полеміки.
Аксіологія може мати як гносеологічну, так і методологічну функцію. Навіть факт у сучасній
науці перестає бути "елементарною часткою" наукового знання. "Те, що робить факти значущими,
цікавими, потрібними, – відзначає Ю. Мелков, – полягає значною мірою саме в значеннєвому і
ціннісному їхньому аспекті, у погляді з певної точки зору. Якщо навіть і можна виділити у
фактичному знанні "голу" інформацію, позасмисловий зміст факту, то такий зміст буде буквально
безглуздим, насамперед для самої науки" [5: 196].
Методологічний зміст аксіології може бути обґрунтованим за допомогою прояснення її
понятійного апарату до рівня упорядкування категоріальних схем. Однак ця задача може бути
вирішеною тільки за умови визнання онтологічного статусу аксіології. Але для цього необхідно
робити акцент не на зв’язку цінностей історичної епохи з її соціокультурними традиціями, а на
наявності в науці та культурі повноцінної й не суперечливої онтології, з якої і виводяться цінності.
Тільки в цьому випадку стане зрозумілим – яким чином цінності обґрунтовуються, який статус
(соціокультурний, методологічний, гносеологічний, онтологічний, метафізичний) вони мають у тій чи
іншій гуманітарній парадигмі.
Однак однією з проблем сучасної науки і культури є те, що й та, й інша цілком існують без
цілісної, несуперечливої онтології. Незважаючи на те, що сьогодні в науці як ніколи є популярним
термін "онтологія", він, як і термін "парадигма", стає дуже невизначеним, занадто широко і
найчастіше некоректно застосовуваним. Тим часом, як відзначає І. Добронравова, "нова нелінійна
картина світу і нелінійне мислення припускають переосмислення й онтологічної, і гносеологічної
складових філософських основ науки" [6: 194].
Наслідком фактичної деолонтогізації як природознавства, так і гуманітарної науки стає полеміка
про те, чи мають певні цінності онтологічній статус, чи вони є наслідком довільного вибору людини і
культури. Однак німецький філософ Г. Йонас, наприклад, відзначав, що "аксіологія повинна стати
частиною онтології – тобто, необхідно усвідомити, що цінності укорінені й у бутті, переборюючи тим
"штучну безодню" між існуючим і належним буттям" [7: 124].
Проблема взаємозв’язку аксіології й онтології та їхньої ролі в обґрунтуванні гуманітарної
парадигми важлива тому, що гуманітарні парадигми направляють розвиток суспільства і культури по
тому чи іншому шляху. Вони не можуть не враховувати специфіки людської діяльності, людських
потреб, смислів, цілей і цінностей існування людини в цьому світі. Точніше, повинні були б їх
враховувати, однак не завжди мають для цього адекватні методологічні й гносеологічні можливості.
Великі складності виникають також тоді, коли словом "парадигма" називають те, що не має ніякого
відношення ані до поняття парадигми, ані до онтології й системи цінностей, які з неї випливають.
У формуванні гуманітарних парадигм імпліцитно присутні наступні моменти. Відтоді, як наука
стає нерозривно пов’язаною з іншими соціокультурними інститутами, їх уже цікавить не тільки її
авторитет, але і її можливості. Однак проблема полягає в тому, що в міру зростання
перетворювальних можливостей науки зростає не ступінь її самостійності, а ступінь залежності від
інших соціокультурних інститутів. Парадигми гуманітаристики більш, ніж парадигми природничих
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наук обумовлені соціокультурними факторами, а тому мають свою специфіку й особливості
функціонування. Гуманітарна наука ще більш, ніж природна залежить від інтересів певних кіл і
соціальних груп інформаційного суспільства, від його цілей і задач, від соціального замовлення.
Вважається, що саме соціальне замовлення, а не онтологія й логічно пов’язана з нею аксіологія
лежать в основі формування сучасних гуманітарних парадигм. У такому випадку невизначеність
змісту поняття "парадигма" дуже зручно. У тому, що ці процеси відбуваються легко переконатися,
якщо запропонувати авторам чергової гуманітарної парадигми висловити не тільки базову концепцію,
але і вияснити категоріальний апарат, яким вони користуються при створенні концепції. А, по суті, –
з’ясувати, з якої онтології вони виходять при побудові концепції, чи цілісна ця онтологія, чи не
суперечить загальновизнаним науковим фактам і чи сумісна вона з пропонованою авторами (явно чи
неявно) системою цінностей. Прояснення цих питань має не тільки теоретичне, але і практичне
значення, оскільки реальна гуманітарна парадигма може стати програмою перетворення соціальної
дійсності, яка, в свою чергу, як відзначав С. Кримський, у свідомості людини конституюється не
інакше, як ціннісно-смисловий універсум [8: 27].
Онтологічний і аксіологічний аналіз гуманітарних парадигм може бути застосований і у вивченні
толерантності як однієї із серйозних соціогуманітарних проблем сучасності. Представники різних
культур, традицій і соціальних груп реально діють у рамках тієї чи іншої гуманітарної парадигми,
незалежно від того, усвідомлюють вони це чи ні. При усвідомленні парадигми, пов’язаних із нею
системи цінностей і життєвих смислів, дія буває послідовною та теоретично обґрунтованою. Це –
свідомий і аргументований вибір людини і культури. Але якщо вибір робиться тільки на підставі
емоційних та інтелектуальних переваг, то він у принципі не має потреби в онтологічній чи
аксіологічній аргументації, як і в коректному розумінні значення терміну "парадигма".
Толерантність припускає поважне відношення до чужого вибору. Але потрібно розуміти, що це
припускає також поважне відношення до іншої онтології, аксіології та праксеології, а не тільки до
інших людей, культур і соціальних груп. Однак варто розуміти, що це можливо лише в двох випадках
– при усуненні претензій будь-якої онтології (у тому числі наукової) на істину чи при розумінні, що
онтологічна й аксіологічна однозначність все-таки існує, але вона не може бути нав’язана силою.
Перший варіант може виглядати більш демократичним, однак при вибудовуванні парадигми розвитку
культури з усіх "рівнозначних онтологій" з неминучістю доведеться вибирати тільки одну.
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Савостьянова М.В. Аксиологические и онтологические основания гуманитарных парадигм.
В статье конкретизируется содержание понятия "парадигма" и его связь с научным познанием.
Обосновывается взаимосвязь онтологии и аксиологии. Анализируется специфика гуманитарных
парадигм.
Savostyanova M.V. The Axiological and Ontological Basis of Humanitarian Paradigms.
The article specifies the content of "paradigm" notion and its connection with scientific cognition. It
substantiates the interconnection of ontology and axiology. The specific character of Humanitarian
paradigms is analyzed.

15

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 36. Філософські науки

УДК 371. 134:811
С.О. Шехавцова,

аспірант
(Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка)
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА
УМОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ
В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У статті розглянуто сутність соціокультурної толерантності, вплив міжкультурної комунікації як
соціально-педагогічної умови на формування соціокультурної толерантності в майбутніх учителів
іноземних мов, а також напрямки отримання соціокультурного досвіду студентами у
позанавчальній діяльності університету.
Сучасна соціокультурна ситуація полікультурного світу, соціокультурні обставини в українському
суспільстві, а також інтеграція української системи освіти в єдину європейську систему передбачають
певні вимоги щодо вищої педагогічної системи освіти, тобто визначення нових складних задач.
Безперечно, що на початку нового сторіччя навчання іноземним мовам уже не є простою
передачею лінгвістичних знань, умінь та навичок, і, навіть, не засвоєння країнознавчої інформації,
яка обмежується географічною та історичною інформацією. Для повноцінного міжкультуного
спілкування недостатньо володіти майбутнім фахівцям з іноземних мов тільки комунікативною
компетентністю, взаємопорозумінню із представниками інших мов та культур, а також уникненню
міжкультурних непорозумінь сприяє наявність соціокультурної компетентності в майбутніх фахівців.
Треба зазначити, що соціокультурна компетентність передбачає формування, перш за все,
соціокультурної толерантності. Це пов’язано, на думку І. Ємельянової, із тим, що "у сучасному
суспільстві нетерпимість все частіше стала переходити у різні форми екстремізму, що розпалює
ворожнечу, національну розрізненість, що породжує соціальні конфлікти" [1: 15]. Тому проявлення
толерантності – терпимості до іншого способу життя, поведінки, звичок, почуттів, думок, ідей та
вірувань – є безперечною умовою існування особистості в полікультурному світі.
На сьогодні аналіз науково-педагогічної, психологічної та методичної літератури свідчить про те,
що актуальність проблеми формування соціокультурної толерантності не підлягає сумніву в
педагогічній науці.
Метою статті є розкриття сутності соціокультурної толерантності, а також визначення
міжкультурної комунікації як соціально-педагогічної умови, яка впливає на формування
соціокультурної толерантності майбутніх учителів іноземних мов.
Нами було зазначено, що центральною соціально-педагогічною умовою під час формування
соціокультурної компетентності виступає міжкультурна комунікація. Успішна участь студентів у
міжкультурній комунікації свідчить про наявність соціокультурної компетентності у майбутніх
учителів іноземних мов. Саме в процесі міжкультурної комунікації проявляється соціокультурна
толерантність фахівців іноземних мов.
В основі сучасного розуміння міжкультурної комунікації лежать концептуальні науковотеоретичні ідеї С. Тер-Мінасової, Н. Єлухіної, В. Сафонової, П. Сисоєва, Н. Гальскової, Д. Зіновьєва
та ін.
Перш за все слід уточнити, що в сучасній науці розуміють під терміном "міжкультурна
комунікація".
Видатний дослідник С. Тер-Мінасова вважає, що міжкультурна комунікація – це "адекватне
взаєморозуміння двох учасників комунікативного акту, які належать до різних національних культур"
[2: 12].
У цьому ж контексті Н. Гальскова трактує "міжкультурну комунікацію" як "сукупність
специфічних процесів взаємодії партнерів у спілкуванні, які належать до різних
лінгвоетнокультурних співтовариств" [3: 3-4]. Вона зазначає, що система освіти повинна сприяти
становленню здібностей особистості до міжкультурної комунікації. Цей процес відбувається із
розвитком у студентів культурного досвіду, у складі якого можливо визначити відношення
індивідууму до себе, до світу, а також його досвід творчої діяльності.
Значний внесок у дослідження проблем міжкультурної комунікації зробила М. Розанова. Зокрема
вона писала, що комунікація не зводиться лише до передачі та засвоєння інформації. Неможливо
обмежитися адекватним перекладом іноземної мови, процес міжкультурної комунікації виходить поза
межі та торкається розуміння історичного контексту, взаємодії пізнавального та ціннісного,
наукового та позанаукового [4]. Автор акцентує, що складність в установленні комунікації пов’язана
із тим фактом, що для людей навіть однієї культури, одні й ті ж слова мають різне значення.
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Практика доводить, що перш ніж встановити діалог, учасники повинні мати взаємний інтерес один
до одного та з самого початку здатність до сприйняття досвіду іншого, інакше учасник комунікації
буде відторгнутий, залишиться непомічений.
Ученою було відзначено важливий нюанс, вона писала, що "особливу актуальність комунікативні
теорії отримують у період глобалізаційних процесів у світі, коли ми маємо справу із формуванням
відкритих, тісно взаємодіючих та взаємопов’язаних культур" [4].
Відомою новизною, у рамках вивчення міжкультурної комунікації як діалогу культур, було
попередження видатного вченого В. Біблера, який зробив акцент на той факт, що розуміння
примітивного діалогу як різновид діалогів не має відношення до концепції культурного діалогу. "У
"діалозі культур" мова йде про діалогічність самої істини, про те, що розуміння іншої людини
передбачає взаємопорозуміння "Я – ти" як онтологічно різних особистостей, які володіють –
актуально чи потенційно – різними культурами, логіками мислення, різними смислами істини,
красоти, добра… Діалог, що розуміється в ідеї культури, – це не діалог різних точок зору або уявлень,
це – завжди діалог різних культур…" [5: 299].
Винятково важливим постає питання, якими якостями повинен володіти майбутній фахівець для
того, щоб здійснювати повноцінне та ефективне міжкультурне спілкування?
На сьогодні більшість учених та дослідників (Д. Зіновієв, В. Сафонова, П. Сисоєв та ін.) вважають,
що однією з головних якостей, якими повинна володіти сучасна людина, є толерантність, що сприяє
повноцінній міжкультурній комунікації.
За своєю сутністю поняття "толерантність" та "терпимість" синонімічні. У психологічній
літературі соціально-психологічне розуміння толерантності передбачає "терпимість до різних думок,
неупередженість в оцінці людей і подій" [6: 418].
У цьому ж контексті, але більш чітко щодо соціокультурної толерантності висловився Д. Зіновьєв.
Зокрема, він писав: "Соціокультурна толерантність – це моральна якість людини, яка характеризує
терпиме відношення до інших людей, незалежно від їхньої етнічної, національної або культурної
належності, терпиме відношення до іншого роду поглядів, звичок; необхідна по відношенню до
особливостей різноманітних культурних груп чи до їх представників" [7]. Науковець зазначає, що
соціокультурна толерантність є ознакою впевненості у собі та розуміння надійності своїх позицій,
ознакою відкритого для всіх ідейних напрямів, яка не боїться порівняння із іншими точками зору й не
уникає духовної конкуренції. Соціокультурна толерантність виражається у прагненні досягти
взаємної поваги, розуміння та злагоди різних інтересів та точок зору без використання тиску,
переважно методами роз’яснення та переконання.
Ми поділяємо думку О. Скуратової, яка вважає, що толерантність має бути соціальною нормою,
що забезпечує стійкість до конфліктів на етнічному та соціальному ґрунті, й тим самим сприяти
забезпеченню миру та безпеки у всьому світі [8]. Зрозуміло, що створення соціальної норми є не
тільки педагогічною проблемою, а й політичною та соціальною.
У психолого-педагогічному контексті існує проблема формування особистості, яка володіє
толерантним розумінням. Так, наша позиція збігається із позицією Н. Асташова, який запропонував
наступні основні психолого-етнічні та соціальні характеристики, якими повинна володіти толерантна
особистість:
1) гуманність – безмежна віра у силу добра у міжособистісних відношеннях та у самоцінність
внутрішнього світу людини, який не передбачає ніякого насилля;
2) рефлективність як здібність осмислювати особистісні відносини, розуміючи їх плюси та
мінуси, співвідносити їх із толерантним світосприйняттям;
3) відповідальність за прийняття рішень та їх реалізацію, захист як підтримка та розуміння
інших людей;
4) мобільність як здібність коректувати систему відношень залежно від умов та обставин;
5) упевненість у собі та у своїх силах;
6) самоволодіння;
7) варіативність у підході до оточуючої дійсності, здібність правильно оцінити ситуацію та
прийняти потрібне рішення;
8) перцепція як вміння спостерігати за людьми;
9) емпатія як здібність ставити себе на місце іншої людини, зрозуміти її вчинки та образ
мислення, вміння порівнювати свою поведінку із станом іншої людини;
10) почуття гумору [9: 77-78].
Саме такими якостями повинна володіти толерантна людина, при цьому виховний процес
неможливо обмежити навчальним процесом тому, що цей процес триває майже все життя. У зв’язку
із чим слід зазначити, що формування толерантності, а значить і соціокультурної компетентності, має
бути ефективним, якщо цей процес буде охоплювати не тільки процес навчання у вузі, а й
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позанавчальну та позааудиторну діяльність студентів та молодіжних громадських організацій у тому
числі.
Треба зазначити, що відтворення реальної іншомовної соціокультурної дійсності досить складне
завдання для процесу навчання. Зрозуміло, що "резервним помічником" процесу навчання є
позанавчальна діяльність студентів, яка передбачає необмеженість часу (вільний час студентів), місця
(територія університету та територія поза межами університету), використання при цьому
об’єктивних можливостей студентів.
Так, у контексті міжкультурної комунікації Н. Гальскова стверджує: "Процес надбання учнями
особистісного досвіду спілкування із чужою лінгвокультурою потребує створення ситуацій
практичного використання мови як інструменту міжкультурного пізнання та взаємодії" [3: 7]. У
цьому випадку науковець пропонує розширення меж навчального процесу, тобто вона не пропонує
збільшення обсягу годин для вивчення іноземної мови, а "пошук виходу поза межі класної кімнати".
Зрозуміло, що позанавчальна діяльність у зв’язку із навчальним процесом надає більшу варіативність
та простір для всіх видів діяльності студентів та учнів. Важливо, що позанавчальна діяльність
передбачає, на відміну від навчального процесу, організацію сумісних міжнародних проектів,
міжкультурного обміну, спілкування. Так, позанавчальна діяльність забезпечує студентам можливість
спілкуватися у реальному режимі з представниками інших мов та культур.
Отож, Н. Гальскова пропонує змінити підготовку майбутніх учителів іноземних мов, тобто вони
повинні оволодіти методикою: а) організації міжкультурного обміну як складової частини навчальновиховного процесу й позанавчальної роботи в тому числі; б) проведення міжкультурних проектів
різного рівня та характеру; в) використання у цих цілях усіх можливостей міжкультурної взаємодії;
г) виявлення у кожного мотивації до вивчення лінгвокультури та пошук виходу на реальне
спілкування [3: 8]. По суті, оволодіння всіма вищезазначеними методиками має відбуватися у
позанавчальній діяльності, тому що у процесі навчання не вистачає часу на таку громіздку роботу як
проведення міжкультурного обміну, організацію міжкультурних проектів та ін.
У цьому ж контексті С. Тер-Мінасова стверджує про необхідність "розвивати позакласні форми
спілкування: клуби, гуртки, відкриті лекції на іноземній мові, наукові товариства за інтересами, де
можуть збиратися студенти різних спеціальностей" [2: 28]. Так, більшість науковців поділяють думку
щодо ефективного й необмеженого використання позанавчальної діяльності у процесі навчання
іноземним мовам.
З метою покращення позанавчальної роботи у вузі, у ході експериментально-дослідної роботи ми
намагалися виявити, що пропонують студенти для покращення позанавчальної роботи. Так, 29 %
студентів II-III курсів вважають, що позанавчальна робота залежить від ступеня участі викладачів у
організації позанавчальної роботи та від самовідповідальності самих студентів. Іншої думки
дотримуються 31 % респондентів, які вважають, що рівень позанавчальної роботи у вузі залежить від
систематичності проведення засідань та різного роду заходів. Деякі респонденти (12 %) пропонують
більшість позанавчальних заходів проводити з носіями іноземної мови, що поліпшить їхню
іншомовну комунікативну компетентність. Тільки 3 % респондентів зазначили, що позанавчальна
діяльність надає можливість іншомовного спілкування, адже іншомовне спілкування із
представниками інших мов та культур залежить від рівня розуміння їхніх соціокультурних
особливостей. Вони стверджують, що для них досвід іншомовного спілкування не замінять ніякі
теоретичні знання.
Неважко помітити, що ситуації в іншомовному реальному режимі, що передбачає позанавчальна
діяльність, вимагають від студентів не знання конкретних правил поведінки, готового алгоритму дій і
простого відтворення такої поведінки із представниками іншої мови та культури, а здатності
правильно дати оцінку ситуації, спроектувати свої дії та поведінку стосовно певної ситуації, для
подальшого взаємопорозуміння зі співбесідником, при цьому використовуючи соціокультурний
особистісний досвід.
У нашому випадку мова йде про такі ситуації, які відтворюють соціокультурний контекст
іншомовної країни. Так, майбутні вчителі повинні бути готовими до міжкультурного спілкування із
представниками інших країн, до вибору відповідного стилю соціокультурної поведінки та бути
здатним до підтримання діалогу, при цьому вміти використовувати та знаходити нестандартні
рішення у незнайомих соціокультурних ситуаціях. Використання та реалізація таких ситуацій у
позанавчальній діяльності студентів буде визначати рівень їхньої соціокультурної компетентності та
рівень адаптації в іншомовному середовищі.
Усе викладене дозволяє зробити кілька загальних висновків: по-перше, соціокультурна
толерантність – це моральна якість особистості, яка передбачає терпимість до інших точок зору та
думок не залежно від національної та культурної належності, що сприяє взаємопорозумінню між
представниками різних мов та культур; по-друге, формування соціокультурної толерантності
відбувається у процесі міжкультурної комунікації з носіями іноземної мови; по-третє, отримання
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соціокультурного досвіду та толерантності майбутніх вчителів іноземних мов у процесі
міжкультурної комунікації відбувається, в основному, в позанавчальній діяльності університету.
У якості подальшого вивчення проблеми формування соціокультурної толерантності, на наш
погляд, розгляду потребує проблема формування та визначення технології формування
соціокультурної толерантності у майбутніх вчителів немовних спеціальностей.
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Шехавцова С.О. Межкультурная коммуникация как социально-педагогическое условие
формирования социокультурной толерантности у будущих учителей иностранных языков.
В статье рассматривается сущность социокультурной толерантности, влияние межкультурной
коммуникации как социально-педагогического условия на формирование социокультурной
толерантности у будущих учителей иностранных языков, а также пути получения
социокультурного опыта студентами во внеучебной деятельности университета.
Shekhavtsоva S.O. The Cross-Cultural Communication as a Socially-Pedagogical Condition of Future
Foreign Languages Teachers’ Social and Cultural Tolerance Formation.
The article deals with the essence of social and cultural tolerance, the influence of cross-cultural
communication as socially-pedagogical condition on the future foreign languages teachers’ social and
cultural tolerance formation, moreover, it focuses on the ways of receiving students’ social and cultural
experience in out-of-class activity of the university.
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СОЦІАЛЬНІ Й ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ НОВАТОРСТВА В ОСВІТІ
Розглядаються соціальні та педагогічні умови виникнення, методологічні підходи та головні етапи
історико-педагогічного аналізу інновацій в освіті – аналіз соціально-педагогічного контексту, в
якому функціонувала новаторська школа, аналіз її особливостей, визначення її впливу на педагогічну
практику та науку.
Культуровідповідний розвиток освіти можливий за умов оптимального співвідношення традицій
та інновацій. Традиції дозволяють зберегти все те, що знаходиться поза часом, є перевіреним і
фундаментальним. Традиції концентрують досвід, дозволяють забезпечити послідовність і
наступність у педагогічній науці й освітянській практиці, вони відбивають усталені стандарти
педагогічної діяльності і є відображенням позачасових цінностей.
Необхідність у інноваціях виникає на переламних етапах у розвитку суспільства, коли необхідно
більш гнучко та швидко реагувати на соціальні зрушення. Інновації в освіті – це нові ідеї, прогресивні
принципи, розвиток передового досвіду, гнучке реагування на вимоги часу, така діяльність учителів,
вихователів, керівників освітніх закладів, яка спрямована на вдосконалення навчально-виховного
процесу і потребує змін у завданнях, формах, методах і прийомах навчання, в образі діяльності й
стилі мислення педагогів.
Визначення сутності інноваційної педагогічної діяльності, її особливостей, прогнозування й аналіз
її наслідків має надзвичайно важливе педагогічне і соціальне значення. Різні аспекти проблеми
інновацій в житті взагалі і в освіті зокрема намагалися дослідити вітчизняні й зарубіжні вчені
С. Гончаренко, О. Корінний, М. Кузьмін, Г. Менш, В. Муромець, Т. Новікова, Л. Петриченко,
Н. Соколова, В. Степашко, В. Хмелевський та ін. [1: 8]. Так, С. Гончаренко визначив інновації в освіті
як діяльність учителів та вихователів, спрямовану на поліпшення процесу навчання й виховання, на
його раціоналізацію. На його погляд, ця діяльність може стосуватися змін у завданнях, методах і
прийомах навчання, а також змін у формах організації процесу навчання й виховання і може
здійснюватися у вигляді діяльності експериментальних, пілотних, авторських шкіл [1: 233-234].
В. Муромець розглянув інноваційну діяльність як науково-педагогічну проблему [4]; Т.Новикова,
вивчаючи умови готовності результатів педагогічних досліджень до їх реалізації у шкільній практиці,
особливу увагу звернула на інновації в освіті [5]; Л. Петриченко дослідила діяльнісно-творчий
компонент у структурі підготовки майбутнього вчителя початкових класів до інноваційної діяльності
[6]; Н. Соколова поставила питання оцінки соціальних наслідків педагогічних інновацій.
Безумовно, інноваційна діяльність в освіті має важливе педагогічне і соціальне значення. З огляду
на це важливим є визначення методологічних підходів до її аналізу. Мета цієї статті – визначити
особливості, соціально-педагогічні умови виникнення інноваційних шкіл та обґрунтувати такі
методологічні підходи, які б дозволили здійснювати історико-педагогічний аналіз інновацій в освіті.
На наш погляд, головною соціальною передумовою виникнення інноваційних шкіл є наявність
соціальної потреби у підвищенні ефективності школи та у вирішенні нових виховних завдань.
Важливою соціальною умовою є також наявність сприятливої соціальної ситуації для запровадження
нововведень у діяльність школи, а саме: сформованість демократичних засад розвитку суспільства,
© Адаменко О.В., Хриков Є.М., 2007
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наявність законодавчих підстав для запровадження нововведень, сформованість суспільної думки,
сприятливої для поширення нововведень тощо.
Головними педагогічними умовами появи новаторської школи є такі:
- усвідомлення педагогами неефективності пануючої педагогічної парадигми;
- наявність авторських, інноваційних педагогічних ідей і відповідних їм ефективних моделей
шкіл;
- наявність лідерів, здатних очолити авторські школи й координувати діяльність усіх осіб,
задіяних у діяльності новаторської школи;
- наявність педагогів відповідної кваліфікації, здатних до нововведень.
Головними особливостями новаторських шкіл (на відміну від масової школи), їх ознаками є:
- більш високий рівень ефективності порівняно з масовою практикою діяльності школи;
- здатність до гнучкого реагування на соціальні потреби та інноваційні ідеї;
- наявність лідерів, здатних до продукування, запровадження та поширення інноваційних ідей;
- наявність колективу педагогів-однодумців, здатних до нововведень;
- наявність матеріальної бази, необхідної для нововведень;
- позитивне ставлення учнів, батьків, громадськості до нововведень.
Головними етапами історико-педагогічного аналізу новаторських шкіл, на наш погляд, є:
1. Аналіз соціально-педагогічного контексту, в якому функціонувала новаторська школа.
2. Аналіз особливостей новаторської школи.
3. Визначення впливу новаторської школи на педагогічну практику та науку.
Будь-яка новаторська школа створюється та функціонує в певних соціальних умовах, тому
об’єктивна її оцінка неможлива без аналізу соціально-педагогічного контексту того часу.
Функціонування новаторських шкіл є невід’ємною складовою соціального життя, знаходиться під
значним впливом соціальних зрушень. Визначення етапу соціального розвитку, під час якого було
створено новаторську школу, є необхідною умовою для її об’єктивної оцінки.
У процесі соціального розвитку суспільства система освіти переживає етапи кризових проявів,
перехідні періоди, періоди піднесення та стабільного функціонування. Залежно від етапу змінюється
"ієрархія" ролей інновацій в освіті. Так, на етапі стабільного функціонування суспільства освіта
функціонує в межах тієї чи іншої парадигми, а інновації, як правило, спрямовані на подальшу
розробку та певне вдосконалення цієї парадигми, пов’язане з частковими змінами в соціальному
середовищі, на запровадження в освітню практику існуючих педагогічних ідей та теорій, їхнє певне
поглиблення. Можливості для появи новаторських шкіл за таких умов є обмеженими.
У ситуації кризи в освітній сфері інноваційна діяльність, як правило, має перетворювальний
характер – вона сприяє появі нових концепцій, теорій, моделей школи, які, в свою чергу, готують
підґрунтя для виникнення нових освітніх парадигм. Кількість новаторських шкіл у такі часи, як
правило, збільшується.
Аналізуючи соціально-педагогічний контекст, у якому діяла та чи інша новаторська школа,
необхідно визначити пануючі в той час педагогічні парадигми та нормативні моделі педагогічної
діяльності, які регламентували вирішення тих чи інших практичних педагогічних проблем.
Під парадигмою ми розуміємо закріплену теоретичними положеннями, нормативними
документами, традиціями, кадровими та матеріальними ресурсами стабільно, тривалий час
функціонуючу систему діяльності освітніх установ. Освітню парадигму характеризують особливості
теоретичних засад діяльності освітніх установ, їх цілей і завдань, змісту освіти, форм, методів, засобів
навчання, функції вихователів, позиції вихованців у навчально-виховному процесі, особливості
управління навчальними закладами.
У ході історико-педагогічного аналізу діяльності новаторських шкіл важливо визначити, як
співвідносилися інновації з пануючою в той час педагогічною парадигмою та нормативними
моделями педагогічної діяльності – були вони спрямовані на підтримку та вдосконалення чинної
парадигми або готували підґрунтя для появи нових педагогічних концепцій, а може, й нових освітніх
парадигм.
Аналіз соціально-педагогічного контексту, у якому виникла та функціонувала новаторська школа,
виконує орієнтаційну функцію й дає підстави висунути припущення про можливий вплив
новаторської школи на педагогічну практику та теорію. Але ці припущення потребують перевірки та
конкретизації на наступних етапах історико-педагогічного аналізу новаторських шкіл.
На другому етапі історико-педагогічного аналізу новаторської школи доцільно з’ясувати
особливості її функціонування.
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Перш за все потрібно з’ясувати, до якого типу можна віднести новаторську школу: школи, які
реалізують програми розвивального навчання; школи, які реалізують програми кредитно-модульного
навчання; спеціалізовані школи; школи, які реалізують програми індивідуального навчання; школи,
які реалізують ідеї вільного виховання; школи, які інтегрують інноваційні ідеї комплексного
характеру тощо.
Важливим є аналіз методологічних засад, на яких ґрунтується діяльність новаторської школи.
Обґрунтування моделі новаторської школи фактично є елементом наукового дослідження. Тому для її
аналізу доцільно використовувати існуючі підходи до методології науки.
У наш час поширеною залишається точка зору Е.Г. Юдіна на структуру методологічних засад
науки, який визначає 4 рівня методології – філософський, загальнонауковий, конкретнонауковий та
рівень конкретного дослідження. Значні зміни зараз відбуваються у всіх рівнях методології
педагогічної науки. Якщо за радянських часів філософський рівень методології пов’язували з
марксистсько-ленінською філософією, то в наш час почали використовувати філософські теорії
нестабільності, постмодернізму тощо. На загальнонауковому рівні зберегли своє значення системний
та діяльнісний підходи і починає поширюватися теорія самоорганізації – синергетика. На
конкретнонауковому рівні відбувається адаптація методів інших наук для вирішення завдань
педагогічної науки. Це пов’язане з тим, що в таких науках як соціологія, психологія формування
дослідницького інструментарію відбулося раніше. Крім того, педагогіка, психологія, соціологія
мають споріднені предмети досліджень.
Ефективність тієї чи іншої моделі новаторської школи залежить від цілісності всіх рівнів її
методологічного обґрунтування. Перші три рівні методології забезпечують відповідність моделі
системі цінностей сучасного суспільства (перший рівень); найбільш ефективним шляхам вирішення
соціальних проблем (другий рівень); тенденціям розвитку педагогічної науки (третій рівень). А
четвертий рівень забезпечує технологічну реалізацію концептуальних засад моделювання,
сформованих за допомогою перших трьох рівнів методології. У зв'язку з цим, чим більш
обґрунтованою та цілісною є методологія моделювання тієї чи іншої новаторської школи, тим більш
прогнозований вплив вона може здійснювати на педагогічну практику.
Заключним, третім етапом аналітичної діяльності є визначення впливу новаторської школи на
педагогічну практику. Як ми зазначали, попередні етапи аналітичної діяльності дозволяють зробити
припущення про можливий вплив новаторської школи на педагогічну практику. Таке припущення
потребує остаточної перевірки. Отримати факти про безпосередній вплив новаторської школи
дозволяє аналіз архівних матеріалів, протоколів засідань педагогічних рад, відгуків на статті,
матеріалів обговорення певних статей, опитування сучасників (коли це можливо) того історичного
періоду, який вивчається.
Але у науковців не завжди існує можливість вивчити такі документи. У такому випадку
інформація, зібрана на попередніх двох етапах аналізу, дозволяє отримати непрямі факти та зробити
імовірнісні висновки. Таку можливість створює співставлення фактів про особливості етапу розвитку
суспільства, пануючу педагогічну парадигму та нормативні моделі діяльності з рівнем новизни та
практичної значущості діяльності новаторської школи.
Інноваційна діяльність освітян, яка прискорює розвиток школи, активізує інтелектуальні зусилля
до пошуку нового, забезпечує високу якість результатів навчання і виховання, має непересічну
виховну й дидактичну цінність, тому глибокий, об’єктивний, незаангажований аналіз цієї діяльності
дасть змогу визначити ефективні шляхи вирішення завдань, що постали перед освітою в наші дні.
На сьогодні перспективним ми вважаємо організацію інноваційної діяльності з розробки сучасних
технологій навчання, виховання, управління вищими навчальними закладами.
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АВТОРСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ СИСТЕМИ ЯК СКЛАДОВА ОНОВЛЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ
У статті розкриваються умови створення, зміст і особливості діяльності авторських педагогічних
систем, що охоплюють різні історичні періоди. Визначаються ціннісні засади авторських шкіл
В. Дурдуківського, В. Сухомлинського та О. Захаренка. Висуваються ідеї, які можуть служити
поштовхом для сьогоднішнього оцінювання інновацій у шкільній справі.
1. Школа відіграє виключне місце у соціалізації, окультуренні дітей як спеціально організоване,
штучно сформоване, виокремлене із природного життя місце, спеціально призначене для навчання
дітей. Цей процес носить регламентований, ритуально-формалізований характер і є практично
незмінним впродовж багатьох століть, починаючи з часів Я.А. Коменського (1592-1678). Школа є
місцем, де делеговані суспільством, державою спеціально навчені люди долучають дітей до здобутків
науки і культури з метою вступу до дорослого життя. Школа є інструментом держави, й саме вона
визначає й контролює сутність виховання, організацію, світоглядну спрямованість змісту освіти, а
також форми й методи навчання. Держава висуває мету навчання (цілі освіти), а також акумулює й
розвиває цінності, які носять різноманітний характер – морально-етичні, шкільні, повсякденні тощо.
Цілі освіти корелюються з ідеалами освіти, є відображенням потреб і вимог держави, а також
суспільства: думок, ідей, догматів віри, побажань і досвіду оточуючого середовища. Загальні цілі
освіти, які в цілому залежать від перерахованих вище чинників, корелюються (або не корелюються) з
особистісними цілями розвитку кожного індивідуума.
2. Але школа як живий організм, здатний до самоорганізації, саморефлекції, розвиває, підтримує
цілі, які тісно пов’язані з ідеалами й цінностями кожної дитини. Опікуючись особистісними цілями
своїх вихованців та їх батьків, школа нерідко вступає в протиріччя з загальними, офіційними
установками, намагається вчасно реагувати як на виклики часу, так і потреби особистості. На цьому
тлі виникають авторські школи з носіями реформаційних ідей щодо мети, шляхів і засобів навчання й
виховання дітей, що спираються на педагогічну рефлексію. Цей феномен – авторська школа як
педагогічне явище – отримав своє розповсюдження в кінці ХХ – на початку ХХІ ст., коли змінилася
соціально-культурна й економічна ситуація, держава послабила свій тиск на школу, а педагоги
отримали можливість творчо розвивати й реалізувати свої ідеї.
Незадоволені сучасним станом школи, націлені у майбутнє, педагоги-експериментатори досить
скептично налаштовані до минулих надбань, якими б яскравими й новаторськими вони не були.
Проте для оновлення, розвитку школи, пошуків альтернативи необхідний погляд крізь історію,
залучення досвіду, який ставить під виважений сумнів надмірну революційність інноваційних намірів
і передбачає порівняльно-співставний характер пошуків, показує, що інновації, як альтернативні
рішення, частково вже присутні в шкільних реаліях або як традиція або як можливості (В. Брецинка,
2006).
Історія української школи може надати цікаві і плідні приклади побудови авторських систем. Ми
обрали три приклади, які, на нашу думку, є притаманними саме для України, охоплюють різні
історичні періоди, а їх ідеї можуть служити поштовхом для сьогоднішнього оцінювання інновацій в
шкільній справі. Це три авторські школи, три постаті – В.Ф. Дурдуківський, В.О. Сухомлинський,
О.А. Захаренко, діяльність яких обіймає майже все ХХ століття.
3. Школа В.Ф. Дурдуківського (1874-1938) – нерозкритий скарб української педагогіки і школи.
Вона постала у часи повної відсутності державної української школи, придушення й заборони мови,
національної літератури, мистецтва, коли середня освіта наслідувала німецькі зразки – гімназії
(формальна освіта) й керувалася гербертіанськими ідеями накопичення знань
Створена у 1917 р., в період діяльності українських урядів як Перша українська гімназія імені
Тараса Шевченка (за радянських часів – Перша трудова семирічна школа ім. Т.Г.Шевченка), Школа
В. Дурдуківського стала першим українським навчальним закладом, що надавав середню освіту,
згуртував у педагогічний колектив весь цвіт київської інтелігенції. Метою своєї діяльності школа
поставила формування всебічно розвиненої особистості, яка до цього не стояла перед навчальними
закладами. Підвалинами, засадами досягнення цієї мети стала національна ідея, національна культура.
Ціннісними засадами нової школи виступили: історія, культура, мистецтво, традиції українського
народу в структурі ціннісно-нормативних вимірів, де превалювали такі вищі норми виховання:
трудова, колективна спрямованість (до цього – індивідуалізм), ідейність, культуровідповідність
(етнокультура), які були підпорядковані завданням самореалізації учнів. Ці принципові положення
втілювалися в нормах діяльності, в технологіях, яких було досить багато й які носили новаторський
© Сухомлинська О.В., 2007
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характер: дитячий науковий клуб з кількома десятками гуртків, дитячий кооператив (школа як
самоокупна установа), дитяча газета, дитяче самоврядування, музей дитячої творчості, де була
представлена науково-дослідницька робота школярів. Ці форми спирались на нові, піонерські на той
час технології – комплексний, лабораторний, ланковий (бригадний), проектний методи організації
навчально-виховної діяльності [1].
Ці технології (теми-комплекси, проекти) В. Дурдуківський насичував національно значущим,
світоглядно формуючим змістом (наприклад, тема-комплекс "Шевченко" для всієї школи, раз на рік
впродовж тижня).
Ця творча праця припинилася арештом у 1929 р. не лише В. Дурдуківського, а й майже усіх
вчителів його школи за обвинуваченнями у організації і діяльності "Спілки визволення України".
Суди, арешти, пониження в правах, розстріл у 1938 р. директора призвели до того, що ця школа,
система її роботи були старанно стерті з історії та нашої пам’яті. Але ці ідеї необхідні і сьогодні для
діяльності національної школи, гармонійного розвитку людини: "... виховати по змозі всі сили і
здібності дитини (фізичні, розумові, соціальні, естетичні)..., утворити нову за духом, змістом і
методами праці школу, наблизити її до життя, викликавши максимум самодіяльності, активності і
творчості дітей, залучивши їх до загальнолюдських ідеалів" (В. Дурдуківський).
4. Школа В.О. Сухомлинського (1918-1970) була створена зовсім у інші часи, але яку можемо
назвати наступницею ідей В. Дурдуківського. В. Сухомлинський розпочинав свою роботу у 50-і рр.
ХХ ст., коли комуністична, партійна ідеологія набула форм догматів і канонів, коли було викреслено
або відревізовано цілі періоди розвитку школи і науки, коли потрібно було думати й творити лише в
дозволених межах.
Поштовхом для розвитку новаційних ідей В. Сухомлинського стає часткова демократизація
суспільного життя, "відлига" і "шестидесятництво", які стали провісниками процесів перебудови й
демократизації суспільства кінця 80-х – початку 90-х років ХХ ст. [2; 3].
Якщо школа Дурдуківського є символом національної ідеї та реформаційних процесів в
організації навчання, то школу Сухомлинського можна визначити як школу гуманізму, школу
духовності, моральності й культури, школу особистостей та індивідуальностей, школу, яка
вдивлялась і занурювалась у світ дитинства. Цілі освіти, згідно з загальновизнаними в той час –
формування всебічно й гармонійно розвиненої особистості (до речі, були висунуті лише в 1961 році в
Програмі КПРС), В. Сухомлинський переосмислив і поставив на особистісний рівень, розкривши
перед кожним вихованцем можливості такого розвитку на основі власних здібностей і задатків.
Підвалинами, принципами досягнення цієї мети виступає любов, довіра й повага до дитячої
особистості, розгляд навчальної діяльності школярів як насиченого творчими відкриттями процесу
пізнання та самопізнання через слово, особистість учителя, працю, розвиток творчих сил кожної
окремої особистості в умовах колективної співдружності на основі етико-естетичних цінностей,
інтересів, потреб, спрямований в кінцевому підсумку на творчу працю, культури почуттів,
естетизацію оточуючого середовища. Ціннісними засадами у школі Сухомлинського виступають
гуманізм, загальнолюдські та національні цінності (які вперше після довгої перерви з’являються в
педагогічному арсеналі школи) – і, що було новим, – екологічні цінності та цінності людини.
Технології в авторській школі Сухомлинського вибудовувалися відповідно до цілей та цінностей і
полягали в ускладненні й урізноманітню ванні (за умови неможливості зміни змісту навчання)
навчально-виховного процесу за рахунок впровадження нових форм і методів: це "уроки мислення на
природі", "школа під голубим небом", "школа радості", комплексна програма "виховання красою",
"друга програма навчання", "інтелектуальний фон школи", методика формування "культури
почуттів", "радості пізнання", "радості праці", спільна робота "розуму й рук", включення середовища
в навчально-виховну діяльність школи тощо [4; 5; 6]
Інтенсивна експериментально-пошукова робота авторської школи впродовж більш ніж 20 років
закінчилась в кінці 60-х рр. розгорненням педагогічної дискусії в притаманному радянському
дискурсі стилі несприйняття іншої позиції, іншої точки зору, яка спровокувала ранню смерть
В. Сухомлинського, залишивши, проте, значну кількість прихильників і послідовників його системи,
що можна сьогодні спостерігати в освітньому просторі не лише України, а й інших країн.
5. Авторська школа Олександра Захаренка (1937-2002) виростала з суспільно-педагогічних,
соціальних процесів, які сформувалися наприкінці ХХ століття, коли все відчутніші стагнаційні
процеси у суспільстві й освіті інтенсифікували й розширили пошуки вчителів у контексті
культурологічної, дитиноцентрованої парадигми. Саме в межах цієї останньої й розгорталась
авторська школа О.Захаренка, яку можна розглядати в структурі руху "педагогіки співробітництва",
але разом з тим з притаманними лише їй характеристики. Працюючи на зламі епох, на перетині доби
– доби радянської й доби незалежності – О. Захаренко розширив загальні цілі виховання всебічно
розвиненої особистості свідомого громадянина незалежної держави на особистісний рівень,
сформульований О. Захаренком як "педагогіка конкретної мети", що втілювалася в багатоцільовій,
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множинній інтелектуальній особистісній і колективній діяльності школярів, педагогів, батьків,
жителів села. Ціннісними засадами діяльності авторської школи Захаренка були любов до дітей,
патріотизм (історична пам’ять), національна свідомість, фізичне здоров’я, максимальне розширення
спеціально організованого виховуючого середовища, культуротворчість, естетизація оточення [7; 8].
Особливо цікавим й привабливим є технологічне забезпечення педагогічних впливів, яке полягало
у розробці й реалізації спеціальних програм (проектів) спільної діяльності дітей і дорослих: зведення
навчально-спортивного комплексу, спорудження культурно-музейного центру (обсерваторія,
планетарій), дендропарку, створення музею історії села з меморіальним ансамблем ("Криниця
совісті"), організація радіо та телепередач, випуск багатотиражної газети "Дівочі гори", створення
"Енциклопедії шкільного роду" і т. ін.
О. Захаренко створив педагогічну концепцію, школу, що спиралась на гуманістичні та культурноісторичні засади, де ці останні представлені у конкретизованому вигляді й спрямовані на послідовне
засвоєння історико-культурного надбання у регіональному, національному та загальнолюдському
вимірах.
Технологічні підходи О. Захаренка відповідають проектному та модельному підходам до
організації навчально-виховної діяльності, виходячи за межі класу, школи, формуючи у дітей
здатність самостійної вибудови світобачення й світосприйняття [9; 10].
О. Захаренко також рано пішов із життя, віддаючи себе дітям, жертовно згорав сам. Наш сучасник,
він залишив школу, готову до продовження експерименту.
6. Розглянуті авторські школи (не лише О. Захаренка, а й В. Сухомлинського, й В. Дурдуківського) – це не тільки й не лише вчорашній день нашої освіти, а й певною мірою завтрашній,
тому що їх творці у своїй діяльності задали певний вимір, запропонували й розвинули у своїх
закладах шкільні цінності, які, поки існує школа як така, будуть завжди виступати певним орієнтиром
у побудові педагогічних процесів. Неможливо розвиватися, не спираючись, не стоячи на плечах своїх
попередників. Особливо сьогодні, в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів,
деперсоніфікації та дегуманізації, характерних для плюралістичного суспільства, розмитого
розуміння доброчинності і пороків, які сьогодні дозволені й не переслідуються законом. З іншого
боку, у нашому суспільстві відчутна наполеглива консервація патріархальних канонів
життєдіяльності, приписів і регламентацій, які підтримуються з великою нетерпимістю до іншої
точки зору.
І тут нам конче необхідний ціннісний вимір у оновленні освітнього простору, а не зацикленість на
інноваціях, які сьогодні передують інколи здоровому глузду, є інноваціями задля інновацій. Як
зазначав ще у 1916 р. наш відомий педагог О. Музиченко, лише за умови, коли "активні методи
будуть спиратися на доцільно обраний зміст, тоді про школу неможливо буде сказати, що у ній від
невміння працювати свято без кінця, але й без радості, без смислу, думка без змісту, пустопорожнє
виморочне серце, що знемагає від холоду. У ній буде активне начало, організація свідомості.
Організуючи свідомість, ми полегшуємо створення не рабів, а людей, які не будуть кидатися від
одного ідеала до іншого й губити по дорозі кращі поривання – вони дадуть собі ясний звіт того, що
хочуть, вони будуть уміти хотіти й добиватися того, що вони захотіли" [11: 448].
Отже, вивчення особливостей діяльності авторських педагогічних систем в історичному контексті
може слугувати основою для подальшого розвитку національної школи.
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Сухомлинская О.В. Авторские педагогические системы как составная часть обновления
национальной школы.
В статье раскрываются условия создания, содержание и особенности деятельности авторских
педагогических систем, которые охватывают разные исторические периоды. Определяются
ценностные принципы авторских школ В. Дурдуковского, В. Сухомлинского и А. Захаренка, а также
выдвигаются идеи, которые могут служить толчком к сегодняшнему оцениванию инноваций в
школьном деле.
Sukhomlynska O.V. Author’s Pedagogical Systems as a Component of the National School Renovation.
The contents of the author’s pedagogical systems, covering various historical periods, as well as their
functioning peculiarities and the conditions of their creation are shown in the paper. The value principles of
V. Durdukivsky’s, V. Sukhomlynsky’s and O. Zakharenko’s author’s schools are defined. Some new ideas
which can be a powerful incentive to present-day evaluation of school innovations are proposed.

27

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 36. Педагогічні науки

УДК 37 (09) (477.4/7)
О.А. Дубасенюк,
доктор педагогічних наук, професор, проректор
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

НОВАТОРСЬКІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ
У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ (30-80 РОКИ ХХ СТ.)
У статті проаналізовано новаторські підходи українських видатних педагогів: А.С. Макаренка,
В.О. Сухомлинського, О.А. Захаренка до формування цілеспрямованого, згуртованого, творчого,
розумно побудованого педагогічного колективу у загальноосвітніх закладах (30-80 роки ХХ ст.) як
спадкоємців і хранителів духовних цінностей та підґрунтя створення морально-освітнього
середовища для розвитку особистості.
В історії розвитку освіти в Україні велике значення мав новаторський досвід, що являє собою
принципово новий досвід педагога, який виходить за межі наявних наукових знань і характеризується
системною перебудовою педагогом своєї діяльності, у результаті чого досягається значне і стійке
підвищення ефективності педагогічного процесу.
У ХХ ст професійна діяльність видатних педагогів А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського та
О.А. Захаренка позначилася новаторськими підходами в навчально-виховній діяльності і зокрема на
процесі формування педагогічного колективу. Незважаючи на те, що діяльності цих педагогів
присвячено чимало досліджень та наукових публікацій, науково-практичних конференцій, їх досвід,
життя, творчий внесок у світову педагогічну скарбницю потребує подальшого вивчення та нового
переосмислення і втілення з урахуванням конкретно-історичних та соціально-економічних умов,
оскільки проблема професійного становлення особистості вчителя продовжує і сьогодні бути
актуальною.
Мета цієї статті полягає у тому, щоб проаналізувати новаторські підходи до формування
педагогічного колективу у загальноосвітніх закладах (30-80 роки ХХ ст.).
Новаторство А.С. Макаренка полягало у створенні новаторських навчально-виховних закладів
різного типу та принципово новому підході до формування педагогічного колективу у дитячій
трудовій колонії та комуні. Він уважав, що робота педагогічного колективу – це одне із самих важких
питань педагогіки. На його думку, педагогіка не може розраховувати на окремого вихователя, хоча й
талановитого, такого, що має досвід, здібності, розум. Водночас Антон Семенович зазначав, що
досить важливою є проблема щодо вибору вихователів, які й самі мають бути вихованими [1: 177,
178]. Колектив вихователів повинен мати єдиний план, єдиний тон, єдиний точний підхід до дитини,
об’єднаний загальною думкою, переконаністю, допомогою один одному… тільки такий колектив і
може виховувати дітей [1: 180].
Слід ураховувати певні показники, що характеризують педагогічний колектив: тривалість його
існування, специфіку організації і структури, склад за моральними якостями, віком, педагогічним
стажем, за характером особистості вчителя-вихователя, статевими особливостями, рівнем
майстерності тощо.
Він неодноразово підкреслював, що педагогічний колектив повинен бути побудований розумно, з
урахуванням правильного поєднання досвідчених педагогічних кадрів і початківців, що у колективі
мають бути і чоловіки, і жінки, оскільки переважання чоловіків або жінок приводить до однобічного
розвитку педколективу. Також погано, якщо у колективі педагогів багато людей похмурих і нема
жодного весельчака, гумориста. Роботу педагогічного колективу важко визначити у будь-яких точних
висловлюваннях. Це, на думку, Антона Семеновича, одне з найважчих питань у нашій педагогіці. За
законами побудови педагогічного колективу має бути складений цілий том [1: 174].
Відносно питання тривалості педагогічного колективу у Антона Семеновича були такі міркування:
якщо середній термін перебування комунара 5 років, то і такий же термін перебування вихователя має
бути у комуні. А.С. Макаренко звертав увагу на наявність педагогічного стажу роботи. Не можна
складати колектив педагогів з однорічним стажем роботи, це буде слабкий колектив [1: 232].
"Колектив педагогів має бути зібраний не випадково, а побудований розумно. Повинна бути певна
кількість старих, досвідчених педагогів, і обов’язково має бути одна дівчина, яка тільки-но закінчила
педагогічний вуз, яка ще ступити не може" [1: 182]. Така дівчина буде вчитися і у старих педагогів, і у
старих учнів, і це додає всім відповідальність за її нормальну роботу.
А.С. Макаренко надавав великого значення майстерності педагога, його дійсного знання
виховного процесу, володіння виховними вміннями, основами педагогічної техніки [1: 234] і
водночас зовнішньому вигляду педагога. Необхідно, щоб всі педагоги були красиві, принаймні, хоча
б один привабливий молодий педагог, одна гарна молода жінка у педколективі має бути. Слід
ураховувати й особливості характеру членів педколективу [1:183].
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А.С. Макаренко зазначав, що у педагогічному колективі мають бути люди справедливі з
відкритою душею [1: 243]. Визначальною умовою має бути єдність педагогічного колективу та
єдність дитячого та педагогічного колективу [1: 326]. Активна роль педагогів і виховання у тому і
полягають, щоб старше покоління передало свій досвід, свою пристрасність, свої переконання
молодшому поколінню [1:371].
Новаторство видатного педагога полягало у тому, що він, мабуть що не найперший, звернув увагу
на педагога як на вихователя. У свій час В. Амлінський писав, що сучасна школа організована таким
чином, що виховання взагалі відходить на другий план, і губиться у потоці планів, завдань, цифр,
методик, інформацій щодо успішності та неуспішності. На першому плані – навчання, ну а виховання
– це прекрасно, але його не вловиш, не відобразиш у паперах, та і як виховувати, коли часу немає, на
навчання не вистачає [2].
А.С. Макаренко являв собою образ вихователя, формувача людських душ, для якого людські
якості важливіші за суму знань. Існуюча система освіти від підбору кадрів до їх підготовки
недостатньою мірою сприяла вихованню вихователів. Учителів професіоналів, добре підготовлених, у
нас набагато більше, ніж вихователів по духу і за покликанням. Ця проблема стає загальнодержавною
не тільки у 80-ті роки, але й нині. Сутністю педагогічної та етичної концепції А.С. Макаренка була
довіра до вихованців, яка теоретично виглядала просто, але у практичному плані була надзвичайно
складною. Антон Семенович своєю любов’ю до бездоглядних, нерідко грубих, жорстоких, невдячних
дітей зробив диво – виховав справжніх людей. Це був труд його душі і життя. Він жив одним життям
з ними і, навчаючи, вчився сам. Вихованцям було запропоновано новий образ, новий спосіб жити,
який був таким нелегким. На них дивилися по-іншому, бачили їх інакше, але й пропонували інший
попит: якщо ви люди, то і дійте по-людськи. А.С. Макаренко та його однодумці прагнули не
придушувати внутрішню людину, проявляти повагу до людської природи і намагалися, щоб процес
виховання був спрямований на те, щоб зробити людину моральною свідомо і за власними
переконанням [2].
Заступник завідувача дитячою колонією ім. М. Горького по виробничій частині М.Є. Фере, який
упродовж 1924-1928 років працював з А.С. Макаренком, з приємністю пригадував роки спільної
праці з видатним педагогом. Він відзначав: науково обґрунтована система у колонії була такою
послідовною і чіткою, що новий працівник швидко проникався її вимогами і відразу знаходив
правильну лінію своєї поведінки. А.С. Макаренко завжди радів ініціативі вихователів, їх
життєлюбству, вмінню спрацюватися з вихованцями [3: 87].
А.С. Макаренка та очолюваний ним педагогічний колектив спільно з дитячим колективом
домоглися високої результативності. Так, у дитячій трудовій комуні уміло поєднувалося навчання з
виробничою працею. Комунари мали свій, найкращий в Україні робітфак, завод по виготовленню
фотоапаратів та електросвердел. Результати господарювання макаренківських вихованців у 30-ті роки
вражають і нині. Вони заробляли засоби не тільки на утримування комуни, харчування, одяг, оркестр,
ложі у кращих театрах, власний аероплан, але й приносили країні щорічно доход у 5 млн. золотих
карбованців (Н.В. Абашкіна). Проте виробництво було не самоціллю, а лише матеріальною основою
для духовного життя молодої людини.
Педагогічні ідеї А.С. Макаренка і, зокрема положення щодо формування педагогічного колективу,
розвинув у 50-60 роки XX ст. талановитий педагог В.О. Сухомлинський, який також надавав
великого значення педагогічному колективу школи. Він з повагою ставився до творчості
А.С. Макаренка: "Немає іншого педагога-практика, якого б я любив і поважав так, як
А.С. Макаренка... Я шукав в його книгах істини, в яких мав надзвичайну потребу. Весь мій скромний
педагогічний досвід – результат цих пошуків". З його погляду, треба більше уваги приділяти
вивченню системи роботи видатного педагога та її творчого розвитку [4: 195].
Серед педагогів Павлиської школи не було випадкових людей. Василь Олександрович уважав, що
у школі мають працювати тільки хороші вчителі. Хороший учитель – це людина, яка, по-перше,
любить дітей, заходить радість у спілкуванні з ними, вірить у його можливості, вміє товаришувати з
дітьми, розуміє їх радості і проблеми; по-друге – це людина, яка має широкий кругозір, добре знає
наукову сферу, на основі якої викладає свій предмет, закохана у світ знань. Тобто вчитель повинен
мати всебічну наукову освіченість. По-третє, це людина, яка знає психологію і педагогіку і така, що
розуміє – без знання науки про виховання неможливо працювати з дітьми. По четверте, – це людина
яка досконало володіє вміннями у певній сфері діяльності, майстер своєї справи.
В.О. Сухомлинський вдумливо ставився до формування педагогічного колективу. З 35 вчителів
школи, 25 – мали вищу педагогічну освіту, 7 – середню педагогічну освіту. Більшість учителів (25
осіб) працювали у Павлиській школі не менше 10 років. Значна частина вчителів мали педагогічний
стаж роботи від 15 до 35 років. Сталість колективу – одна з важливих умов того, що багатства
педагогічної культури, накопичені впродовж багатьох років, бережно зберігаються і передаються
молоді. При тому середній вік педагогів становив 39 років. Учителі, що мають стаж 20-30 років
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почали свою педагогічну діяльність у віці 17-20 років і назавжди пов’язали свою долю з селом і зі
школою. У колективі – 15 чоловіків і 20 жінок. В.О. Сухомлинський підкреслював, що має велике
значення кількість чоловіків і жінок. Треба прагнути до рівноваги, оскільки це важлива умова
правильного виховання підлітків-хлопців і юнаків, яким потрібні не тільки добрі поради і настанови,
але й тверда чоловіча, батьківська рука [5: 56].
"Кожному вчителеві необхідно домагатися, щоб учні відкривали для себе нове, а не були
пасивними споживачами" [4: 174].
Педагогічний колектив Павлиської школи був творчою співдружністю однодумців, в якому кожен
робив свій індивідуальний внесок у колективну творчість, кожен збагачується духовно завдяки
творчості колективу, і в той же час духовно збагачує своїх товаришів [5: 67].
В.О. Сухомлинський вважав педагогічний колектив спадкоємцем та хранителем духовних
цінностей, який живе вічно – стільки, скільки живе школа. І саме тому, наскільки мудро, бережно,
турботливо зміцнюється цей головний корінь школи, залежить її сила як виховного середовища.
виховання, його впливу на свідомість і почуття вихованців [4: 165].
Учителів мають об’єднувати переконання, погляди, думки, традиції; глибока віра у силу
виховання, що створює у школі атмосферу розумової напруги; відповідальність перед батьківщиною,
народом, його минулим, сучасним і майбутнім; переконаність у великих можливостях розуму [4: 167169].
З теплотою характеризує В.О. Сухомлинський кожного педагога, його індивідуальні особливості,
захоплення, творчі здобутки. Усіх педагогів Павлиської школи об’єднувала любов до педагогічної
професії, високий рівень педагогічної майстерності, високий професіоналізм, захопленість певною
сферою діяльності, уміла взаємодія з дітьми, велике бажання допомогти у їх особистісному
зростанні, професійному виборі, прагнення розвинути їх здібності, обдарування. У той же час
учителям школи з боку директора школи пропонувалася постійна допомога, особливо молодим
педагогам щодо набуття й удосконалення педагогічної майстерності шляхом проведення з ними
індивідуальної роботи, відвіданні уроків, їх аналізу, у тому числі у проведенні перших уроків. [5: 9495]. Надавалися методичні поради стосовно підвищення рівня ефективності навчально-виховного
процесу. Сам В.О. Сухомлинський запрошував молодих учителів на свої уроки, ділився своїм
професійним досвідом, методами та засобами підвищення активності учнів. Учив вдумливо
аналізувати свою педагогічну діяльність, оволодівати методами самостійного аналізу своїх успіхів та
недоліків. Досвідченим учителям (і разом з ними) директор допомагав розвинути ту сферу творчості,
з якої починається подальше вдосконалення педагогічної майстерності. Але головним у розвитку
молодого вчителя, на думку видатного педагога, є підвищення рівня загальної культури, знань
педагогіки і методики, вміння зрозуміти духовне життя дитини, розширення їх кругозору. Тому
директор радив своїм колегам керівникам звертати увагу на те, що читає вчитель, його ставлення до
книги, до науки. Учитель тільки тоді може успішно запозичувати досвід, коли, читання стало для
нього найважливішою духовною потребою, бо вчитель має бути для учня зразком натхненної праці,
прикладом зразком багатогранного духовного життя [5: 102-103].
"Задушевна бесіда керівника школи з учителями завжди наштовхувала їх на пошуки кращих
шляхів до дитячих сердець, на вдосконалення методів і форм роботи. Директор находив слушну
нагоду поцікавитися, як працює вчитель над собою, принагідно рекомендував цікаву книгу, статтю.
Умів захопити колектив і кожного вчителя творчістю, експериментом" [6: 91].
Директор вважав, що немає особливого значення дидактична та методична недосвідченість
учителя, якщо людина працелюбна, одержима жагою до знань. Важливе значення має віра педагога у
дитину та її можливості. В.О. Сухомлинський завжди працював з людьми і для людей, турбувався
про педагогічний і учнівський колективи, разом з ними вирішував усі завдання, був великим
оптимістом, смілим новатором у теорії й на практиці, вдумливим мислителем [4: 96].
Важливо відзначити, що досвід видатних педагогів А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського
впродовж багатьох десятиліть вивчався та впроваджувався не тільки у вітчизняні, але і зарубіжні
загальноосвітні заклади (В. Лінднер, Л. Фрезе, І. Рюттенаеур).
Так, у 1950-1953 р відбулися "Педагогічні читання" АПН РСФСР, присвячені вивченню і
реалізації творчого спадку видатного педагога А.С. Макаренка. Матеріали доповідей представлено у
збірнику [2], при цьому було враховано специфіку діяльності навчальних закладів різного типу і
конкретні умови. Зокрема висвітлено досвід керівників освітніх закладів та педагогів України
(сш № 1 м. Ніжина, сш № 50 м. Львова, сш № 2 м. Одеси, школи кримського регіону та інших). Серед
пріоритетних напрямів виділено роль педагогічного колективу та його взаємодію з дитячим
колективом [8].
Ідеї А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського щодо побудови згуртованого педагогічного
колективу були реалізовано у практичному досвіді багатьох навчально-виховних закладах. У 60-ті
роки за ідеями А.С. Макаренка працювала сш № 78 м. Києва, педагоги якої глибоко вивчали досвід
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видатного педагога. Зокрема, досліджувалося питання ролі тривалості і сталості педагогічного
колективу [6].
І.Ф. Козлов, відомий дослідник творчості А.С. Макаренка серед основних ідей видатного педагога
виділяє наступні: створення цілеспрямованого, дружного, творчого колективу педагогів, їх
систематична самоосвіта і самовдосконалення, що виступають необхідними умовами успішної роботи
педагогів [9: 107]; колектив педагогів повинен бути зібраний не випадково, а складений розумно і має
формуватися з різних людей, різних за досвідом, за стажем, за характером і навіть за зовнішнім
виглядом. Чим більше найрізноманітніших цінних людських якостей утілено у педколективі, тим він
різносторонніший, багатший і життєздатніший" [9: 106].
Широко застосовував ідеї А.С. Макаренка директор Лукоянівського педагогічного училища ім. М. Горького О.О. Куманьов, який спільно з членами педагогічного колективу ставив високі
вимоги до своїх вихованців, висловлюючи їм довіру і повагу [10: 37]. Вирішальне значення у
формуванні педколективу директор, як і А.С. Макаренко, відводив його чіткій цілеспрямованості,
міцній згуртованості, сталості його основного складу, підготовленості і майстерності його членів,
порадам щодо комплектування вчительського колективу, зокрема поєднання досвідчених ветеранів
та молодих енергійних учителів; урахування різноманітності характерів учителів і навіть відмінності
зовнішнього вигляду – все це розширює діапазон впливу колективу педагогів на колектив учнів.
Звертав увагу О.О. Куманьов і на статевий склад педколективу, особливо у педагогічних училищах,
які перетворилися у більшості у жіночі навчальні заклади, що призводило до недоліків і у школах.
[10: 97-98].
За останні роки пройшло чимало науково-практичних конференцій, на яких обговорювалися проблеми творчого використання педагогічної спадщини видатних педагогів. Зокрема, міжвузівська науково-практична конференція, присвячена 95-річчю від дня народження А.С. Макаренка і 65 річчю від
дня народження В.О. Сухомлинського "Творче використання ідей А.С. Макаренка и В.О. Сухомлинського в формуванні педагогічної майстерності". (Полтавський держ. пед. ін-т ім. В.Г. Короленка, 1983) [1]. Упродовж багатьох років проводяться всеукраїнські читання, присвячені життю та
творчості В.О. Сухомлинського
Талановитим послідовником видатних педагогів А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського по
праву можна вважати українського педагога О. А. Захаренка, директора Сахнівської середньої школи
Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, який випередив розвиток педагогічної науки
майже на чверть століття. Олександр Антонович був учителем з великої літери. Його називали
добротворцем і подвижником, альтруїстом, аналітиком і мрійником, винахідником і генератором ідей
[12: 17]. Авторська школа О.А. Захаренка була зразком особистісно-розвивальної моделі, ідеї якої
захопили багатьох українських і зарубіжних педагогів. У Сахнівській школі було створено чудовий
творчий педагогічний колектив-однодумців, які будували свою роботу за таким принципом: дитина
неповторна індивідуальність, яка є часткою українського суспільства. Завдання педагога полягало у
тому, щоб сформувати патріотичні почуття і наповнити душу дитини тим багатством, що зветься
"загальною культурою" [13: 16-17]. Нині при Черкаському обласному інституті післядипломної освіти
створено лабораторію "Культурно-виховуюче середовище сучасної сільської школи у контексті
розвитку педагогічної спадщини академіка О.А. Захаренка", проведено III Всеукраїнські педагогічні
читання, присвячені пам’яті О.А. Захаренка [13: 3].
Із скарбниці досвіду директора: система виховної роботи педагогічного колективу Сахнівського
школи базується на ланцюжку щорічних задумів (цілей), якими захоплюються і діти, і вчителі, і
батьки [12: 72]. О.А. Захаренко, характеризуючи членів педколективу зазначає, що вчителі
Сахнівської школи – це звичайні люди, життєрадісні, розумні, приязні, віддані своїй справі, дуже
допитливі і які повсякчасно прагнуть до нового, передового [13: 73]. Майстерність педагога полягає у
тому, щоб відчувати потребу шкільного колективу у нових, більш цінних починаннях, коли перед ним
треба поставити ту чи іншу мету [12:77].
"Я вважаю, що колектив учителів школи має бути сформований не випадково, а цілеспрямовано.
У ньому повинні бути і досвідчені педагоги, і молоді, веселі і навіть похмурі, але бажано, щоб всі
були красиві душею" [12: 73]. Творчість О.А. Захаренко розглядав як прояв новизни в створенні
духовних і матеріальних цінностей, що потребує свободи і підтримки.
Педагогічна діяльність
директора Сахнівської школи характеризується
високою
результативністю. Відомий учений Ш.О. Амонашвілі, аналізуючи досвід цієї школи, відзначав:
"Планетарій, картинг, дельтаплан, телескоп, навчально-виробничий цех (міні-завод), літній та
зимовий басейни, стадіони, спортивні площадки, профілакторії, ще будинок культури і сад
випускників, свій власний шкільний телеканал на 15 сіл і багато іншого – все це Сахнівська школа,
девіз якої "До серця дитини – через захоплення у праці і навчанні!" У джерел "Сахнівського дива"
стояв О.А. Захаренко, дивовижна людина, талановитий педагог і організатор, генератор ідей,
невгамовний і турботливий лідер. Олександр Антонович зміг створити талановитий новаторський
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колектив-однодумців, згуртувати їх, захопити яскравими ідеями і конкретними справами, переконати,
що не можна зупинятися ні на день, треба рухатися від мети до мети [12: 4].
Таким чином, новаторські ідеї видатних українських педагогів характеризуються високою
ефективністю та результативністю продовжують розвиватися у діяльності педагогічних колективів,
набувають особистісно-орієнтованої спрямованості у контексті сучасних вимог реформування
системи освіти.
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Дубасенюк А.А. Новаторские подходы к формированию педагогического коллектива в
общеобразовательных заведениях (30-80-е годы ХХ века).
В статье проанализированы новаторские подходы украинских выдающихся педагогов
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, О.А. Захаренко к формированию целенаправленного,
сплоченного, творческого, разумно построенного педагогического коллектива в
общеобразовательных заведениях (30-80 роки ХХ ст.) как наследователей и хранителей духовных
ценностей и основы для создания нравственно-образовательной среды для развития личности.
Dubasenyuk A.A. The Innovatory Approaches to the Teachers’ Staff Formation in the Institutions of
General Education (the 30-80-es of the 20th century).
In the article the innovatory approaches of the outstanding Ukrainian teachers A.S. Makarenko,
V.O. Sukhomlynskiy, O.A. Zakharenko to the formation of purposeful, solidary, creative, rationally organized
teachers’ staff in the institutions of general education (30-80-es of the 20th century) as followers and
custodians of moral values and the basis for morally-educative surrounding creation for personality
development.
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ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ ПОНЯТТЯ "АВТОРСЬКА ШКОЛА"
У статті аналізується сучасний підхід до тлумачення поняття "авторська школа". Автор
досліджує еволюцію поняття та розглядає підходи вітчизняних і зарубіжних дослідників до його
вивчення, а також пропонує власне трактування його змісту.
Для успішного розвитку науки завжди було важливим упорядкування її термінології. Адекватне
тлумачення суті явищ, категорій розкриває їх походження, часто відтворює процес утворення,
становлення і розвитку.
Кардинальна зміна умов життя, соціально-політитчні події, науково-технічний розвиток
знаменуються появою нових наук або ж оновленням існуючих, їх понять, категорій. Не є винятком у
даному разі й педагогічна наука.
Теорія і практика виховання постійно стикається з проблемою співвідношення і взаємозалежності
реальності ("буття") з виховними завданнями, виховними ідеалами, устремліннями [1: 178]. На стику
тисячоліть, у час переходу від індустріальної до постіндустріальної, інформаційної цивілізації життя
поставило вимогу перед освітою, педагогічною наукою: виховати людину, здатну б відповідати на
виклики часу [2: 4]. Тож цілком зрозумілими є зміни у традиційній освітній системі, що створювалася
упродовж багатьох десятиліть. Одноманітність змінилась на різноманітність – з’явилися гімназії,
ліцеї, школи різних видів, навчально-виховні заклади нового типу, і серед них авторська школа.
Водночас у науково-педагогічній літературі з’являється тлумачення цього явища – авторська
школа – яке, до речі, трактувалось по-різному.
Наприклад, у двотомній "Російській педагогічній енциклопедії" (1993) зазначалося, що авторська
школа – це "експериментальний навчально-виховний заклад, діяльність якого заснована на провідній
психолого-педагогічній концепції, розробленій автором чи авторським колективом" [3: 18].
До авторських шкіл російський дослідник М.М. Поташник відносить так звані інноваційні школи,
розглядаючи їх як "освітні заклади, створені на основі системних нововведень (у меті, змісті освіти,
технологіях, організації навчально-виховного процесу і, природно, на основі нової системи
управління)", наголошуючи на їх основній ознаці – новизні [4: 27-28].
Українські вчені також не обійшли це питання. Так, у словнику С.І. Гончаренка (1997) авторська
школа визначається як оригінальна загальнопедагогічна, дидактична, методична чи виховна система,
опрацьована з урахуванням надбань психології, педагогіки, вікової фізіології та інших наук,
вітчизняного й зарубіжного досвіду, яка реалізується під керівництвом чи за участю її автора
(авторів) принаймні в одному навчально-виховному закладі (наприклад, школа В.О. Сухомлинського,
школа М.П. Гузика та ін.). Авторська школа є одним із типів експериментального майданчика [5: 1415].
За тлумаченням "Педагогічного словника" за редакцією М.Д. Ярмаченка (2001) авторська школа –
це експериментальний навчально-виховний заклад, у якому реалізується нова педагогічна система,
розроблена конкретним педагогом чи творчим педагогічним колективом. Крім згаданих, в Україні
широко відомі авторські школи В.О. Сухомлинського, О.А. Захаренка, М.П. Гузика, Марії Чумарної
та ін. [6: 14].
З середини 90-х років минулого століття набувають поширення інші поняття, що засвідчують
творчі пошуки освітян, а також зміни в освітній галузі: інноваційна школа, експериментальна школа.
Однак через наявність суттєвих відмінностей, вважають дослідники, ці поняття замінювати одне
одним не можна.
Вважається, що основними складовими інноваційної школи є:
- педагогічний експеримент, що успішно реалізується;
- якісно інший характер життєдіяльності, ніж у масовій школі;
- нове формулювання філософії школи;
- роль і значення діяльності директора;
- творчий характер діяльності педагогів;
- сприятливіші умови для навчання і розвитку учнів;
- верифікація (результативність) інновацій;
- тиражованість результатів [4; 7; 8; 9; 10].
Творчі пошуки українських освітян і науковців у цей період ознаменувалися такими
інноваційними закладами, що мали назви школа розвитку (м. Донецьк), школа розуміння (м. Біла
© Побірченко Н.С., 2007
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Церква), школа мислення (м. Керч), школа віри (м. Київ), школа ментальності (м. Дніпропетровськ)
та ін.
Що стосується експериментальних шкіл, то тут акцент переноситься на роль і значення
експеримента, а за рівнем новизни вони займають ніби другий ряд після інноваційних.
За "Педагогічним енциклопедичним словником" (2002) експериментальна школа – це навчальновиховний заклад, що ставить за мету перевірити, розробити і обґрунтувати нові для свого часу
педагогічні ідеї, а також практичний досвід учителів (наприклад, досвід В.Ф. Шаталова, Л.В. Занкова,
Ш.А. Амонашвілі, С.М. Лисенкової тощо) [11: 324-325].
Часто ці поняття – "інноваційна школа", "експериментальна школа" і "авторська школа" –
вживаються в однорядному значенні.
Ми вважаємо: авторська школа має свої особливості і відмінності, що і намагатимемося довести в
нашому дослідженні.
Це була спільна діяльність науковців, педагогічних колективів і учнів.
Дехто важає, що поняття авторська школа з’явилося у 80-х роках ХХ століття, нам видається, що
феномен авторська школа слід розглядати в контексті історичного досвіду. Ряд вітчизняних і
зарубіжних дослідників вважають, що до перших проявів авторських шкіл можна віднести академію
Платона і ліцей Аристотеля, пізніше – академію Алкуніна, Бургдорфський інститут І. Песталоцці,
Яснополянську школу Л. Толстого, школи В. Науменка, Б. Грінченка, будинок дитини К. Вентцеля
та ін.
У XIX – початку XX ст. у вітчизняній і зарубіжній педагогічній науці й практиці відбувався
інтенсивний пошук шляхів виховання й освіти на основі педоцентричних ідеалів. Інноваційні школи
формувалися як авторські школи на засадах дитиноцентрованої педагогіки. Представники нових
шкіл, не зважаючи на певну різницю в поглядах, вважали, що реалізація дитячої природи, віра в її
розум, здібності, творчі можливості є сутністю розвитку людської цивілізації. Проте школи ці були
поодиноким явищем. Кожна з них була унікальною, і, як справжній авторський витвір, не піддавались
повторенню. Такими були школа Марії Монтессорі – прихильниці вільного виховання, школа
Рудольфа Штайнера, що мала назву "вальфдорської", школа Селестена Френе, яка носила назву
"народна" і "сучасна", школа Олександра Нейла, який обстоював емоційний розвиток учнів,
формування навичок ручної праці на основі вільного розвитку. Сюди ж можна віднести і вітчизняний
досвід організації роботи з важковиховуваними дітьми – трудові комуни – Станіслава Швацького та
Семена Макаренка. За своєю суттю, змістовим наповненням навчально-виховного процесу це були
авторські школи, однак їх поняттєве визначення не сформувалося і в історію педагогіки вони увійшли
за іменами своїх творців.
У другій половині ХХ ст. сформувалися інші соціально-політичні умови й культорологічні зміни
стали могутнім імпульсом до зростання кількості авторських шкіл, їх розвитку, а водночас – до
формування відповідних понять. Саме авторські школи визначали особливості педагогічного процесу,
виконуючи ряд важливих функцій, з поміж яких:
- поширення гуманістичних цінностей і пріоритетів особистісно орієнтованої педагогіки;
- більш високий, у порівнянні з традиційним, рівень виховання, що визначається
взаємовідносинами співробітництва і партнерства всіх суб’єктів навчально-виховного процесу;
- змістове нарощування і реальне опредмечування обраних домінантних цінностей в
педагогічному процесі;
- спрямованість на творчий пошук і професійне зростання, а також постійне стимулювання
механізму, що сприяє трансформації існуючої педагогічної практики і розвитку інноваційного
мислення, виконуючи при цьому роль "ключової школи";
- опредмечення вже самим фактом свого існування нового футурологічного простору, який
випереджає педагогічні традиції сучасності й виводить педагогів зі школи в інші часові поля,
створюючи основи для формування "школи майбутнього" [10: 28-29].
Отже, школа, яку називають авторською, твориться на засадах індивідуальної ідеї, орієнтованої на
створення умов, у яких діти могли б максимально реалізувати свої фізичні, інтелектуальні та емоційні
здібності і можливості: навіщо пристосовувати дитину до системи освіти, чи не краще
пристосовувати цю систему до дитини (Ж.-Ж.Руссо).
Які ж ознаки науковці вважають провідними, витлумачуючи поняття авторська школа?
Директор відомої авторської школи В. Караковський як основні виділив два принципи, а саме:
наявність власної оригінальної програми дій і стійкі позитивні результати [12: 87]. Звичайно, обидва
аспекти не тільки характерні для авторської школи, а й, безперечно, відрізняють її від школи, яку
називають інноваційною.
Російський дослідник О.І. Адамський найбільш суттєвими ознаками авторської школи вважає
прагнення її творця до власної неповторності, бажання мати своє авторське ім’я [13: 186-224]. На
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нашу думку, таке тлумачення є дещо спрощеним, оскільки втрачається мета, покликання вчителя –
навчити.
Як вважає А.М. Сидоркін, характерними ознаками авторської школи є:
- наявність педагога-лідера, директора-автора;
- чітко сформульована концепція школи;
- суттєва відмінність її життєдіяльності від масової практики (на жаль не пояснюється, в чому
полягає ця відмінність) [14: 22].
Водночас А.М. Саранов, Т.С. Перекрестова наводять інші характеристики, даючи більш розлоге
трактування авторської школи.Вони вважають, що обов’язковими є:
- наявність автора, лідера педагогічного колективу;
- сформульована автором концепція школи;
- пошуковий характер діяльності, здійснення експерименту;
- синтез концепції і технологій;
- більш творчий порівняно з масовою школою характер життєдіяльності вчителів і учнів;
- включення всіх суб’єктів освітнього процесу (учителів, учнів, батьків) у процес реалізації
авторської концепції;
- стійкість і стабільність результатів [15: 38].
Додаткові аспекти у понятті авторська школа виділяє відомий російський дослідник
А.Г. Асмолов. Поряд із пошуковим характером і здатністю виступати в якості пошукового механізму
для інших шкіл, він виділяє "синтез світоглядної концепції та інноваційних технологій". На його
думку, поняття авторська школа не можна зводити до поняття експериментального навчальновиховного закладу.
Дослідниця Т.В. Цирліна також виділила сутнісні видові ознаки, наявність яких, на її думку, дає
право називати школу авторською, а отже, якнайточніше витлумачити і саме поняття:
1. Суб’єктна роль творця, вплив особистості якого позначається на всьому укладі школи і дає
змогу організувати дитячий заклад, який суттєво відрізнявся б від масової практики.
2. Чітко розроблена і послідовно реалізовувана оригінальна концепція, що формує певну
філософію і місію школи.
3. Специфічна культура школи, яку створює і забарвлює провідна система цінностей, атмосфера
співробітництва, суспільний характер взаємовідносин і творчі види життєдіяльності.
4. Створення сприятливих умов для формування особистості учня за заданою в школі моделлю,
що іманентно несе на собі відбиток внутрішнього середовища школи.
5. Професійно-особистісні особливості працюючих педагогів, що поділяють авторську концепцію
та ідентифікують себе з системою цінностей, що склалися в школі..
6. Установка на перетворення учнів і їхніх батьків на реалізацію (стиль) авторської концепції.
7. Стабільно стійкі позитивні результати діяльності [10: 38-39].
Як бачимо, авторська школа обов’язково повинна мати автора, який є лідером у втіленні ідеї,
стабільні й стійкі результати, а головне – синтез світоглядної концепції (напр. антропософської ідеї чи
концепції справедливих співтовариств) з технологічним супроводом. Цьому сприяє новизна і
значустість концепції, що реалізується, і, безперечно, особистість творця школи, який, як правило, є
особистістю харизматичною. На відміну від інноваційних і експериметнальних шкіл, у випадку
авторської школи в дію вступає не тільки просторово-смислова, а й особистісно-суб’єктна
характеристика.
Як зазначалося в зарубіжній західноєвропейській психолого-педагогічній літературі, поняття
авторська школа не застосовується. Використовуються такі поняття, як ефективна школа,
альтернативна школа, школа-магніт, школа-фокус [18; 19; 20; 21; 22: 427-452; 23; 24]. Ці назви
свідчать, що автори користуються не формалізованими і не усталеними в категоріальному плані
поняттями, а такими, які за рівнем емоційності не тільки не поступаються поняттю авторська школа,
а часом і перевершують його.
Наприклад, американський дослідник Т. Серджіованні запропонував поняття доброчесна школа.
Визначення шкіл такого типу виходить за рамки нормативного і передається набором конкретних
ознак, серед яких: тісна взаємодія всіх суб’єктів навчально-виховного процесу; повага і терпимість
один до одного як принцип спілкування; безпечний простір життєдіяльності; різноманітність
дидактичних методів і навчальних технологій. А позиція керівника такої школи визначається в
термінах "служіння", "турбота", "відданість", причому саме "служіння" є головним, системотворчим
стосовно управлінської складової школи [24: 115, 117].
Як бачимо, роль лідера-директора школи висувається на перший план. При цьому мова йде про
реалізацію його власної оригінальної концепції школи. Суттєве місце в діяльності доброчесної школи
(як і авторської) належить співробітництву всіх суб’єктів навчально-виховного процесу, в результаті
чого зароджується і підтримується фізична і моральна безпека шкільного середовища.
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До поняття авторська школа, на нашу думку, найбільш близьким є термін ефективна школа. Це
поняття в західній літературі має безліч варіантів. Наприклад, М. Раттер (Англія) виділив такі
чинники ефективності:
- акцент на навчання і досягнення високих навчальних результатів;
- високий рівень очікувань;
- єдність думок педагогогів стосовно всієї школи;
- єдина лінія поведінки учнів;
- забезпечення чіткої роботи кожного класу;
- часте заохочення і похвала;
- розподіл обов’язків і відповідальності між більшістю учнів;
- сприятливе оточення;
- відкрита демонстрація турботи про кожного учня [23].
Порівнявши перелічені дослідниками чинники, сформульовані досить детально, помічаємо, що
вони співзвучні з ознаками авторської школи. Передусім звертає на себе уавагу орієнтація на високу
результативність, сприятливе середовище і відданість педагогів спільній меті учителів, учнів, школи.
Дещо інше, хоча й досить поширене в американській педагогіці визначення, пропонують
С. Перклі і М. Сміт. Серед параметрів ефективної школи вони називають такі:
- наявність енергійного директора-лідера, якому притаманна здатність бачити майбутнє,
організувати педагогів і учнів на виконання визначених завдань;
- тісна взаємодія і співпраця педагогів;
- активне залучення громадськості й батьків у процес поліпшення діяльності школи [22: 427452].
Таким чином, авторські школи так само як і всі інші, згадані нами, мають багато спільних ознак.
На перший план виходить директор: від його здатності бути "автором", лідером, від його інтелекту,
стилю і манери керування, вміння створити в колективі відносини співпраці і пошуку залежить успіх.
Особі директора школи окрему увагу надають Г. Дейвіс и М. Томас (США) і виокремлюють
характерні для ефективних директорів якості:
- бажання керувати і діяти відкрито і сміливо навіть у найскладніших ситуаціях;
- високий рівень ініціативності, наявність цікавих ідей;
- ясне розуміння цілей своєї школи;
- уміння власним прикладом показати, як треба працювати;
- визнання унікальності кожного учителя і його стилю роботи з учнями, неприйняття
одноманітності й уніфікації;
- уміння часом відходити в тінь, даючи вчителям можливість самим приймати рішення і
займати позицію лідера;
- уміння і бажання пояснити кожному учителю його роль у створенні необхідного клімату в
класі зокрема й школі в цілому;
- розуміння факту, що керування школою складається як з формального визнання лідера, так і
неформального лідерства, пов’язаного з конкретною особою і її особистими якостями [19].
На нашу думку, саме ідеї директора школи, його мудрість, його талант, надзвичайні
організаторські здібності дають можливість створити таку модель школи, яку називають авторською
школою як синтез досвіду, знань і устремлінь, на яких ґрунтується гуманістична парадигма освіти і
виховання.
Отже, простеживши еволюцію поняття авторська школа, можемо його змістовий аспект
окреслити так – гуманістичний навчально-виховний заклад, ідея створення якого належить педагогутворцю, який розробив і поклав в основу його діяльності власну концепцію розвитку школи, основою
якої є тріада дитина – вчитель – батьки, що забезпечує ефективне функціонування і стабільні
позитивні результати.
Враховуючи сучасні реалії розвитку нашої держави, процеси що відбуваються в освітньому
просторі, який надзвичайно швидко глобалізується, думаємо, що зміст поняття авторська школа
поглиблюватиметься, набуватиме нових ознак і якостей. Адже освіта як система – явище динамічне,
вона постійно зазнає змін, реагуючи на виклики суспільного прогресу.
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Побирченко Н.С. Содержательный аспект понятия "авторская школа".
В статье анализируется современный подход к толкованию понятия "авторская школа". Автор
исследует эволюцию понятия и рассматривает подходы отечественных и зарубежных
исследователей к его определению, а также предлагает собственное трактование его содержания.
Pobirchenko N.S. The Content Aspect of the Notion "Author School".
The article deals with the interpretation of a notion "author school". The author explores the evolution of a
concept and examines approaches of domestic and foreign researchers to its study, and also offers his own
interpretation of its content.
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НОВІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ШКІЛ:
СУЧАСНИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ США
У статті проаналізовані особливості функціонування інноваційних освітніх мереж як принципово
нової технології розвитку інноваційних шкіл в США. З’ясовані основоположні типологічні
характеристики, напрями та умови ефективності діяльності інноваційних освітніх мереж.
Перехід сучасної цивілізації від індустріальної фази до суспільства знань перетворює освіту на
один з фундаментальних чинників його розвитку. За таких умов значно зростають вимоги суспільства
до школи, що зумовлює необхідність постійного оновлення всіх аспектів її діяльності,
урізноманітнення можливостей освітнього вибору, відповідність освіти потребам кожного
громадянина. До перспективних технологій трансформації освітніх систем, що надають якісно нові
можливості для розвитку нової освітньої філософії, альтернативних масовій державній школі форм та
методів навчання, нової культури школи міжнародна освітня спільнота відносить утворення
інноваційних освітніх мереж.
Теоретичні та практичні аспекти розвитку освітніх мереж стали предметом цілого ряду
досліджень провідних науковців розвинених країн, передусім таких, як Х.Ф. Ван Аальст, Б. Ундвалл,
С. Боррас, П. Вольстеттер, К. Меллоу, Д. Кан, Д. О’Брайєн, А. Ліберман, М. МкЛоглін; Ф. Ньюменн,
К. Сконцерт, Д. Рейнолдз, Д. Хопкінс, Д. Поттер, К. Чепмен, М. Фуллан, А. Харріс та ін. У
міжнародних дослідженнях досвід діяльності освітніх мереж був розглянутий, зокрема, в аналітичній
доповіді ОЕСР "Інноваційні мережі. До нових моделей менеджменту шкіл та освітніх систем"
(2003 р.). Об’єктом розгляду в названих вище дослідженнях стала широка сукупність освітніх мереж,
що створюють, розвивають та поширюють альтернативні інноваційні освітні технології, які набули
визнання в контексті сучасних освітніх реформ.
Метою нашої статті є характеристика основних вимірів діяльності освітніх мереж як якісно нової
технології розвитку альтернативних шкіл, що сформувалася в контексті освітніх змін 90-х рр. ХХ −
початку ХХІ ст., з’ясування умов їх ефективної діяльності.
Підкреслимо, що саме поняття "мережі" стало знаковим для нового етапу розвитку суспільства,
яке, поряд із назвами "постіндустріальне", "інформаційне", "суспільство знань", отримало назву
"мережевого (networked) суспільства". Утворення мереж означає, за Х.Ф. Ван Аальстом,
"систематизований розвиток зовнішніх та внутрішніх зв’язків (комунікації, інтеракції, координації)
між людьми, групами або організаціями ("вузлами") з метою удосконалення результатів діяльності"
[1: 34]. Розвиток мереж в освітній сфері інтерпретується дослідниками як явище, пов’язане з ідеєю
спільності (community) їх учасників, на відміну від підпорядкування та контролю, характерних для
ієрархічного способу організації освітньої системи та ідеї конкуренції, запроваджуваної ринковою
філософією освітніх реформ (курсив наш – А.С.). Спільність ідей, намірів, ціннісних орієнтацій
перетворюється у мережах на головний принцип організації, що робить її учасників рівними в тій
відповідальності, яку вони беруть на себе за розвиток справи, що їх об’єднує [2: 42].
У філософському вимірі ідею розвитку освітніх мереж пов’язують з концепціями холістичного
розвитку знання, в якому окремі галузі знань є взаємопов’язаними з іншими в рамках єдиної мережі
[3]. В такому контексті альтернативні школи стають не ізольованими одиницями, в яких втілюються
інноваційні ідеї, а "вузлами" мережі знань.
Зростання мереж зумовлене можливостями знаходження додаткових джерел інформації,
професійного розвитку та менеджменту інноваційних процесів. Такі потенційні можливості мереж
привертають до них увагу реформаторів як лідерів та менеджерів змін в усіх сферах людської
діяльності: "Все частіше і частіше, – пишуть європейські дослідники Б. Лундвалл та С. Боррас, –
інноваційні процеси відбувається в рамках мереж на противагу ієрархічним структурам ... тільки
невеличка частка фірм та організацій в змозі здійснювати інноваційні процеси ізольовано, а більшість
інновацій впливає на широку сукупність організацій" [4: 104].
Найбільш повне, на нашу думку, визначення поняття освітніх мереж належить одному з
найвидатніших сучасних освітніх теоретиків Д. Хопкінсу, ініціатору та керівнику одного з найбільш
відомих сьогодні в світі об’єднань такого типу, що має назву "Покращення якості освіти для всіх "
(Improving the quality of education for all). Д. Хопкінс справедливо вважає, що "мережі являють собою
громадські об’єднання, провідними характеристиками яких є прагнення до якості, відданість справі та
зосередження на результатах. Вони є ефективними засобами підтримки інновацій в часи змін. В освіті
© Сбруєва А.А., 2007
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мережі сприяють поширенню інноваційного досвіду, створенню додаткових можливостей
професійного розвитку вчителів, розвитку спроможності шкіл до змін. Вони стають проміжною
ланкою між централізованими і децентралізованими структурами, допомагають в процесі
реструктуризації та рекультурації освітніх організацій та систем" [5: 154].
Далі з’ясуємо типологію інноваційних освітніх мереж, головними критеріями для якої можуть
слугувати: а) географічний ареал; б) структура; в) суб’єкти взаємодії; г) ініціатори; д) цілі діяльності;
е) напрями діяльності; є) умови входження в мережу.
За географічним ареалом мають місце а) місцеві, б) регіональні, в) національні та г) міжнародні
освітні мережі. Кількість місцевих інноваційних мереж є достатньо великою. Важливими чинниками,
що зумовили їх активний розвиток протягом останніх двох десятиліть, стали значне поширення
програм автономного шкільного менеджменту та широкого освітнього руху за підвищення
ефективності та удосконалення діяльності шкіл. До таких мереж можуть входити дві і більше шкіл,
що знаходяться в одному навчальному окрузі. Прикладом місцевої шкільної мережі є проект "Сім’ї
шкіл", створений Фундацією Анненберга в м. Лос-Анджелес (США). В чотирьох "Сім’ях шкіл",
діяльність яких здійснювалась в рамках проекту "Los Angeles Annenberg Metropolitan Project", були
об’єднані початкові, молодші середні та старші середні школи, які взаємодіяли між собою з метою
розвитку нової організаційної культури навчального закладу та досягнення більш високих навчальних
результатів [5: 55-56].
Прикладів регіональних інноваційних освітніх мереж теж існує досить багато. Так, у "Путівнику
освітянина до загальношкільної реформи" ("Educators' Guide to Schoolwide Reform"), підготованому
рядом дослідницьких організацій та професійних асоціацій США, названо 24 інноваційних освітніх
проекти, більшість з яких розвивається в рамках регіональних та міжрегіональних інноваційних
мереж [6].
Загальнонаціональний статус мають інноваційні освітні мережі "Школи прискореного розвитку",
"Вибір Америки", "ATLAS-громади", "Коаліція важливих шкіл", "Модель прямого викладання",
"Пайдея" М. Адлера, "Програма розвитку школи", "Успіх для всіх" та деякі інші.
У деяких національних мереж, названих вище, з’явилися закордонні філії, тобто можна говорити
про їх міжнародний статус. Це передусім мережа "Успіх для всіх".
За своєю структурою освітні мережі можуть мати як горизонтальний характер, коли об’єднують
осіб (вчителів, директорів шкіл, освітніх теоретиків та експериментаторів) або організації (школи), що
є однорідними за своїми функціями, так і вертикальний, коли об’єднуються функціонально різнорідні
особи та організації (університети, школи, місцеві освітні адміністрації, міністерства та департаменти
освіти тощо). Абсолютна більшість з названих вище освітніх мереж є вертикальними об’єднаннями,
що збільшує їх функціональні можливості, оскільки кожний з суб’єктів має можливості доповнити
іншого у спільній справі.
Аналіз діяльності широкого спектру освітніх мереж дозволив дійти висновку, що до їх суб’єктів
найчастіше належать:
1) новатори-практики, тобто учителі і директори шкіл, що розробляють та втілюють інноваційні
ідеї. Вони являють собою найбільш важливі, серцевинні "вузли" будь-якої освітньої мережі. Однак
ініціаторами створення освітніх мереж такі люди є не завжди;
2) ініціатори створення освітніх мереж. Ця група суб’єктів іноді збігається з першою, однак
значно частіше її складають інші особи та організації, які можна об’єднати у три групи:
(1) окремі освітні теоретики, університети, дослідні інститути та лабораторії. Більшість з
розглянутих нами прикладів освітніх мереж ініційовані саме ними. Найбільш відомими сучасними
вченими-творцями альтернативних шкіл, що перетворилися на інноваційні освітні мережі є такі
педагоги, як Р. Славін (проект "Успіх для всіх"), Г. Левін (проект "Школи прискореного розвитку"),
Т. Сайзер (проект "Коаліція важливих шкіл"), М. Венг (проект "Громада для навчання"), Д. Комер
(проект "Програма розвитку школи"). Навіть якщо освітні мережі створюються без безпосередньої
участі академічних та дослідних центрів, останні, як правило, виступають у ролі "критичних друзів" в
процесі моніторингу та оцінки результатів діяльності новаторів-практиків;
(2) урядові установи різних рівнів, що прагнуть до стимулювання розвитку інноваційного руху
шляхом визначення потенційно спроможних до такої діяльності педагогів, надання школам, в яких
вони працюють, адміністративної автономії та фінансових ресурсів для експериментування.
Поєднання можливостей автономного шкільного менеджменту та мережування інноваційних зусиль
окремих шкіл дослідники вважають дуже вдалим для досягнення стійкого ефекту запроваджуваних
перетворень, оскільки воно створює оптимальну комбінацію мотивів, розподілу владних повноважень
та наявних інформаційних, інтелектуальних, фінансових, людських та інших ресурсів [7: 400−411];
(3) неурядові організації, до яких належать: а) благодійні фонди, наприклад, Фонд Анненберга;
б) приватні фірми та корпорації, для яких створення освітніх мереж має певну комерційну вигоду,
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навіть якщо вона і не є прямою. Це передусім фірми, що займаються виробництвом комп’ютерних
технологій, наприклад Microsoft, BBN тощо. Інноваційні проекти, ініційовані такими фірмами,
зосереджуються на запровадженні в освіту сучасних ІКТ та підготовці вчителів до застосування
новітніх інформаційних технологій в навчальному процесі;
3) керівні органи освітніх мереж. Вони можуть складатися з ініціаторів або представників
навчальних закладів, в яких втілюються інноваційні проекти, або інших людей за вибором ініціаторів;
4) консультанти та інструктори, призначення яких полягає у сприянні реалізації тих ідей,
заради яких створюються інноваційні мережі. Досить часто в ролі консультантів та інструкторів
виступають вчителі-новатори, представники університетів і дослідницьких центрів, однак в рамках
великих проектів їх керівники залучають з цією метою додатковий персонал;
5) "аудитори та дослідники". Коли діяльність освітньої мережі набуває достатнього розвитку для
підведення певних підсумків, ініціатори її створення, а також офіційні органи освітньої адміністрації
організують дослідження з метою виявлення рівня ефективності, головним критерієм якої в контексті
сучасних результато-центрованих реформ виступає вплив на рівень результатів навчальної діяльності
учнів. У моніторингу та аудиті діяльності освітньої мережі беруть учать як представники її власних
структур (консультанти та інструктори, ініціатори, керівні органи), так і незалежні експерти;
6) освітні політики. Оскільки ініціатори створення освітніх мереж досить часто мають на меті
удосконалення всієї освітньої системи або надання якісної освіти якомога більшій кількості дітей,
вони беруть на себе функції освітнього лобі, що повинно заручитися підтримкою освітніх політиків. З
метою розвитку у представників освітньо-політичного істеблішменту відчуття належності до того чи
іншого інноваційного проекту та його підтримки їх залучають до числа ініціаторів на ранньому етапі
розвитку процесу "мережування" [3: 158].
З усього сказаного про освітні мережі можна зробити висновок, що головними цілями їх
створення є забезпечення можливостей для постійного обміну новими ідеями та взаємодії освітніх
практиків. З розвитком мереж цілі можуть набувати більш складного характеру, який включає такі
основні виміри:
·
політичний. Об’єднання в мережі дозволяє однодумцям перетворитися на політичну силу,
що може лобіювати інноваційні ідеї та програми у певних владних структурах;
·
інформаційний. Мережі дають можливість швидкого обміну інформацією, що становить
інтерес для індивідуального та організаційного розвитку. При цьому на заваді не стають жодні
бюрократичні та ієрархічні перепони;
·
психологічний. Новатори, діяльність яких є часто ізольованою, обмеженою рамками одного
навчального закладу, отримують можливість обміну ідеями, що приводить до зростання їх творчого
потенціалу;
·
методичний. Інноваційна діяльність потребує набуття нових навичок, які не завжди можна
отримати в рамках традиційних навчальних програм. Мережі дають новаторам змогу набути
необхідних навичок у своїх колег.
Головними напрямами діяльності освітніх мереж є:
1) професійний розвиток учителів-практиків та шкільної адміністрації. Аналіз Інтернет-сайтів
освітніх мереж дозволяє дійти висновку, що більшість з них пропонує своїм членським організаціям
різні форми професійного навчання та обміну інноваційним досвідом (конференції, модульні
навчальні курси, лабораторії, літні академії). Крім очних форм навчання, освітні мережі пропонують
різні форми дистанційних консультацій та онлайн-конференцій з колегами-практиками та
інструкторами. Деякі мережеві проекти передбачають не просто систематичні візити консультантаінструктора, дослідника до школи, а введення такої посади в структуру шкільного персоналу;
2) популяризація позитивного досвіду інноваційної діяльності суб’єктів мережі серед
професійно-педагогічної громади та широкої громадськості. Характерним для діяльності кращих
освітніх мереж є активне залучення до взаємодії зі школою батьків та місцевої громади, бізнесових
структур, культурно-освітніх організацій та інших зацікавлених сторін. Все більш популярною
формою активізації та розширення рамок спілкування та обміну ідеями і досвідом стає Інтернет.
Разом з тим дослідники підкреслюють, що віртуальне спілкування не в змозі замінити
міжособистісних контактів суб’єктів освітньої інноваційної мережі, тим більше, що 70-90%
педагогічного знання, як стверджують дослідники, містить в собі імпліцитні елементи, що тільки
маються на думці (tacit knowledge) та можуть бути інтерпретованими лише експертом, тобто
людиною, безпосередньо причетною до творення та запровадження інноваційної освітньої практики
[1: 35]. З наведених вище міркувань, інноваційні освітні мережі не можуть належати до типу
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віртуальних громад1. Вони являють собою громади практиків, що пов’язані спільністю професійних
переконань, етичних цінностей, взаємодовірою та взаємовідповідальністю;
3)
сприяння активізації ("каталізу") системної освітньої реформи. В той час як системна освітня
реформа являє собою спробу удосконалення освітньої системи політичним шляхом ("згори вниз"),
надзвичайно важливою є її професійна підтримка та поширення ("знизу вгору"). Інноваційні мережі
уможливлюють розвиток реформаційних ініціатив не просто "внизу", в окремих школах, а їх
спрямування "вширш" та рух "вгору", що відбувається внаслідок популяризації інноваційних проектів
серед професіоналів та широкої громадськості і навіть лобіювання "згори", яке забезпечує політичну
підтримку діяльності інноваційних освітніх мереж. Традиційно ізольовані в рамках
децентралізованих освітніх систем школи багаторазово примножують свою інноваційну
спроможність шляхом об’єднання в мережі, що набувають ролі інституцій мезорівня якісно нового
типу, що прагнуть не до адміністративного чи політичного контролю системи, а до розвитку
трансформаційної спроможності усіх сил, задіяних в системній реформі.
Аналіз численних досліджень діяльності інноваційних освітніх мереж дозволяє зробити висновки
щодо умов ефективності їх діяльності, до яких ми відносимо:
- стабільність та послідовність ціннісних орієнтацій та цілей діяльності. Важливим є високий
рівень відданості суб’єктів мереж обраним цілям діяльності, відчуття "власності" щодо ідей,
втілюваних в інноваційних проектах;
- чітка організаційна структура, в рамках якої розроблені цілком зрозумілі механізми та
процедури, що дають можливість максимізації способів взаємодії в рамках шкіл та між ними.
Суб’єктами взаємодії стає вся організація, а не вузьке коло осіб в ній;
- постійна націленість на утворення нового знання, його експериментальну перевірку у
педагогічній практиці, аналіз інноваційного досвіду, поширення перевіреного практикою знання та
педагогічного досвіду;
- підтримка інноваційної діяльності вчителів, пов’язаної як з підвищенням якісних та
кількісних характеристик навчального процесу, так і з участю вчителів у нових формах
професійного розвитку, запроваджуваних в рамках освітніх мереж. Учасники освітніх мереж
повинні бути впевненими, що їх зусилля знайдуть підтримку і визнання;
- наявність адекватних ресурсів, у тому числі фінансових, часових, людських, інформаційних,
інтелектуальних. Важливим є як загальний обсяг ресурсів, так і здатність до їх доцільного і
гнучкого застосування.
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кожному із суб’єктів мережі для удосконалення продукту своєї діяльності. Такі мережі накопичили
добре організовану базу "кодифікованого досвіду" ("know what" та "know how") і забезпечують
ефективний пошук партнерів та плідне інтерактивне спілкування ("know who" та "know where");
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community), що являє собою широке коло віртуальних об’єднань, створених з метою обміну
інформацією, здійснення впливу на громадську думку, популяризації власних ідей, розваг тощо
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Сбруева А.А. Новые подходы к созданию альтернативных школ: современный опыт
реформирования среднего образования США.
В статье проанализированы особенности функционирования инновационных образовательных сетей
как принципиально новой технологии развития инновационных школ в США. Определены
основополагающие типологические характеристики, направления и условия эффективности
деятельности инновационных образовательных сетей.
Sbruiva A. A. New Approaches to the Creation of Alternative Schools: Modern Way of Secondary
Education Reforming in the USA.
The article analyses the peculiarities of innovative educational nets functioning as principally new
technology development of innovative schools in the USA. The basic typological characteristics, the ways
and conditions of educational innovative nets’ effectiveness are defined.
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КОМБІНОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
В АВТОРСЬКІЙ ШКОЛІ М.П. ГУЗИКА
У статті розглядається авторська система М.П. Гузика особистісно орієнтованого навчання в
загальноосвітній школі за назвою "Комбінована система організації навчально-виховного процесу".
Розкрито її цілісність і гнучкість, структурно-змістові, технологічні характеристики, практика
оцінювання навчальних досягнень учнів.
70-80 роки ХХ століття виокремились в історії вітчизняної педагогіки особливим підйомом
новаторської педагогічної думки. Причиною цього явища стала криза радянської директивної,
колективної системи виховання підростаючого покоління, що породжувала велику масу підзалежних
людей-гвинтиків заформалізованої командно-адміністративної версії комунізму, нерідко людей з
подвійною мораллю і бездуховних та небезпечних для самих себе і суспільства.
У тодішньому Радянському Союзі розгортався громадсько-педагогічний рух за оновлення школи.
Він був тим масштабним середовищем, в якому зосереджувалися нові ідеї і яке притягувало все
прогресивне у радянській педагогіці. З нього почалося зародження нових шкіл, науково-педагогічних
колективів, громадських педагогічних спільнот.
У цей цікавий і стрімкий для педагогіки час можна виділити декілька головних напрямів
реформування традиційної системи навчання учнів, які започатковувались переважно "знизу",
звичайними вчителями, а інколи і директорами шкіл. Найбільш популярними серед них стали ті, що
торкались технолого-процесуальних змін у системі традиційного навчання. До таких новаторських
починань потрібно віднести систему В.Г. Шаталова, за якою були внесені суттєві зміни у технології
викладання предметів та їх опрацювання учнями в умовах класно-урочної та домашньої навчальної
роботи. Це ж можна сказати про педагогічні винаходи московської вчительки початкових класів
С.М. Лисенкової, ленінградського вчителя російської літератури Є.М. Ільїна, М.П. Щетиніна –
директора школи з села Зибково Кіровоградської області та деяких інших. До цієї категорії потрібно
віднести і деяких представників офіційної педагогічної науки. Це – Ю.К. Бабанський, який розробив
теоретичне обґрунтування оптимізації навчально-виховного процесу, це і П.Я. Гальперін зі своєю
теорією поетапного формування розумових дій та інші.
Менш популярними серед офіційних кіл радянської педагогічної науки і практики, а також
вчительства, були винаходи деяких педагогів-практиків, які стосувались кардинальних змін у всій
педагогічній системі, починаючи зі світоглядної, цільової, змістової і технологічної та результативної
складових шкільної освіти. До таких відомих новаторських педагогічних систем потрібно віднести
систему М.П. Гузика, на той час вчителя хімії Ананьївської середньої школи № 2 Одеської області.
Гузик Микола Петрович (нар. 2.ХІ.1941 р.) – український педагог-новатор, Заслужений працівник
освіти України, створив і є директором авторської експериментальної середньої школи-комплексу
№ 3 м. Южного Одеської області. Член-кореспондент АПН України (1995 р.), кандидат педагогічних
наук (2004 р.).
Авторська школа М.П. Гузика є експериментальною школою Міністерства освіти і науки України,
Академії педагогічних наук України. Вона є також центром Одеського обласного інституту
удосконалення вчителів з питань організації навчально-виховного процесу за Комбінованою
системою, базовим Центром Міжнародного відкритого університету перепідготовки педагогічних
кадрів.
В авторській школі М.П. Гузика проводиться науково-дослідна робота з метою створення моделей
особистісно орієнтованого навчання, розвитку та виховання учнів.
При школі відкрито ряд експериментальних майданчиків – середні школи №№ 1, 5 м. Енергодара
Запорізької області, середня школа №№ 4, 7 м. Іллічівська Одеської області, середня школа № 1
м. Краснодон Луганської області, школа "Радуга" м. Ялта Автономної республіки Крим, Ананьївська
школа-ліцей № 2 Одеської області, Ківерецька середня школа № 5 Волинської області. У них
відпрацьовуються розроблені в Авторській школі М.П. Гузика моделі організації особистісно
орієнтованого навчання.
У 1994 році Авторська школа М.П. Гузика занесена до реєстру ЮНЕСКО як одна з кращих шкіл
Європи.
М.П. Гузик досліджує модель школи-комплексу. Захистив кандидатську дисертацію на тему
"Комбінована система організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі".
У дисертації розкривається авторська концепція особистісно орієнтованого навчання в
загальноосвітній школі, яка отримала назву "Комбінована система організації навчально-виховного
© Антонець М.Я., 2007
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процесу". У ній визначено принципи проектування персональної мети навчання учнів з урахуванням
їхніх індивідуально-вікових особливостей, описано технологію реалізації цієї мети в умовах класноурочної системи навчання, науково обґрунтовано підходи до структурування навчального матеріалу,
використання адекватних методів і форм навчання, охарактеризовано систему навчальних занять, що
забезпечують реалізацію особистісно орієнтованої освіти школярів, вибудовано систему оцінювання
навчальних досягнень учнів у розумовому й особистісному розвитку. Основні результати
дослідження впроваджено в педагогічну практику ряду шкіл України, Росії та інших країн.
Авторська експериментальна школа-комплекс М.П. Гузика – це середній загальноосвітній заклад,
створений відповідно до дидактичної системи її автора в м. Юному Одеської області 1988 р. У ній
поєднуються академічна, мистецька, спортивна, трудова, політехнічна та вища (коледж) школи в
єдиному шкільному комплексі з метою забезпечення освітніх потреб і можливостей особистості для
досягнення нею більш вагомих кінцевих результатів навчання у порівнянні з вихованцями масової
школи.
Назва "Комбінована система організації навчально-виховного процесу", на думку М.П. Гузика,
відображає один із загальних підходів, покладених в основу створення авторської системи, який
полягає у доцільному використанні (комбінуванні) і трансформації ряду продуктивних психологопедагогічних ідей, спрямованих на реалізацію особистісно орієнтованого навчання. Її суть полягає у
запровадженні різнорівневого навчання на основі вільного вибору учнями для реалізації навчальновиховних програм. Ця система дає змогу учням найповніше засвоїти базові курси й індивідуально
розвиватися, виконуючи диференційовані, індивідуальні та персональні навчально-виховні програми.
Таким чином, Комбінована система організації навчально-виховного процесу – це оригінальна
дидактична система, зорієнтована на індивідуалізацію та персоналізацію освіти учня, в якій гнучко
поєднуються та комбінуються зміст, форми та технологічні складові навчання конкретного учня, які
оптимально реалізують та розвивають його домінуючі позитивні здібності. Вона дає можливість
поєднувати у певному порядку елементи, у даному випадку – пристосувати педагогічний процес до
умов навчання конкретної дитини. Це дозволяє шляхом комбінування відповідних педагогічних
технологій створити умови для функціонування особистісно орієнтованого навчання [1: 17].
У зв’язку з Комбінованою системою організації навчально-виховного процесу М.П. Гузик
використовує такі терміни та поняття:
1. Поурочні програми індивідуальної навчально-виховної діяльності учня – це набір завдань, вправ,
тестів, інструкцій та ін., за якими здійснюється індивідуалізована навчально-виховна діяльність учня
на уроці (занятті).
2. Індивідуалізація навчання. В авторському розумінні передбачає таку його реалізацію, коли
персоніфікуються тільки процесуальні складові навчання (методи, прийоми, засоби, темп та ін.) без
принципової зміни його змісту.
3. Персоналізація навчання – організація навчально-виховного процесу за персональними
навчальними планами, програмами та іншими складовими відповідної педагогічної технології.
Персональне навчання застосовується у тому випадку, коли освітній траєкторії учня потрібно задати
принципово інші параметри у порівнянні з тими, які визначені державними стандартами.
4. Провідна діяльність М.П. Гузиком пов’язується з найбільш розвиненими здібностями дитини і
трактується як така, що дозволяє найбільш яскраво проявити домінуючу позитивну здібність (талант)
дитини, завдяки чому вона реалізується як особистість.
5. Система навчання – заснований на конкретній педагогічній концепції ієрархічно побудований
цілісний, чітко структурований комплекс цільових, стимулювально-мотиваційних, змістових,
операційно-діяльнісних, контролюючо-оцінювальних, результативних, рефлексивно-коригуючих та
прогностичних компонентів, що забезпечують досягнення поставленої освітньої мети у розвитку
особистості.
6. Технологія навчання – складова дидактико-методична частина певної системи навчання, що
забезпечує кероване функціонування в навчально-виховному процесі прогнозованого цілепокладання,
цілездійснення і ціледосягнення за певних педагогічних обставин та ситуативних умов з метою
здобуття гарантованого позитивного кінцевого результату [1: 17-18].
Вимога щодо гнучкості Комбінованої системи організації навчально-виховного процесу, за
М.П. Гузиком, стосується змісту, організаційних форм, методів і прийомів навчання та передбачає,
що:
- індивідуальний підхід до учнів виявляється у пристосуванні процесу навчання до їхніх
індивідуальних особливостей і в одночасному спрямуванні на коригування цих особливостей у
найсприятливішому для учня напрямі;
- поступово і динамічно зростає самостійність учня у виборі змісту навчання, постановки
навчальних завдань, контрольних і оцінних дій, темпу навчання;
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- цілеспрямовано ускладнюється навчальний зміст і процедурні компоненти процесу його
засвоєння відповідно до зростаючих пізнавальних можливостей учня;
- організаційні форми дозволяють реалізувати персональний темп навчання;
- різноманітність використовуваних засобів навчання достатня для вибору найбільш
ефективних варіативних умов дидактичного процесу.
Згідно з Комбінованою системою організації навчально-виховного процесу зміст навчального
предмета поділяється на інформаційні блоки. Вони формуються навколо провідних теорій, які
покладено в основу навчального курсу, та включають інформацію трьох типів:
- теоретичне ядро інформації (закони, правила, принципи, формули тощо);
- факти, які ілюструють, підтверджують достовірність теоретичного змісту ядра інформації
(факти, які підлягають узагальненню з метою виявлення існуючих закономірностей);
- факти, за допомогою яких можна продемонструвати застосування положень теоретичного
ядра інформації у навчальній практиці (навчальна інформація, що демонструє певний зразок
застосування законів, принципів, правил).
Засвоєння кожного з названих блоків інформації відбувається поетапно, а саме:
- етап, на якому учень засвоює теоретичне ядро блоку відповідної навчальної інформації
(розгляд блоку навчальної теоретико-практичної інформації);
- етап, на якому учень засвоює стандартні практичні уміння та навички у межах змісту даного
блоку навчальної інформації (фронтальне опрацювання матеріалу);
- етап, на якому учень засвоює теоретичні й практичні знання, уміння та навички за допомогою
індуктивних методів пізнання у межах його індивідуальних можливостей (індивідуальне
опрацювання персональної навчально-розвивальної програми, засвоєння та аналіз відповідних
наукових фактів);
- етап, на якому учень засвоює теоретичні й практичні знання, уміння та навички за допомогою
дедуктивної пізнавальної діяльності у межах його індивідуальних можливостей (індивідуальне
опрацювання персональної навчально-розвивальної програми на рівні внутрішньопредметного
узагальнення та систематизації навчальної інформації);
- етап, на якому учень засвоює теоретичні й практичні знання, уміння та навички в межах його
індивідуальних можливостей за допомогою поєднання індуктивної та дедуктивної пізнавальної
діяльності (індивідуальне опрацювання персональної навчально-розвивальної програми на рівні
міжпредметного узагальнення та систематизації навчальної інформації);
- етап, на якому вчитель перевіряє відповідність результатів навчання вимогам державних
освітніх стандартів (тематичний залік відповідності державним стандартам);
- етап, на якому перевіряються персональні навчальні досягнення учня, що включають
інформаційний, діяльнісний, інтелектуальний та виховний компоненти (тематичний залік
навчальних досягнень учня) [2: 10-11].
Як зазначає М.П. Гузик, у процесі уроку, заняття кожен учень проходить усі сім етапів
опрацювання навчальної інформації, витрачаючи на кожен із них стільки часу, скільки йому реально
потрібно для повного й успішного досягнення передбачених кінцевих результатів навчання.
Індивідуалізація навчання досягається завдяки персональним і диференційованим навчальним
програмам. Диференційовані програми (А, В, С, D) відрізняються ступенем узагальнення знань і
відповідним до нього рівнем мисленнєвої діяльності, що виявляється у кінцевому результаті згідно з
вимогами програми.
В авторському визначенні М.П. Гузика метою навчання учнів за програмою "D" (найбільш
елементарною) є досягнення ними перехідного рівня між допонятійними та понятійними знаннями.
До цієї програми включаються також тренувальні завдання та вправи, у процесі виконання яких учень
засвоює необхідні мнемонічні прийоми та методи запам’ятовування інформації. Залежно від рівня
самостійності у виконанні програми, характеристики кінцевого результату навчання й мислення
учитель оцінює досягнення учня першими трьома балами дванадцятибальної системи оцінювання.
Змістом програми "С" передбачено засвоєння наукових знань, термінів, а також пов’язаної з ним
фактичної інформації; завдання та вправи забезпечують послідовне засвоєння академічної інформації
даного рівня, а також формування прийомів розумових дій (аналіз, синтез, абстрагування, порівняння,
класифікація). В залежності від якості виконання програми, рівня оволодіння понятійною
інформацією і відповідними практичними вміннями та навичками (репродуктивний, частково
творчий, творчий) робота учня оцінюється балами другої тріади дванадцятибальної шкали – 4, 5, 6.
Програма "В" має своєю метою творче перетворення системи уявлень про ті класи теоретичної і
практичної інформації, якими раніше оволодів учень, засвоєння на їх основі нових систем знань,
умінь і навичок. Зміст програми формується за лінійним принципом, що відбиває структуру того
посібника, за яким навчається учень. Спочатку передбачається читання тексту відповідного
параграфа, виокремлення його смислових частин. Далі програма доповнюється завданнями та
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вправами, виконання яких вимагає розширення та поглиблення тієї інформації, що міститься в тексті
даного параграфа відповідно до певних класів знань, умінь та навичок. Завершується перший
змістовий блок програми завданнями та вправами тренувально-практичного характеру й охоплює
стандартні вимоги до практичних знань, умінь та навичок у межах окремих класів академічної
інформації.
Другий блок завдань та вправ програми "В" зосереджує роботу учня на пошуку змістових та
логічних зв’язків між класами інформації, засвоєними у процесі реалізації першого блоку даної
програми; на синтезі учнем нових класифікацій за відповідними критеріями; на узагальненні
інформації, що міститься в даному її класі. Якісне виконання завдань другого блоку засвідчує, що всю
потрібну інформацію в межах класів знань, практичних умінь та навичок учень свідомо засвоїв і
навчився творчо застосовувати ті конкретні прийоми розумових дій, які були передбачені даною
програмою. Такий кінцевий продукт навчання й мислення оцінюється у 8 балів.
Творче перетворення системи уявлень про ті класи теоретичної і практичної інформації, які вже
засвоїв учень, створення на їх основі нових систем знань, умінь та навичок в залежності від умов їх
застосування в навчально-виховній практиці завершує роботу учня в межах програми "В". Якісне
виконання цієї частини програми свідчить про те, що учень досяг максимально можливого рівня
оволодінням окремими класами інформації, і його робота заслуговує оцінки у 9 балів.
Кінцевою метою навчальної діяльності за програмою "А" є різні види трансформаційних систем
знань, умінь та навичок, які упорядковані за імпліцитним критерієм. Програма включає завдання і
вправи, що передбачають організацію класів інформації, засвоєних учнем за програмою "В", у
відповідні системи, а також їх перетворення під час розв’язання навчальних проблем. У процесі
роботи над виконанням даної програми поетапно синтезуються три нові кінцеві продукти мислення
та організації знань, умінь і навичок учнів, а саме:
1) формується впорядкована система репродуктивних знань, умінь і навичок у межах тієї
навчальної теми, яка вивчається, що заслуговує оцінки у 10 балів;
2) завдяки трансформуванню базової системи інформації синтезуються інші системи та
надсистеми теоретичних та практичних знань, умінь та навичок. У процесі цієї роботи учні
навчаються застосовувати трансформаційні технології. Такий рівень засвоєння матеріалу підлягає
оцінці в 11 балів;
3) після завершення процесу синтезу систем академічної інформації та мисленнєвих дій
створюються умови для імплікаційних узагальнень знань, умінь та навичок. Кінцевим продуктом
навчальної діяльності учня є різні види трансформаційних систем знань, умінь та навичок, які
упорядковані за імплікаційним критерієм. Це найрізноманітніші умовиводи типу: "що відбудеться,
якщо …?". Цей рівень навчальних досягнень відповідає найвищій оцінці – 12 балам [2: 11-13].
Завдяки раціональному поєднанню репродуктивного та інноваційного навчання Комбінована
система створює умови для гармонійного розвитку учня. Включення в навчальний процес
диференційованих програм дає можливість варіювати колективні форми роботи з індивідуальними.
Тому учень у притаманному йому темпі успішно засвоює навчальний матеріал, використовуючи весь
арсенал своїх більш розвинених здібностей. Це забезпечує умови для оволодіння кожним учнем
знаннями, уміннями та навичками на тому рівні, що відповідає оптимальній реалізації його
інтелектуальних можливостей і сприяє досягненню результатів, які відповідають або перевищують
вимоги державних програм.
За Комбінованої системи організації навчально-виховного процесу оцінюванню підлягають
результати засвоєння знань, розвитку мислення та становлення особистісних якостей. Критеріями
оцінювання в предметній галузі є точність та повнота знань, їх узагальненість і системність, якість
навичок. Критеріями оцінювання особистісних характеристик виступають рівні розвитку
пізнавального інтересу, рефлексії, самоорганізації; у сфері співробітництва – уміння будувати ділове
спілкування. Відповідно до предмета оцінювання використовуються різні форми й типи залікових
завдань: письмові й усні, репродуктивні й творчі, академічні та ігрові форми. В ієрархії функцій
оцінювання головна роль відводиться функціям діагностики, прогнозування й моделювання [2: 14].
Оцінюванню підлягають не тільки знання, уміння й навички, а й досягнення, що стосуються
мотиваційної сфери й розвитку самосвідомості.
Базовими ознаками Комбінованої системи організації навчально-виховного процесу М.П. Гузика є
суб’єктність учня, суб’єкт-суб’єктна взаємодія дитини і дорослого, самоосвіта й саморозвиток
особистості в умовах культурної й духовної насиченості змісту навчання і взаємодії учня з іншими
людьми у навчальному процесі та шкільному середовищі в цілому.
Комбінована система організації навчально-виховного процесу М.П. Гузика підпорядкована
своєчасному виявленню та динамічному розвитку природного таланту дитини засобами навчального
предмета.
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Президент Академії педагогічних наук України В.Г. Кремень вважає, що перед школою, а, отже, і
перед учителем постає завдання навчити учня самостійно оволодівати новими знаннями та
інформацією, виробити потребу в навчанні упродовж життя. Василь Григорович особливо актуалізує
не лише з огляду інтересів окремої людини, а й суспільства в цілому завдання – максимально
наблизити навчання і виховання кожної дитини до її сутності, здібностей та особливостей. Учений
підкреслює, що вчитель не повинен бути "над учнем", жорстко регламентувати й одноосібно
визначати його розвиток і пізнання, а має стати "поруч з ним", допомагаючи кожній дитині
сконструювати і реалізувати оптимальний шлях пізнання і розвитку на основі індивідуальної
сутності. Педагог має бути партнером учня в навчанні й розвитку [5]. В Авторській школі
М.П. Гузика ці ідеї знайшли глибинне теоретичне осмислення і конкретну практичну реалізацію
завдяки застосуванню Комбінованої системи організації навчально-виховного процесу.
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Антонец М.Я. Комбинированная система организации учебно-воспитательного
процесса в Авторской школе Н.П. Гузика.
В статье рассматривается авторская система Н.П. Гузика личностно ориентированного обучения
в ощеобразовательной школе под названием "Комбинированная система организации учебновоспитательного процесса". Раскрыто ее целостность и гибкость, структурно-содержательные,
технологические характеристики, практика оценивания учебных достижений учащихся
Antonets M.Ya. The Combined System of the Educational Process Organization in
the Author School of M.P. Guzik.
In the article the author's N.P. Guzik`s system of the personality focused training in a comprehensive school
under the name "The Mixed system of education process management" is described. Its integrity, flexibility,
structural-substantial, technical characteristics and pupils' educational achievements evaluation practice are
demonstrated.
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ІСТОРІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ М. КИЄВА: ПЕРША КИЇВСЬКА
ПРИВАТНА ЖІНОЧА ГІМНАЗІЯ О. ДУЧИНСЬКОЇ
У статті висвітлюються передумови виникнення першої Київської приватної жіночої гімназії
Олександри Дучинської та аналізуються особливості навчально-виховної роботи в цьому
закладі. Також певну увагу приділено головним фактам біографії засновниці гімназії
Віри Ващенко-Захарченко.
Структурною складовою сучасного освітнього середовища в Україні стали гімназії, ліцеї та
колегіуми – навчальні заклади, покликані забезпечувати найсприятливіші умови для творчого
розвитку особистості. Статистичні дані свідчать, що на сьогодні в країні діє 898 таких закладів освіти,
а це становить 4,4% усієї кількості загальноосвітніх шкіл. Причому найінтенсивніше збільшується
питома вага гімназій, які у 2001/2002 н. р. охоплювали 1,8% учнів, а у 2006/2007 н. р. ця цифра вже
досягла 5% [1].
Закономірно, що така тенденція змін у мережі загальноосвітніх навчальних закладів породжує
інтерес до відповідного історичного досвіду. Так, питання становлення та розвитку гімназійної
освіти, організації навчально-виховного процесу в ліцеях дореволюційної України висвітлені в
дисертаційних дослідженнях О. Бабіної, В. Вірченко, Т. Грищенко, Л. Єршової, С. Коляденко,
І. Петрюк, Т. Сухенко, Т. Тронько, С. Фатальчук, С. Чуйка, публікаціях А. Вихруща, С. Гущиної,
А. Лопухівської, В. Майбороди та ін. У цих роботах відображено як основні етапи розвитку середньої
освіти та їх специфіка в окремих регіонах, так і історію конкретних навчальних закладів.
Серед дореволюційних гімназій, що функціонували на території сучасної України, привертає
увагу Київська приватна жіноча гімназія О. Дучинської – перший приватний заклад такого типу не
лише в Києві, а й взагалі в Росії. Певні відомості про нього знаходимо, зокрема, в дисертації
В. Вірченко "Жіночі навчальні заклади у м. Києві (1861-1920)" [2] та посібнику А. Лопухівської "З
історії розвитку гімназій і ліцеїв в Україні" [3]. Проте автори зазначених праць не ставили за мету
всебічно дослідити історію саме цього конкретного навчального закладу, тому матеріал про нього
подається досить узагальнено. Не обходить своєю увагою інформацію про видання, присвячені 25річчю гімназії, та про архівні документи з фонду ЦДІАК, що відображають зміни у викладацькому
складі цього навчального закладу, і укладач бібліографії "Приватні заклади освіти (ХІХ – поч.
ХХ століття)" С. Гущина [4].
Маючи на меті всебічно дослідити історію діяльності першої Київської приватної жіночої гімназії
О. Дучинської, ми у пропонованій публікації ставили завдання з’ясувати передумови виникнення
цього закладу освіти та вичленити основні особливості навчально-виховної роботи в ньому. Крім
того, вважаємо також за доцільне висвітлити головні факти біографії Віри Ващенко-Захарченко, ім’я
якої залишилось в історії вітчизняної педагогіки як новаторки, котра взяла на себе сміливість
заснувати першу в Російській імперії приватну жіночу гімназію.
Віра Миколаївна Ващенко-Захарченко (дівоче прізвище Мельницька) народилася в 1840 р. в не
дуже заможній сім’ї поміщика Тверської губернії. У 10-річному віці вона вступила до 1 класу
Катериненського інституту шляхетних дівчат – закритого привілейованого середнього навчальновиховного закладу для дочок дворян, який знаходився в Петербурзі. Успадкована від батька
життєрадісність і характер, сформований під впливом суворої матері, сприяли тому, що 6 років
навчання у столиці минули для дівчинки досить легко і благополучно. Оскільки Катериненський
інститут належав до навчальних закладів 1-го розряду, в основу його програм були покладені
іноземні мови. Ця обставина дала можливість майбутній освітній діячці досконало оволодіти
французькою та німецькою мовами.
Повернувшись додому в 1856 р. з відмінним атестатом, Віра недовго перебувала в родинному
колі. Сільський спосіб життя не задовольняв її діяльної натури. Крім того, вона потрапила під вплив
громадського руху, активізація якого спостерігалася в Російській імперії в середині ХІХ ст.
Поширення серед жіноцтва країни ідей не лише особистої моральної самостійності та матеріальної
незалежності, але і громадської корисності спонукало 18-річну дівчину залишити батьківський дім
заради посади вчительки французької мови в новоствореній жіночій гімназії в найближчому
повітовому місті – Вишньому Волочку.
Проте викладання іноземної мови гімназисткам молодших класів у глибокій провінції також не
відповідало прагненням молодого педагога. Дізнавшись про вакантне місце в Київському інституті
шляхетних дівчат, Віра у свої 20 років не злякалася ні тяжкої довгої дороги на перекладних, ні
тривалої розлуки з рідними, які її дуже любили.
© Антонець Н.Б., 2007
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Понад 10 років (1860-1871) присвятила Віра Миколаївна виховній роботі в інституті, що належав
до того ж типу навчальних закладів, який закінчила сама. Весь цей час вона обіймала посаду класної
дами [5: 113]. Зауважимо, таку педагогічну діяльність можна розглядати як серйозне професійне
випробування, оскільки стосунки між дівчатами та класними дамами були досить складними. На клас
призначалися дві класні дами, котрі жили в приміщенні інституту й по черзі цілодобово знаходились
поруч з вихованками. Перебуваючи в умовах закритого навчального закладу, учениці та виховательки
психологічно втомлювалися від повсякчасного спілкування з вузьким колом людей, що нерідко
призводило до гострих конфліктів.
Не оминули неприємні ситуації і Віру Миколаївну. Так, через багато років одна з її інститутських
вихованок згадувала, як усіляко дошкуляла своїм непослухом молодому педагогу до того часу, поки
одного разу не сказала Вірі Миколаївні вже зовсім недозволені грубощі. Інша класна дама
обов’язково відправила б нахабу до карцеру. Як же здивувалася і розгубилася дівчинка, коли
вихователька у відповідь... закрила обличчя руками й тихо гірко заплакала. Потрясіння учениці було
таким сильним, що зрештою її поведінка кардинально змінилася на краще [6: 102].
Незважаючи на певні складнощі та неминучі для початківця невдачі, молодий педагог намагалася
будувати свої стосунки з дівчатами на засадах довіри та взаємоповаги. І здебільшого їй це вдавалося.
Інша інститутська вихованка Віри Миколаївни (а пізніше викладач її гімназії) свідчила під час
відзначення 25-річчя педагогічної діяльності В.М. Ващенко-Захарченко: "Молодою дівчиною, якій
ледь виповнилося двадцять років, Ви прийшли до Київського інституту в ролі класної дами і саме в
той клас, де перебувала я, 12-річна дівчинка… Я могла б розповісти цілу повість про Ваше життя і
діяльність як класної дами, але це втомило б Вашу увагу, а тому скажу тільки, що Ваша доброта
душевна. Ваша чутливість до дитячого горя і радості створила Вам славу найдобрішої, найкращої
класної дами. Згадайте тільки, як нерідко учениці Ваші у скрутну хвилину шкільного життя
поспішали до Вашої затишної кімнатки, де завжди знаходили добру, розумну і більш досвідчену
порадницю, якщо потрібно – хорошу книгу, а часом і гостинчик, такий неоціненний для зголоднілої
інститутки. Ми ніколи Вас не боялись і завжди любили Вас. А тепер багато хто з Ваших колишніх
учениць, ставши самі матерями й пам’ятаючи Вашу доброту до них, поспішають віддати своїх дітей
під Ваше заступництво – саме у Вашу гімназію. Я сама мрію про це" [6: 98-99].
Навесні 1871 р. Віра Миколаївна звільнилася з інституту у зв’язку з одруженням. Її чоловіком став
уродженець Полтавщини, математик, професор Київського університету св. Володимира Михайло
Юрійович Ващенко-Захарченко, який у 1862-1864 рр. також викладав у Київському інституті
шляхетних дівчат фізику і космографію [5: 116]. Після смерті першої дружини Михайло Юрійович
виховував трьох синів-підлітків та маленьку доньку, і на певний час саме вони стали центром уваги
їхньої другої мами. Через 7 років після одруження, коли прийомні сини закінчили гімназію, донька
досягла шкільного віку, а власні діти Віри Миколаївни (хлопчик шести та дівчинка п’яти років)
розпочали опановувати грамоту, вона прийняла рішення заснувати приватну середню школу –
школу, що стояла б "на висоті вищих вимог педагогії та гуманістичних ідеалів віку" [6: 2].
На початку 1878 р. в Києві з’являються об’яви про підготовку до відкриття першої приватної
жіночої гімназії В. Ващенко-Захарченко. Зауважимо, на той час, крім Інституту шляхетних дівчат, у
місті функціонували три жіночі гімназії – одна Міністерства народної освіти та дві Відомства
імператриці Марії. Проте така кількість навчальних закладів уже не задовольняла запитів населення
на середню жіночу освіту. Всі ці заклади були переповнені, тому значна частина киянок і ті бажаючі,
хто спеціально приїздив з провінції в пошуках можливості продовжити навчання, не могли
реалізувати свої мрії.
Інтерес до середніх навчальних закладів також значно підвищувався у зв’язку з новою
перспективою освіти, оскільки в жовтні того ж 1878 р. у Києві починали працювати Вищі жіночі
курси. У колах, близьких до організації курсів (а це передусім були університетські викладачі), жваво
обговорювалася нагальна потреба фундації нових, недержавних навчальних закладів, яким
відкривалась можливість більш ґрунтовно порівняно з уже існуючими державними готувати
випускниць до здобуття вищої освіти, а саме самостійно змінювати й розширювати програми,
оперативно застосовувати нові методи викладання, тобто швидко реагувати на вимоги життя.
Незважаючи на своєчасність відкриття приватної гімназії, її заснування було досить складною
справою, оскільки згідно з пунктами Положення про приватні навчальні заклади відповідним
жіночим школам статус гімназій не надавався. І лише завдяки використанню впливових зв’язків,
особливо підтримці майбутнього міністра фінансів та голови Комітету міністрів Російської імперії, а
тоді ректора університету св. Володимира М. Бунге вдалося отримати дозвіл "дружині професора
університету св. Володимира В.М. Ващенко-Захарченко відкрити в м. Києві жіночу гімназію
відомства Міністерства народної освіти (з пансіоном при ній)" [6: 8]. При цьому до законодавчої
основи діяльності закладу входило Положення про жіночі гімназії та прогімназії Міністерства
народної освіти від 24 травня 1870 р., а викладання предметів мало здійснюватися з урахуванням
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планів та програм, що їх затвердив міністр народної освіти 31 серпня 1874 р. Таким чином,
навчальному закладу, який заснувала Віра Миколаївна, першому із приватних жіночих шкіл у Росії
було офіційно надано статус гімназії.
Відкриття перших п’яти класів нового закладу освіти відбулося 14 вересня 1878 р. (VІ клас почав
функціонувати з 1879 р., VІІ клас – з 1880 р., а VІІІ педагогічний клас – з 1881 р.). Гімназія разом з
пансіоном містилася на розі Бібіковського бульвару (нині – бульвар Т. Шевченка) та вулиці
Афанасівської (пізніше – Нестерівська, нині – вулиця Івана Франка). Обраний будинок певним чином
був уже пристосований для здійснення навчального процесу, оскільки раніше в ньому знаходилася
Київська чоловіча прогімназія.
Як досвідчений педагог, В. Ващенко-Захарченко добре знала, що успіх навчально-виховного
процесу насамперед залежить від професійного рівня викладацького корпусу. Тонке відчуття
людської психології дало змогу їй залучити до праці в гімназії кращі педагогічні сили. На перших
етапах функціонування навчального закладу тут викладали професори Київського університету
св. Володимира протоієрей Н. Фаворов (Закон Божий), М. Ващенко-Захарченко, В. Єрмаков
(математику, фізику та космографію), Ф. Гарнич-Гарницький (природознавство), О. Козлов,
О. Романович-Славатинський (історію), професор Київської духовної академії В. Малінін (російську
мову та словесність), доцент академії, доктор богослов’я С. Голубєв (Закон Божий), викладач
Київської духовної семінарії, магістр богослов’я Г. Полєтаєв (педагогіку). Пізніше до них долучилися
молоді педагоги, для яких практичний досвід, набутий під керівництвом В. Ващенко-Захарченко, став
надійним фундаментом для подальшого професійного зростання. Так, викладач педагогіки
А. Степович згодом очолив Колегію Павла Галагана, історики М. Любович, А. Ясинський та
В. Піскорський були обрані професорами відповідно Варшавського і Юр’ївського університетів та
Історико-філологічного інституту кн. Безбородька тощо.
Високий фаховий рівень викладачів дав змогу педагогічному колективу в пошуках шляхів
оптимізації навчального процесу коригувати плани та програми. Зокрема, у гімназії було введено
викладання англійської мови, до курсу з природознавства додано відомості з анатомії та фізіології
людини, збільшено кількість уроків з математики, фізики, географії. Заклад відзначався посиленою
увагою, яку приділяли педагоги наочності. Унікальні кабінети фізики та природознавства, велика та
добірна бібліотека виділяли гімназію серед інших жіночих закладів.
Дружина відомого історика В. Іконникова Ганна Леопольдівна, котра багато років викладала в
гімназії історію, зазначала, що Віра Миколаївна протягом усього часу завідування "залишалася
вірною своїй педагогічній ідеї, поклавши в її основу любов та довіру" [6: 98]. Причому розглядаючи
ці гуманні принципи як підґрунтя для здійснення педагогічного процесу, кінцевою його метою діячка
вважала реальну готовність своїх вихованок до самостійного життя. У зв’язку з цим, згадувала
Г. Іконникова, В. Ващенко-Захарченко часто повторювала думку, що лише гроші, зароблені власною
працею, можна вважати своїми. Про ці гроші можна нікому не звітуватися, а це є великою насолодою
[6: 103].
2 серпня 1895 р. В. Ващенко-Захарченко відійшла у вічність. Ця сумна подія могла стати
фатальною для навчального закладу, адже згідно із законом після смерті утримувача приватна
гімназія підлягала закриттю. Проте талант Віри Миколаївни проявився і в створенні життєздатного
колективу однодумців, що знайшов у собі сили для подальшого самостійного функціонування.
Наступницею В. Ващенко-Захарченко як на посту начальниці закладу, так і його утримувача стала
О. Дучинська, котра працювала в гімназії класною наглядачкою з 1889 р. Олександрі Тимофіївні
довелося очолити педагогічний колектив у найтяжчий період його діяльності, коли багато батьків
через невпевненість у майбутньому закладу перевели своїх дочок до інших шкіл. У результаті
катастрофічного скорочення бюджету істотно зменшилася заробітна плата співробітників. Проте
ніхто з викладацько-виховного персоналу не звільнився, і протягом двох років довір’я до гімназії
було відновлене.
У зв’язку із стабілізацією в роботі навчального закладу та значним збільшення кількості учениць,
невдовзі постало питання про будівництво нового приміщення. Бажаючи мати будинок, що
відповідав би всім вимогам шкільної гігієни, замовники запросили до участі в його проектуванні
відомого гігієніста, санітарного лікаря м. Києва, доктора медицини О. Корчака-Чепурковського.
Восени 1902 р. гімназія святкувала новосілля на тодішній Тимофіївській вулиці (нині вулиця
Михайла Коцюбинського), № 7.
О. Дучинська стала не лише адміністративною спадкоємницею В. Ващенко-Захарченко, а й
охоронницею заведених нею традицій та пріоритетів. Зокрема, вона також приділяла значну увагу
поповненню фондів наочних посібників та бібліотеки, витрати на які досягали 900-1200 крб. на рік [6:
15]. Що ж стосується складу педагогічного колективу, то саме під керівництвом Олександри
Тимофіївни у цьому закладі певний час викладали два майбутніх міністри освіти – В. Науменко та
П. Холодний.
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Аналіз статистичної документації показує, що кількість учениць у гімназії постійно змінювалася,
причому відбувалося значне їх збільшення протягом навчального року. Так, у 1879/1880 н. р.
розпочали навчання в усіх класах разом 116 гімназисток, а закінчувала рік уже 191 дівчина, у
1883/1884 н. р. ці цифри були відповідно 206 та 258, у 1886/1887 н. р. – 194 та 367, у 1896/1897 н. р. –
132 та 222, у 1902/1903 н. р. – 269 та 387 [6: 52-59]. Переважну частину учениць становили дочки
дворян та чиновників, значно меншу – діти із сімей купців та міщан, невеликий відсоток належав
дівчатам із середовища духовенства, селян, а також іноземцям. Здебільшого гімназистки сповідували
православну віру, проте серед них було й немало католичок, лютеранок та іудейок.
Подальше вивчення історії діяльності першої Київської приватної жіночої гімназії О. Дучинської
допоможе детальніше висвітлити нюанси внутрішнього життя цього навчального закладу, а також
презентувати цікавий досвід його педагогічного колективу.
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Антонец Н.Б. История учебно-воспитательных учреждений г. Киева:
первая Киевская частная женская гимназия А. Дучинской.
В статье освещаются предпосылки возникновения первой Киевской частной женской гимназии
А. Дучинской и анализируются особенности учебно-воспитательной работы в этом учреждении.
Также определённое внимание уделено некоторым фактам биографии основательницы гимназии
Веры Ващенко-Захарченко.
Antonets N.B. The History of Kyiv Educational Establishments: the
First Kyiv Private Women Grammar School of A. Duchynska.
In the article the preconditions of the Alexandra Duchinska's first Kyiv private women grammar school are
described and the features of educational process organization in this establishment are analysed. The
certain attention is given to some biographic data of Vera Waschenko-Zaharchenko, the creator of this
grammar school.
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ПРИХОВАНА РЕФОРМА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УРСР:
ПРИЧИНИ, НАПРЯМИ, НАСЛІДКИ (30-ТІ РОКИ ХХ СТ.)
У статті висвітлюються причини, напрями та наслідки прихованої реформи, або контрреформи, у
ході якої за допомогою партійних постанов, командно-адміністративних методів протягом
30-х років ХХ ст. на території України було встановлено загальносоюзну радянську систему
шкільної освіти.
Нині на шляху реалізації визначених концептуальних ідей та поглядів щодо основних напрямів
розвитку освіти в Українській державі в першій чверті ХХІ ст. погляд в історію, зокрема в 30-ті роки
ХХ ст., є доцільним для уникнення помилок, виявлення досягнень, інноваційного потенціалу сучасної
реформи, збереження і примноження її здобутків.
Історіографічний огляд проблеми дослідження показав, що в радянську добу вчені
(М.С. Гриценко, 1966; В.І. Зільберштейн, В.О. Повх, А.Д. Бондар, 1968) контрреформу 30-х років
розглядали як переможну і успішну реформу, перебільшуючи її здобутки, хоча деякі з них
заперечувати не можна (збільшення мережі шкіл, кількості учнів, забезпечення бази для переходу до
загальної семирічної освіти та ін.). Водночас до здобутків включалися і такі негативні тенденції, як
централізація в управлінні, регламентація, уніфікація, ідеологізація навчально-виховного процесу,
змісту освіти та ін. Сучасні російські (Е.Д. Днєпров, 1994; В.Н. Ліпнік, 2000 та ін.) та українські учені
(О.В. Сухомлинська, 2003) об’єктивно висвітлюють тенденції розвитку шкільної освіти в 30-х рр.
ХХ ст. Метою нашої статті є висвітлення змін в шкільній галузі в даний період, які послідовно
знищили здобутки попередніх реформ, зокрема українську систему освіти, та визначили її подальше
трансформування.
Протягом 20-х років ХХ ст. у ході реформи українські освітяни створили власну радянську
концепцію розвитку освіти, що відповідала реаліям життя в УСРР і відрізнялася від російської.
Певною мірою вона демонструвала демократичність, бо шкільна освіта була загальнодоступною для
усіх верств суспільства; забезпечувала навчання рідною мовою учнів; ґрунтувалася на комплексній
системі навчання, на досягненнях педагогічної науки, зокрема педологічних дослідженнях; давала
простір для вибору методів навчання (метод проектів, дальтон-план, лабораторно-бригадний та ін.).
Як ми вже зазначали, дискусія щодо функціонування відмінних систем освіти в загальнорадянському
просторі протягом десяти років між російським та українським наркомосами не дала бажаного
результату. Уніфікація української системи в загальнорадянську набирала обертів у контексті
соціально-економічних змін (форсована індустріалізація, суцільна колективізація, голодомор) та
політичних чинників (формування тоталітарного суспільства, утвердження комуністичної ідеології,
монополізації більшовицької партії, зрощення комуністичної партії з державним апаратом, масові
репресії, "чистка" Наркомосу УСРР, поступове згортання українізації тощо). Створена система
шкільної освіти не відповідала новим суспільним ідеалам, зокрема формуванню "нової радянської
людини", яке школа має здійснювати для функціонування тоталітарної уніфікованої держави. Ось
такі основні причини контрреформи 30-х років, коріння якої проростало ще в попередньому
десятиріччі ХХ ст. У цей період склалася ситуація, коли Наркомос зазнав нищівної критики й
перетворився на придаток Відділу шкіл ЦК ВКП(б), яким безпосередньо керував Й.В. Сталін. Така
традиція керівництва освітньою сферою, коли Наркомос освіти, а потім і Міністерство освіти були
реалізаторами ідей Відділу, зберігалася до кінця 80-х років.
Протягом досліджуваного періоду ЦК ВКП(б) та РНК СРСР прийняли ряд постанов, що
кардинально змінили структуру і зміст шкільної освіти на теренах України. Спинимося на деяких
освітніх документах.
У постанові "Про загальне обов’язкове початкове навчання" (25 липня 1930 р.) проголошено
незадовільним стан роботи союзних наркомосів, партійних органів; намічено такі завдання у сфері
шкільної освіти: запровадження протягом 1930-1931 рр. загального обов’язкового початкового
навчання для дітей 8-11 років, переростків 11-15 років за допомогою прискорених форм навчання
(дворічні й однорічні школи-курси); початок запровадження загального обов’язкового навчання у
школах-семирічках; посилене розгортання шкіл колгоспної молоді. Для реалізації цих завдань
передбачалися такі засоби: збільшення бюджетних асигнувань за рахунок господарських,
профспілкових, кооперативних, громадських організацій, широких кіл громадськості; забезпечення
шкіл педагогічними кадрами; посилення керівництва запровадженням загального обов’язкового
навчання парторганізаціями тощо [1: 10-13]. У руслі загальносоюзної постанови ЦК КП(б)У схвалив
постанову "Про запровадження обов’язкового загального початкового навчання на Україні"
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(23 серпня 1930 р.), що декларувала лише конкретні цифри, а саме: ставилося завдання охопити
загальним навчанням 1400000 дітей, з них 500000 підлітків віком 11-15 років та ін. [1: 14-17]. Про
розвиток національної школи в постановах не йшлося.
На початку 30-х років М.О. Скрипник намагався зберегти особливості української системи освіти,
певні самостійні важелі управління нею в контексті виконання партійних постанов. Так, у звітній
доповіді "Загальне навчання та політехнізація шкіл" на ХІІ Всеукраїнському з’їзді Рад (початок
1931 р.) він зазначив, що "нічого не варта та школа, де навчання ведеться на чужій для дитини мові,
де насильство в основі педагогічного впливу на дитину, де примусово проходять навчання на чужій,
невідомій для дитини мові", і навів такі дані: російська нацменшина забезпечена на 94,9%, єврейська
– на 99,3 %, німецька – на 97,4 %, польська – на 96,9%, болгарська – на 96,3%, грецька і болгарська –
на 100 % [2: 15]. Наркомос УСРР намагався відстоювати національний компонент в освітніх
перетвореннях, справедливо вважаючи російську націю нацменшиною на українських землях.
Унесені М.О. Скрипником пропозиції було проігноровано.
Подальшим кроком на шляху створення єдиної уніфікованої системи шкільної освіти стала
постанова "Про початкову і середню школу" (5 вересня 1931 р.), яка, ґрунтуючись на ленінських
засадах, а не на потребах шкільної практики та педагогічної теорії, визначила такі основні завдання
школи: переробити навчальні програми відповідно до марксистського вчення, "забезпечивши в них
точно окреслене коло систематизованих знань; розгорнути боротьбу проти "методичного
прожекторства" (метод проектів); визнати єдиною формою навчання – урок, обов’язковими іспити;
перебудувати науково-дослідну роботу на марксистсько-ленінських засадах; забезпечити тісний
зв’язок навчання з продуктивною працею (ознайомлення з головними галузями виробництва,
збільшення мережі шкільних майстерень, прикріплення шкіл до підприємств, радгоспів тощо);
боротися з порушниками дисципліни; зміцнити керівництво школою партійними організаціями –
"взяти під безпосередній нагляд постановку викладання громадсько-політичних дисциплін у школахсемирічках" тощо); визначити вчителя провідною особою навчального процесу; "наркомосам
союзних республік забезпечити здійснення єдиновладдя в управлінні школою"; розгорнути боротьбу
з "правоопортуністичними перекрученнями політики партії, що ведуть до відмови від політехнізації
школи, до спроби збереження старої, словесної школи" [3: 10-19; 4: 1-7].
Хід реорганізації змісту шкільної освіти в контексті зазначеної партійної постанови
обговорювався на нараді НКО УСРР (26 жовтня 1931 р.), де заступник керівника Науковометодологічного сектору НКО Пасіка (22 березня 1932 р. призначений директором УНДІПу) доповів
про організаційні засади цього процесу. Зокрема, він повідомив про створення бригади науковців
УНДІПу (їхні керівники були присутні на нараді) для визначення точного обсягу систематичних
знань, що їх має забезпечувати початкова і середня школа та змістові компоненти щодо розробки
нових програм: "систему знань будувати на засадах діалектичної методології, партійності й
відповідно до завдань соціалістичного будівництва" [5: 165-187].
Водночас районні відділи освіти доповідали Наркомосу про план реалізації та хід виконання
постанови "Про початкову та середню школу". В одному із звітів районного інспектора міститься така
інформація: зазначену постанову доведено до педагогічних колективів шкіл; проведено районну
конференцію освітян, дано вказівки щодо перебудови навчального процесу, але комплексність ще не
відкинуто, "метод проектів рішуче відкинуто" та ін. [6: 14-16].
Подальшим кардинальним кроком контрреформи стала постанова ЦК ВКП(б) "Про навчальні
програми та режим у початковій і середній школі" (25 серпня 1932 р.), яка проголосила основні
"хиби" діючих програм і рекомендувала підходи до розробки нових навчальних програм. Зокрема,
було визнано "необхідним в навчальні програми з суспільствознавства, літератури, мов, географії та
історії ввести найважливіші знання, що стосуються національних культур народів СРСР, їх
літератури, мистецтва, історичного розвитку, а також елементи краєзнавства СРСР…" [3: 26-33].
Таким чином нівелювався зміст освіти української школи. У розділі ІІ "Про організацію навчальної
роботи і зміцнення шкільного режиму" засуджувався лабораторно-бригадний метод навчання і
проголошувався як основна форма організації навчального процесу урок; уводився поточний
індивідуальний, систематично проваджуваний облік знань учнів; наголошувалося на необхідності
зміцнювати свідому дисципліну учнів з правом виключення з школи порушників без права вступу до
школи терміном від 1 до 3 років та ін. У розділі ІІІ "Про вчительські кадри" загалом ставилося
завдання створити належні умови вчительству для роботи, підвищення їхньої педагогічної
майстерності задля "виконання ним відповідальних і почесних обов’язків у навчанні і вихованні
молодого покоління" і "беззаперечного і точного виконання директив ЦК і РНК СРСР" тощо. Отже,
постанова встановлювала загальні єдині вимоги до розробки навчальних програм та організаційні
засади внутрішнього життя школи.
Керівництво Наркомосу УСРР, у цілому реалізовуючи загальносоюзну систему розвитку шкільної
освіти, прагнуло все-таки залишити певні відмінності, про що свідчить рішення колегії (протокол
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№ 35, 16 листопада 1932 р.; головував М.О. Скрипник, від УНДІПу був присутній І.О. Соколянський)
щодо обговорення проекту колегії НКО РСФРР про основні напрями перегляду програм початкової й
середньої школи. "Колегія НКО УСРР вважає, що програми початкової й середньої школи, які мають
відповідати настановам програм комуністичної партії й постанов ЦК ВКП(б) від 5 вересня 1931 р.,
мусять бути для даної доби соціалістичного будівництва єдиними для всього СРСР, це зрозуміло, але
ніяк не заперечує можливості того, щоб у них відбивалися певні окремішності умов і завдань кожної
окремої республіки", – зазначається в документі [7: 259-260]. Але ці пропозиції залишалися поза
увагою союзного керівництва.
Рішучим кроком на шляху реорганізації української освіти під впливом постанови ЦК ВКП(б)
"Про роботу української партійної організації" (24 січня 1933 р.) став листопадовий об’єднаний
пленум ЦК і ЦК КП(б)У 1933 р. Так, у своїй доповіді С.В. Косіор підбив підсумки "боротьби з новим
націоналістичним ухилом, що його очолював М.О. Скрипник", і визначив найближчі завдання щодо
проведення національної політики в Україні. Ганебним вердиктом звучить висновок: "Не утворили
українських шкіл під час свого панування ні Центральна Рада, ні петлюрівці. І тільки радянська влада
створила на Україні українську радянську школу…" [8: 19]. Це лише один з прикладів фальсифікації
історії української освіти. До "здобутків" української партійної організації на шляху проведення
ленінської національної політики віднесено розгром і "викриття шумкізму", викриття Спілки
визволення України, українського національного центру на чолі з М.С. Грушевським тощо, а до
помилок – те, що прогледіли "ідейне переродження Скрипника, перехід його на національні позиції і
оформлення цілої течії, цілої групи націонал-ухильників, на чолі якої він стояв". Наркома освіти
звинуватили в розумінні ленінської національної політики "не по-ленінському, по націоналістичному"
[8: 31, 37]. Серед завдань національної політики висувалися такі: інтернаціональне виховання мас;
підготовка кадрів, "відданих соціалізму"; "масово-політична робота і керування пресою"; зміцнення
Наркомосу та наукових установ; боротьба з "буржуазно-націоналістичною контрабандою в галузі
історії, політичної економії, аграрної політики тощо"; "керівництво літературою і мистецтвом";
робота серед національних меншостей [8: 41-45]. Зазначені ідеологічні орієнтири вплинули на
подальший розвиток української освіти.
У руслі попередніх приймається постанова ЦК ВКП(б) "Про підручники для початкової й
середньої школи" (12 лютого 1933 р.), що декларувала припинення виготовлення "робочих книг",
"розсипних підручників" і запровадження єдиних стандартизованих стабільних підручників;
скасовувала право республік видавати без погодження з Наркомосом РРФСР підручники на "базі
місцевого краєзнавчого матеріалу" [3: 33-35].
Для реалізації зазначеної постанови, а фактично уніфікації освітнього процесу, Колегія НКО УСРР
приймає документ "Про постанову ЦК КП(б)У з 11 березня 1933 р. про підручники для початкової й
середньої школи", в якій визнає, "що до останнього часу Наркомос посідає в цій справі неправильну
позицію…" і тепер "…ставить перед усім педагогічним фронтом завдання розгорнути нещадну
боротьбу проти всіляких націоналістичних ухилів, проти українського націоналізму, проти усіляких
петлюрівських елементів…", схвалює складену наркомом освіти УСРР В.П. Затонським та наркомом
освіти РСФРР А. Бубновим угоду, котра "кладе край штучній ізольованості в царині роботи на
культурному фронті між РСФРР та УСРР та об’єднує сили працівників культурного фронту для
здійснення в національних формах дійсно інтернаціонального виховання дітей". Зокрема, у постанові
схвалено такі підходи до змісту підручників та навчальних програм: курс історії України викладати
рівномірно з курсом історії народів СРСР; у ході розробки програм з історії України, з мови в основу
покласти розроблені програми з історії, російської мови НКО РСФРР тощо [9: 3-4].
Прискорив уніфікацію освітньої галузі, а отже її контрреформу Наказ наркома освіти
В.П. Затонського від 31 березня 1933 р. про забезпечення регулярного надсилання всіх протоколів
засідань колегії та протоколів нарад заступників НКО УСРР, методичних листів керівників секторів,
зразків підручників, програм, навчальних планів, усіх періодичних видань до НКО РСФРР [10: 49].
Партійно-урядові структури вели нищівну боротьбу проти національної школи, національного
компонента в змісті освіти. Саме про таку освітню політику свідчить архівний документ, де ЦК
КП(б)У звинуватив Наркомос України в тому, що той не зробив необхідних висновків із процесу
СВУ. Зокрема, в ньому зазначається, що "Наркомос України не провів належної роботи у напрямі
добору відповідних кадрів, не очистив Інститути та установи, які займалися питаннями мови від
буржуазно-націоналістичних елементів. Навпаки в практичній теоретичній діяльності органів
Наркомоса цим буржуазно-націоналістичним елементам надавалося пряме покровительство. Таким
чином, і після процесу СВУ класово-ворожі елементи продовжували свою роботу в області
мовознавства. ЦК зазначає, що т. Скрипник як нарком освіти в цих питаннях після того, як замінив
Шумського, проводив певну боротьбу проти національних елементів, хоча вже тоді допустив грубі
політичні помилки, які змушений був виправляти ЦК (пропозиція Скрипника ввести в український
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алфавіт кілька латинських літер). Як наслідок т. Скрипник у питанні мови ще більше попав під вплив
буржуазно-націоналістичних елементів…" [11: 63-66].
Постановою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) "Про структуру початкової і середньої школи" (16 травня
1934 р.) запроваджувалася загальна для всього СРСР система шкільної освіти, що передбачала таку
структуру загальноосвітньої школи: початкова школа (1-4 класи), неповна середня (1-7 класи) і
середня школа (1-10 класи). Після закінчення неповної середньої школи учні мали право вступати до
технікумів, після закінчення середньої – до вищих навчальних закладів. Право призначати завідувачів
початкових шкіл та директорів неповних середніх і середніх шкіл надавалося наркомосам союзних та
автономних республік [3: 36-37].
Як бачимо, протягом 1930-1934 рр. радянські партійні структури, не оголошуючи про проведення
шкільної реформи, як у попередні роки, за допомогою партійних постанов, тоталітарно-репресивними
методами встановили на території України загальнорадянську структуру шкільної освіти.
Постановами "Про викладання громадянської історії в школах СРСР" та "Про викладання
географії в початковій і середній школі СРСР" від 16 травня 1934 р. регламентувалося викладання
зазначених предметів, курси історії та географії України підпорядковувалися відповідним
загальносоюзним курсам [3: 37-39].
У руслі подальшого втручання ЦК ВКП(б) та РНК СРСР у зміст викладання історії стало введення
9 червня 1934 р. до початкової і неповної середньої школи елементарного курсу історії СРСР. А
14 серпня 1934 р. ЦК ВКП(б) та РНК СРСР схвалюють подані Й. Сталіним, С. Кіровим і А. Ждановим
зауваження щодо конспектів нових підручників з "історії СРСР" і "нової історії", де зазначалося:
"Нам потрібний такий підручник історії СРСР, де історія Великоросії не відривалася від історії інших
народів СРСР…, де б історія народів СРСР не відривалася від історії загальноєвропейської і, взагалі
світової історії" [3: 49].
Постановою "Про видання і продаж підручників для початкової, неповної середньої і середньої
школи" (7 серпня 1935 р.) встановлювалася загальносоюзна система підручникотворення: заборонено
вносити будь-які зміни у видані стабільні підручники без дозволу ЦК ВКП(б) та РНК СРСР тощо [12:
7].
Постанова "Про організацію навчальної роботи і внутрішній розпорядок у початковій, неповній
середній і середній школі" (3 вересня 1935 р.) встановила єдину загальну організацію навчального
року і шкільного режиму (терміни навчання і канікул, навчальне навантаження учнів, навчальні
плани, уведення в союзних республіках додаткового уроку на тиждень для вивчення російської мови і
літератури, тривалість уроку, порядок прийому учнів, атестат і перевідне свідоцтво національними
мовами, система оцінювання, положення про екстернат, тип учнівського квитка (рідною мовою),
форма одягу учнів та ін.) [13: 2-4]. У руслі зазначеної постанови наказ В.П. Затонського "Про оцінку
успішності учнів" (15 жовтня 1935 р.) запроваджував єдину загальнорадянську п’ятиступеневу
систему успішності учнів (дуже погано, погано, посередньо, добре і відмінно) [14: 2-3].
Нищівною стосовно педологічної науки стала постанова ЦК ВКП(б) "Про педологічні викривлення
в системі наркомосів" (4 липня 1936 р.), що засудила педологію як науку, бо вона "базується на
псевдонаукових, антимарксистських положеннях"…, зокрема на "законі фаталістичної зумовленості
долі дітей біологічними і соціальними факторами, впливом спадковості та якогось незмінного
середовища", а також проголосила боротьбу проти педології та її ідеологів [15: 56-58]. Відповідно до
загальносоюзної постанови вийшов наказ наркома освіти УСРР В.П. Затонського "Про здійснення
постанови ЦК ВКП(б) від 4 квітня 1936 р. "Про педологічні викривлення в системі наркомосів"
(10 липня 1936 р.), котрий визначив конкретні вказівки місцевим органам освіти: викорінення
"ворожих" антинаукових принципів сучасної, так званої педології в теорії та практиці шкільної
роботи; ліквідація посад педологів у школах; перекваліфікація викладачів-педологів; ліквідація
"обслідувательських" кабінетів; знищення педологічної літератури тощо [16: 6-7].
Глибоку русифікацію шкільної освіти забезпечувала постанова РНК УСРР і ЦК КП(б)У "Про
обов’язкове вивчення російської мови в неросійських школах України" від 20 квітня 1938 р., що
базувалася на Постанові РНК СРСР і ЦК ВКП(б) "Про обов’язкове вивчення російської мови в школах
національних республік і областей". У документі стан викладання російської мови в школах України
проголошувався незадовільним через "підривну контрреволюційну" діяльність "троцькістськобухарінських і буржуазно-націоналістичних елементів, які орудували в Народному комісаріаті освіти
УСРР і органах народної освіти". Обов’язкове запровадження російської мови зумовлювалося
"посиленням братерського зв’язку та єднання між українським народом і російським народом і
народами Союзу РСР для їх подальшого господарського і культурного росту"; вдосконаленням
українських кадрів у науково-технічних галузях; створенням необхідних умов для проходження
громадянами СРСР служби в рядах Червоної армії та флоту [17: 5]. Згідно з постановою, уводилася до
діючих навчальних планів українських шкіл та шкіл національних меншин російська мова як
обов’язковий предмет. Перед Наркомосом УСРР ставилися такі завдання: розробити проект
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навчальних планів з російської мови для початкових, неповних середніх і середніх неросійських шкіл
на 1938-39 н.р.; переглянути програми з російської мови, російського літературного читання; видати
відповідні підручники, методичну літературу тощо.
Постановою РНК УСРР "Про доповнення постанови РНК УСРР і ЦК КП(б)У від 20 квітня 1938 р.
"Про обов’язкове вивчення російської мови в неросійських школах України" (9 жовтня 1938 р.) було
збільшено кількість годин для вивчення російської мови на 1938-39 н.р. для початкової школи [18: 7].
Факти свідчать, що освітня політика радянського уряду визначалася суто політичною метою – за
допомогою русифікації асимілювати неросійські народи в єдиний радянський народ як гарант
функціонування єдиної унітарної держави.
Проаналізувавши джерела, ми побачили, що партійно-урядові структури здійснили приховану
реформу, або контрреформу, "згори" в контексті загальносоюзних перетворень у соціальноекономічній та суспільно-політичній сферах. У ході контрреформи 30-х років ХХ ст. в умовах
тоталітарного режиму, повного ігнорування громадсько-педагогічної думки планомірно й системно за
допомогою партійних постанов з глибоким руйнівним прихованим підтекстом українська шкільна
освіта перетворилася на уніфіковану загальнорадянську політизовану в результаті встановлення
єдиної структури шкільної освіти; жорсткої регламентації навчально-виховного процесу; посилення
внутрішньошкільного контролю та контролю за школою, вчительством; ідеологізації змісту
навчально-виховного процесу; введення єдиних навчальних планів, шкільного режиму, системи
оцінювання, підходів до підручникотворення; збільшення кількості годин на вивчення російської
мови; запровадження обов’язкового вивчення російської мови в українських школах; перегляду
навчальних програм на предмет уведення історії та географії СРСР і підпорядкування відповідно цим
курсам історії та географії України; уведення до змісту зазначених предметів біографій вождів,
вилучення національного матеріалу; запровадження єдиних підручників, уроку як основної форми
навчального процесу; посилення контролю за дисципліною учнів; надання права виключно
Наркомосу призначати директорів шкіл; надання пріоритетності у процесі виховання комуністичної
ідейності, а також підпорядкування педагогічної науки офіційній ідеології; боротьби з "методичним
прожекторством", "буржуазно-націоналістичними елементами", "педологічними викривленнями"
тощо.
Прихована реформа, або суцільна й системна реорганізація шкільної системи освіти, на теренах
України знищила філософію освіти попереднього суспільного ладу, перекресливши та
фальсифікувавши досягнення реформи періоду Української національно-демократичної революції
(1917-1920), і сприяла остаточній відмові від педагогічних новаторських пошуків 20-х рр. ХХ ст. В
основу контрреформи лягли такі принципи: жорстка централізація; уніфікація шкільної системи
освіти; інтернаціональний; комуністичний; атеїстичний.
Створена уніфікована загальнорадянська державна система освіти в УСРР в 30-х, була закріплена
в 40-х – на початку 50-х років. Лише зі смертю вождя й моногегемона тоталітарного режиму
Й.В. Сталіна (1953), який особисто контролював освітню сферу, поступово почали відбуватися
демократичні зміни в її розвитку, що ми будемо висвітлювати в наступних публікаціях.
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Березовская Л.Д. Скрытая реформа школьного образования в УССР:
причины, направления, последствия (30-е годы ХХ века).
В статье освещаются причины, направления и результаты скрытой реформы, или контрреформы, в
процессе которой с помощью партийных постановлений, командно-административных методов в
течении 30-х годов ХХ в. на территории Украины было установлено общесоюзную советскую
систему школьного образования.
Berezivska L.D. The Concealed School Education Reform in the Ukrainian SSR:
Reasons, Trends, Consequences (the 30-es of the 20th century).
The article illustrates reasons, trends and results of the concealed reform or the counter-reform, during
which the all-union Soviet system of the school education was established by means of the party decrees,
command and administration methods on the territory of Ukraine in the thirties of the 20th century.
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Т.О. Благова,
старший викладач
(Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка)

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТЬ)
Досліджується процес організації викладання художньо-естетичних дисциплін у системі початкової
освіти другої половини XIX – початку XX століть. Проаналізовано зміст і основні тенденції
викладання предметів мистецтва у початкових навчальних закладах різних типів.
У контексті сучасних процесів гуманізації та гуманітаризації системи освіти посилюється увага до
теорії і практики викладання дисциплін художньо-естетичного циклу. Особливої актуальності
набуває вивчення історико-педагогічного досвіду використання естетичного компоненту в організації
навчально-виховного процесу. Проблемі естетичного виховання школярів засобами окремих
предметів мистецької спрямованості в історії українського шкільництва присвячені сучасні
дослідження Н. Бовсунівської, В. Ворожбіт, Т. Грищенко, О. Михайличенка, А. Омельченко,
О. Цвігун. Проте питання комплексного використання різних видів мистецтва в організації шкільної
освіти залишається недостатньо розробленим. З огляду на це метою статті є дослідження
особливостей викладання та розвитку змісту мистецьких дисциплін у початкових навчальних
закладах другої половини XIX – початку XXст. у контексті загальних і спеціальних нормативноправових документів.
Досліджуючи динаміку розвитку предметів мистецького циклу у початкових навчальних закладах
зазначимо, що їх викладання не було поширеним явищем у масовій шкільній практиці. У цей період
думки щодо впровадження естетичного компоненту у зміст початкової освіти були абсолютно
новими для більшості типів народних училищ (виняток складали повітові училища, реорганізовані у
міські за Положенням 1872 р.). Незважаючи на різнотипність мережі початкових навчальних закладів
внаслідок реформування системи шкільництва на початку 60-х рр. XIX ст., зміст освіти у них майже
дублювався. У початковій школі, згідно із затвердженим "Положенням про початкові народні
училища" 1864 р. [1], передбачалося вивчення Закону Божого, російської мови, перших чотирьох дій
арифметики, краснопису.
Винятково важливим завданням початкової освіти визначалося морально-релігійне виховання. У
педагогічному процесі народних училищ (незалежно від типу та підпорядкування) майже
нівелювалося значення реальних знань і водночас відбувалося посилення уваги до дисциплін
"виховуючих". Провідним виховним засобом проголошувався релігійний хоровий спів як невід’ємна
частина богослужіння і практичне його доповнення. Отже, одна із мистецьких дисциплін знайшла
відчутну підтримку Міністерства народної освіти. Питання впровадження у практику початкових
шкіл інших предметів мистецтва у цей період поки що не було розв’язане на законодавчому рівні і
залежало від типу та призначення навчального закладу.
Так, з 1869 р. започатковуються міністерські зразкові училища, у яких мала реалізовуватися
"результативна робота Міністерства народної освіти у справі створення нової народної школи" [2:
45]. На відміну від інших типів сільських початкових шкіл, вони повинні були надавати дітям
можливість здобувати освіту в більш повному об’ємі. До складу навчальних предметів міністерських
училищ із циклу мистецьких дисциплін було введено креслення і малювання. Пропонувалися також
позакласні заняття ремеслами і рукоділлям. Зазначимо, однак, що ці школи не стали поширеними
через формалізм і схоластику. У зв’язку з мінімальним впливом та контролем з боку громадськості,
"міністерські зразкові училища відразу зробилися нерухомими, бюрократичними закладами" [2: 46].
Стрімкий розвиток земських ініціатив щодо реформування всієї системи шкільництва призвів до
значного розширення мережі земських початкових училищ в українських губерніях. У порівнянні з
іншими типами шкіл земські народні училища вважалися більш прогресивними. Вони керувалися
лише орієнтовними навчальними планами – затвердження міністерських планів для земських училищ
не існувало. Це давало можливість розширення навчального курсу з ініціативи земських учителів.
Тривалість навчання у земських школах також не була визначена законодавчо [3: 96-97]. Земські
вчителі орієнтувалися на передові, гуманістичні методи навчання і виховання, серед яких чільне
місце відводилося тим, що розвивали в учнів пізнавальні здібності, дитячу самодіяльність. Це стало
можливим завдяки поширенню наукової дидактики К. Ушинського, популяризації педагогічного
досвіду М. Бунакова, В. Вахтерова, М. Корфа, Д. Тихомирова, інших відомих методистів початкової
школи. Земські вчителі наголошували на необхідності впровадження естетичного компоненту у
шкільну практику. Однак, ігнорування у змісті початкової освіти предметів мистецького циклу, (за
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виключенням релігійного співу), відчутно перешкоджало їх впровадженню у земські училища другої
половини XIX ст. Ознайомлення з різними видами мистецької діяльності відбувалося, як правило, у
формі позакласних занять і переважно завдячуючи ініціативній діяльності земських учителів.
Нове загальне "Положення про початкові народні училища" 1874 р. проголошувало головним
освітнім завданням "утвердження православного вчення віри і поширення корисних знань" [4: 223].
Посилення ролі духовенства в організації початкової освіти призвело до того, що саме
церковнопарафіяльні школи складали найбільшу кількість початкових освітніх закладів до кінця
XIX ст.
Релігійна спрямованість навчального процесу у початковій школі зумовлювала особливе
ставлення Міністерства народної освіти до викладання церковного співу. У зв’язку з цим, зміст
музичних занять мав релігійний характер. Ознайомлення зі світською музикою не передбачалося
навчальною програмою. Більшість методистів, у тому числі В. Металов, С. Рачинський, П. Смірнов,
навіть виступали проти запровадження світського співу в народних училищах [5: 34].
Водночас, методисти А. Городцов, А. Нікольський, А. Маслов вважали, що в основі навчання
дітей музиці повинен бути фольклорний матеріал, наполягали на впровадженні у шкільну практику
старовинної народної пісні, "з метою виховання підростаючого покоління на самобутніх музичних
принципах" [5: 35]. Проте, незважаючи на прогресивні педагогічні погляди щодо музичноестетичного виховання молодших школярів, світська музична культура доволі повільно
запроваджувалася у шкільну практику.
Загальна тенденція виховання школярів засобами мистецтва релігійного співу, характерна для усіх
типів початкових училищ, залишалася провідною у кінці XIX – на початку XX ст. Так, в оновленій
"Програмі церковного співу для церковнопарафіяльних шкіл" (1889 р.) підкреслювалося, що
головною метою навчання співу є не стільки "музична насолода", скільки "насолода душевна" [6:
арк. 2и]. Визначалося також, що учитель повинен виховати в учнях "поважне і шанобливе ставлення
до мистецтва релігійного співу як у школі, так і поза її межами", і разом з тим сприяти формуванню в
учнів "високої моральності і релігійності" [6: арк. 2и]. Відтак, православний церковний спів вважався
провідним засобом морального, релігійного і естетичного виховання молодших школярів. Він також
сприяв розвиткові елементарних музичних здібностей, що, однак, не визначалося першочерговим
завданням програми.
У 1897 р. було затверджено Орієнтовні програми предметів для початкових народних училищ.
Виключне ставлення до морально-релігійного виховання школярів підкреслювалося у змісті окремих
рекомендацій. Так, при затвердженні на посаду викладача народного училища пропонувалося
"надавати перевагу особі, що володіє методикою викладання церковного співу" [2: 91]. У
Пояснювальній записці програми зі співів уперше визнавалася можливість ознайомлення дітей зі
світськими піснями, переважно народними і військовими, з метою виховання любові до вітчизни.
Проте відсутність рекомендацій щодо репертуару "народних і патріотичних пісень" свідчила про
неуважне ставлення до світської музичної культури у змісті освіти.
Невизначеність статусу інших мистецьких дисциплін значно уповільнила процес їх упровадження
у масову практику початкової освіти. У більшості народних училищ в українських губерніях
зневажливе ставлення до їх дидактичного і виховного значення суттєво не змінилося майже до кінця
XIX ст. Однак, у зв’язку із загальними позитивними зрушеннями в організації викладання мистецьких
дисциплін, у системі освіти наприкінці XIX ст. спостерігалося впровадження інших предметів
мистецтва у практику початкових училищ (у першу чергу, земських і приватних).
Міністерським циркуляром 1890 р. у початкові училища рекомендувалося впроваджувати заняття
з малювання, хоча б у формі студійних позакласних занять для бажаючих учнів [7: 56]. Розробкою
змісту викладання малювання займалася Академія Мистецтв у Санкт-Петербурзі. Рекомендованим
для загальноосвітньої школи був "Курс малювання" А. Сапожнікова (витримав декілька перевидань і
був поширений у шкільній практиці протягом XIX ст.). Автор підкреслював необхідність художніх
занять для усіх без винятку учнів, наголошуючи, що оволодіння основами образотворчого мистецтва
доступне кожній дитині. Широко використовувалися у шкільній практиці методичні розробки
художника-педагога П. Чистякова. Він доводив, що викладання художнього мистецтва на
початковому етапі має важливе загальноосвітнє й виховне значення, підкреслював, що методи
навчання малювання обов’язково повинні відповідати рівню загального розвитку вихованців.
На початку XX ст. популярними були авторські програми з малювання відомих художниківпедагогів З. Кіпріянової, К. Лєпілова, М. Раєвської-Іванової, Є. Шрейдера. У зв’язку з цим, у
традиційній методичній системі навчання малюванню з’являються новаторські тенденції. При
визначенні завдань дисципліни наголошувалося, що метою викладання образотворчого мистецтва у
загальноосвітній школі є розвиток естетичного смаку та творчих здібностей в учнів, а також
формування у них практичних умінь та навичок. Навчально-методичні вправи з малювання мали
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обов’язково бути творчими за змістом. Механічні завдання (малювання по клітинам, копіювання)
дозволялося застосовувати лише на початковому етапі навчання. Основними видами художньої
діяльності мали стати: малювання з натури, малювання з пам’яті, малювання за уявою, вільне
малювання.
Зокрема, К. Лєпілов підкреслював, що методика навчання малюванню й ліпленню у початковій
школі повинна базуватися на вільному дитячому малюнку, у відповідності з природною здатністю
дітей графічно відтворювати предмети дійсності. Основні положення запропонованої ним методичної
системи формулювалися таким чином: малювання на початковому етапі має бути засобом вираження
думок, спостережень; метод малювання по клітинам та копіювання з малюнків не повинні
використовуватися у шкільній практиці, як вправи, що не сприяють розвиткові дитячої
самодіяльності й творчості [8: 127-135].
Активний розвиток професійно-технічної освіти зумовив офіційне впровадження у 1894 р. до
програм початкових навчальних закладів нової дисципліни – ручної праці. Актуальним завданням
початкової школи стало "поширення основ професійних знань та вмінь серед учнів" [9, арк.3]. Уроки
ручної праці повинні були надавати можливість учням розкрити в собі нахили до певної професії.
Важливе значення надавалося ознайомленню учнів із народними промислами (як правило, з тими, що
побутували в кожному конкретному регіоні).
У зв’язку з посиленням наукового інтересу до народного мистецтва у змісті трудового навчання,
на початку XX ст. з’явилися методичні публікації з проблематики. Зокрема, дидактичні і виховні
можливості народної іграшки як провідного засобу трудового виховання дітей розглядалися у
посібниках російських методистів М. Бартрама, О. Бенуа. У 1904 р. на сторінках російськомовного
періодичного видання "Киевская старина" з’явилася праця М. Грушевського українською мовою
"Дитячі забавки та ігри усякі" [10: 60-61]. Монографія містила детальний опис дитячих ігор і мала
стати багатим дидактичним матеріалом для використання у навчальному процесі тогочасної школи на
теренах України. Однак, на практиці вона тривалий час залишилася непоміченою.
У 1913 р., внаслідок затвердження нового проекту "Положення про початкові народні училища",
виникли умови для розширення змісту початкової освіти, (термін навчання пропонувалося збільшити
до 4-х років). Зокрема, предмети мистецького циклу офіційно входили до складу обов’язкових, із
зазначенням щотижневої кількості годин на їх опанування. Позитивні зміни торкнулися насамперед
викладання малювання, ліплення, ручної праці. Отже, вперше естетичний компонент офіційно
впроваджувався у зміст початкової ланки освіти.
Підсумовуючи, зазначимо, що в цілому офіційне ставлення до естетичного компоненту у змісті
початкової освіти другої половини XIX – на початку XX ст. було суперечливим. Викладання
дисциплін мистецького циклу вважалося необов’язковим і мало фрагментарний характер. Загальною
тенденцією для усіх типів початкових училищ було морально-релігійне виховання, основним засобом
якого проголошувався церковний спів. Незважаючи на законодавче оформлення інших предметів
мистецтва у змісті початкової освіти, процес їх упровадження у шкільну практику був ініційований,
як правило, громадсько-педагогічним рухом. Прогресивні методисти початкової школи прагнули
збагатити офіційну педагогіку перспективними підходами в організації викладання дисциплін
мистецького циклу, створювали авторські методики, програми. Залишаючись на рівні проектів,
більшість таких програм знаходили втілення у практичній діяльності прогресивних педагогів
минулого і заслуговують на увагу в умовах сьогодення.
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Благова Т.А. Организация преподавания художественных дисциплин в системе начального
образования (вторая половина ХХ - начало XX веков).
В статье исследуется процесс организации преподавания художественно-эстетических дисциплин в
системе начального образования во второй половине XIX – в начале XX столетий. Раскрыты
содержание и основные тенденции преподавания предметов искусства в начальных учебных
заведениях разных типов.
Blagova T.O. The Organization of Artistic Subjects Teaching in the System of Primary Education (the 2nd
half of the 19th – the beginning of the 20th centuries).
The process of artistic-aesthetic subjects teaching organization in the primary education system in the 2nd
half of the 19th – the beginning of the 20th centuries is researched in the article. The content and the main
tendencies of aesthetic education in the primary educational institutions of different types are analysed.

61

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 36. Педагогічні науки

УДК 37.035.6
Л.С. Бондар,
кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник
(Інститут педагогіки АПН України, м. Київ)

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА
У ХАРКІВСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ НЕДІЛЬНІЙ ШКОЛІ Х.Д. АЛЧЕВСЬКОЇ
У статті аналізуються методи та форми роботи в Харківській приватній жіночій недільній школі
Х.Д. Алчевської, розкривається внесок учителів у розробку програм з усіх предметів, навчання в
недільній школі та підготовку підручника "Книга дорослих"
Харківська приватна жіноча недільна школа була громадським методичним і об’єднуючим
центром недільних шкіл усієї Росії. Вона "мала давати знання, уміння і бути виховним закладом". Як
стверджує дослідник спадщини Христини Данилівни Алчевської О.М. Мазуркевич, вона була
"основоположником методики навчання грамоти дорослих, творцем перших систематичних програм і
посібників для недільних шкіл, істинним новатором методу літературних бесід та інших практичних
шкільних свят" [1: 18], а її школа – справжньою науково-педагогічною лабораторією, "лабораторією,
де розроблялися методи занять з дорослими" і куди приїздили знайомитися з організацією роботи і
веденням справ представники недільних шкіл з усієї Росії. В "Истории педагогики"
М.О. Константинова, Є.М. Мединського, М.Ф. Шабаєвої наголошується, що спадщина Христини
Данилівни "зберегла свою цінність і для сучасної масової школи" [2: 277].
Харківська приватна жіноча недільна школа – це не тільки "живий, колективний педагогічний
організм, але й дружна сім’я, з’єднана спільністю праці, інтересу й особистісних симпатій..." [3: 24].
Недільні школи могли вільно відвідувати як учителі, так і учні. Дуже важливим на той час було те, що
вчителі працювали у школі безкоштовно. За освітою вони розподілялися на такі групи: гімназійної
освіти – 49; домашньої освіти – 34; інституток – 11; пенсіонерок – 8 і 7 з духовного жіночого
училища; їх вік здебільшого становив від 16 до 30 років; невелика частина була від 30 до 50 років [3:
27].
Такі відомі педагоги, як М.О. Корф, С.І. Миропольський, Я.В. Абрамов, В.А. Євтушевський,
Д.Д. Семенов та багато інших неодноразово відвідували Харківську приватну жіночу недільну школу,
високо оцінювали її діяльність, підтримували з нею стосунки й допомагали в роботі. Як наголошує
Я.В. Абрамов, "нічого подібного не було на початку 70-х років". Протоколи педагогічних зборів
свідчать про велику організаційну роботу, що проводилася у школі в перші роки її офіційної
діяльності. Насамперед потрібно було з’ясувати мету і завдання недільної школи, добрати відповідно
заходи ведення справи в недільній школі. Дослідник діяльності недільних шкіл, зокрема Харківської
приватної жіночої недільної школи, Я.В. Абрамов, склав список питань, що обговорювалися на
зборах за перші десять років її функціонування. У журналі "Русская школа" він наводить лише
питання, що розглядалися протягом перших двох навчальних років: 1870/71 та 1871/72. На зборах
21 листопада 1870 р. з участю М.О. Корфа було прийнято такі рішення: 1) Увести наочне навчання.
2) Посилити викладання арифметики. 3) Навчання грамоти здійснювати невеликими групами, після
чого учениць, які свідомо засвоїли грамоту, перевести для подальшого навчання (арифметика та
наочне навчання) в класи, кількість яких мала залежати від рівня підготовки учнів. 4) У процесі
викладання керуватися програмою, поданою в книжці бар. Корфа "Русская начальная школа".
5) Здійснювати контроль занять, для чого вибирати два рази на рік комісію із працівників школи, з
метою подальшого обстеження навчально-виховної роботи в школі. Про результати перевірки
доповідати на зборах [4: 49].
Розвиток Харківської приватної жіночої недільної школи характеризують такі показники щодо
кількості учениць: 1878/79 н.р. – 377, 1880/81 – 317, 1881/82 – 308, 1884/85 – 325, 1887/88 – 314,
1888/89 – 334, 1889/90 – 370, 1891/92 – 553, 1892/93 – 536, 1893/94 – 555, 1894/95 – 536, 1896/97 – 704
особи. Отже, кількість учениць у школі з кінця 70-х років до початку 90-х збільшилася приблизно на
150 осіб. У перші роки діяльності школи серед вступаючих переважали неграмотні, а з часом процент
вступу до школи грамотних збільшувався. У 1894/95 н.р. 536 учениць розподілялися так:
домогосподарки – 139; модистки, швеї – 173; працівниці фабрик – 50; цукровички – 49; служниці –
47; прачки – 20; продавці – 13; вишивальниці – 4; панчішниці – 4, канелюшниці, рукавичниці та ін.
ремісниці – 43 [4: 52-61]. Головною перешкодою у навчанні були професійні заняття учениць. Їх
успішність залежала також від умов життя, нерівномірності відвідування занять. Значну допомогу в
навчанні ученицям мали надавати домашні завдання. На жаль, у Харківській недільній школі їх
практикували рідко.
Із протоколів педагогічних зборів з’ясовано, які організаційні питання обговорювалися в різний
час. Серед них: складання детальних навчальних планів для всіх класів; необхідність власних програм
для правильної організації навчальних занять по групах; забезпечення учнів навчальними
© Бондар Л.С., 2007
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посібниками; кількість перерв між уроками; допомога у викладанні старших учениць недільної
школи; дисципліна під час класних занять; тісний взаємозв’язок усіх навчальних предметів;
використання системи класного викладання в школі; засоби надання виховного характеру навчанню в
недільній школі; літні заняття у школі; прийом учениць у літній період; кількість навчальних годин у
літній час; випробування (у вигляді пробних уроків) нових учителів; вплив місцевих умов на
організацію школи; організація підготовчого класу при школі; оцінювання пробних уроків учительок;
позакласні заняття учнів; проблема відстаючих учениць; свята та відвідування учнів вдома.
Це лише частина питань, які виносилися й розглядалися на зборах. Проблема розподілу учениць
на групи і класи ставилася і розв’язувалася щороку. На початку пропонувалося поділити школу на
шість груп, а всіх учнів – на два відділи: 1) ті, які навчалися читати й писати; 2) ті, що вміють читати.
Перше відділення ділилося на чотири групи з особливими вчительками, друге – на п’ять груп з двома
вчительками в кожній. Перша група дорослих з трьома вчительками і законовчителем навчалася
Закону Божого, арифметики, історії, письма; дві-три групи з трьома педагогами навчалися читання,
письма, арифметики; четверта з двома вчителями і п’ята з трьома, також навчалися читання, письма,
лічби. Усього налічувалося 15 груп. При цьому зверталась увага на те, щоб заняття відвідували всі
учні й у групи об’єднувались учениці одного рівня знань [3: 36-38].
Заняття в школі розпочиналися о 10 год ранку. Оскільки частина вчительок від’їжджала на літні
заняття, школа ділилася на меншу кількість груп. Літні заняття в старшій групі проводилися так:
перша година – історія, друга – читання й письмо, третя – Закон Божий. Враховуючи те, що учні
вступали до школи неодночасно й відвідували її з перервами, рівень знань відстаючих був надто
різним, як і рівень підготовки та здібностей учителів. Тому виникала потреба ділити учнів на групи і
класи.
На уроках Закону Божого навчали учнів "бути добрими, служити ближньому, щиро, ради самого
добра". Наставник живим словом переконання, впливаючи на серце слухачів, добивався того, щоб
діти "засвоїли молитви, початки християнського вчення, Св. Історію та оволодівали навичками до
слов’янського читання" [3: 44-45].
Навчання грамоти проводилося за звуковим способом. У цій справі "вмінню Х.Д. Алчевської
справедливо міг позаздрити будь-який майстер у справі навчання грамоти", [3: 45] – стверджував
С. Миропольський. У результаті обговорення питань щодо навчання грамоти на зборах учителів
визначено зміст занять за групами:
Перша група, звукова. Азбука. Ознайомлення з голосними і приголосними буквами; з поняттям
про звук, букву, склад і слово; роздільне читанням з слів; роздільне письмо, причому букви, з яких
складається слово, повинні писатися зв’язно, а не окремо. Вчителі повинні звертати увагу на те, щоб
учениці не пропускали звуків при читанні й письмі, розуміли кожне прочитане слово, уміли
переказувати речення з 5-6 слів.
Друга група. Ознайомлення з поняттям про звук, букву, склад і слово; роздільне читання з паузою
на розділових знаках, уміння переказувати невеликі статті, писати без звукових помилок.
Третя група. Виразне читання, паузи на розділових знаках; уміння зображати ці знаки на письмі,
переказування прочитаних статей, їх переписування та написання великих літер. Письмо під диктовку
вчителя вибраних ним уривків із статті з переліком розділових знаків.
Четверта група малолітніх (створювалася лише тоді, коли учениць було не менш як десять).
П’ята група дорослих. Тут викладався початковий курс граматики рідної мови.
Арифметика була одним з важливих предметів. Для унаочнення початкового навчання лічби,
школа мала: арифметичний ящик, торгові й дробові рахівниці, креслення та ін.
Геометрію пропонувалося уводити в старших класах. На цей предмет виділялося 10 уроків. Збори
запропонували п. Кочетовій скласти програму. Розроблена нею програма дістала схвалення. Вона
містила такі теми: Тіло. Куб: його грані, ребро, двогранні і тригранні кути. Лінії: пряма, ламана,
похила, горизонтальна. Лінійні кути. Поверхність, її вимірювання; квадрати, квадратні метри. Задачі.
Призма (чотиригранна), її грані, ребра, основа, вимірювання поверхності. Задачі. Об’єм тіла.
Вимірювання об’єму куба і призми. Кубічна міра. Задачі. Куля: центр кулі, переріз, вісь, окружність,
крива лінія, дуга [3: 47-50].
Елементарні відомості з географії викладались у зв’язку з предметними уроками (до 10 уроків).
Викладалися найнеобхідніші географічні відомості, потрібні для розуміння статей, що входили до
книги для читання; зверталась увага на складання плану, карти.
Відомості з вітчизняної історії. Частково викладання здійснювалось у вигляді бесід або читання
підручника. Цьому предмету ще не приділялася належна увага.
Початкові відомості із суспільствознавства викладались у зв’язку з книжкою для читання. Цей
предмет був найменше розроблений. Недостатньо відомостей повідомлялося з фізики, а найбільше
уваги приділялося рослинному царству.
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Ботаніка не ввійшла до курсу школи. Предметні уроки пішли "в небуття", поступившись місцем
предмету, який справді може мати велике виховне значення.
Співи фактично викладала Х.Д. Алчевська. Уроки співів проводились не по нотах, а по слуху. Під
акомпанемент учительки на роялі співали гімни, п’єси, пісні. Уроки співів були для учнів "не просто
відпочинком, а насолодою". Такий настрій був тією "силою морального впливу, який дає музиці
почесне місце в ряді загальноосвітніх засобів школи" [3: 51-56].
Позакласне читання мало бути предметом особливої уваги учасників недільних шкіл. Учитель мав
знати, чи прочитана книжка до кінця, чи зрозуміла вона, а якщо ні, то з якої причини, як ставляться
учениці до змісту прочитаної книжки, чи виникли в них питання під час читання? Щоб поставити
позакласне читання на належну висоту, було розроблено методику домашнього читання. Головна
мета позакласного читання полягала в заохоченні учнів до книжок, що мало сприяти їх розумовому та
моральному розвитку. Ця мета досягалася таким чином: у грамотних групах одночасно з
пояснювальним читанням з географії, історії чи суспільствознавства видавалися книжки для
домашнього читання відповідного змісту. Отже, на уроці учні будуть підготовлені до читання
популярно-наукової книжки; класні бесіди зацікавлять їх і підготують до читання книжки; у свою
чергу викладання буде більш усвідомленим, оскільки допоміжним позакласним читанням учні
ґрунтовно ознайомляться з предметом уроку [5: 51-67].
До брошури "Опыт программ по всем предметам обучения в воскресной школе для взрослых и
малолетних учащихся (в обьеме курса начальной народной школы) " увійшли такі програми:
Навчання читання і письма в групах неграмотних учнів.
Читання для груп дорослих учнів, які закінчили вивчення алфавіту.
Пояснювальне читання для малолітніх учнів, які закінчили азбуку за "Родным словом"
К.Д. Ушинського, рік другий.
Логічні вправи з "Родного слова" у зв’язку з уроками читання, рік перший.
Пояснювальне читання для груп малолітніх учнів, які пройшли "Родное слово", рік другий.
Навчання письма для всіх груп недільної школи.
Програма із самостійних письмових вправ.
Програма з арифметики для груп дорослих учнів у недільній школі.
Погляд на викладання арифметики в групах дорослих учениць Харківської жіночої недільної
школи В.А. Євтушевського.
Програма з арифметики для груп малолітніх учнів у недільній школі [6: 70 ].
Харківська приватна жіноча недільна школа прагнула стати на висоті розумних вимог методики;
на вчительських зборах детально і всебічно розглядалися кращі засоби викладання кожного предмета
і з урахуванням досвіду вибирались найбільш придатні; обговорювалися питання щодо викладання
окремих предметів навчального курсу. Серед них: програма предметних уроків; вибір матеріалу для
предметних уроків у старших класах; спеціалізація уроків; використання наочних посібників на
уроках; зв’язок наочного навчання з книжкою для читання; необхідність попередньої підготовки до
уроків; засоби надання різноманітності урокам, до змісту яких можуть уходити початкові відомості з
фізики, географії та суспільствознавства; методи навчання грамоти; розподіл груп при навчанні
читання і письма; розподіл занять на ступені у процесі навчання грамоти; засоби поліпшення
каліграфії учениць; вибір книжок для читання учнів; викладання в недільній школі вітчизняної
географії та історії; викладання арифметики; про методичні засоби викладання арифметики [3: 44].
Х.Д. Алчевська і вчителі її школи розробили методи й засоби позакласного читання, вивчення та
узагальнення досвіду роботи харківських учителів, навчальні програми з усіх предметів і посібник
"Книга дорослих". Велика увага зверталась на методичні вказівки щодо створення навчальних
посібників; організації шкільного музею; влаштування виставок; проведення літературних бесід;
складання учнями відзивів на прочитані книжки; застосування наочності під час навчання;
запровадження Христиною Данилівною педагогічних щоденників; проведення загальних та
гурткових педагогічних зборів; влаштування педагогічних виставок (в Антверпені, Парижі, Чікаго);
організації друкування матеріалів для "Хроніки недільних шкіл" у журналі "Русская школа" з
ініціативи Христини Данилівни; створення критоко-бібліографічного покажчика "Що читати
народові?"; методу пояснювального читання й літературних бесід; звукового методу навчання
грамоти; складання анкет, збору статистичних даних; ведення справ недільних шкіл; листування;
виступів у пресі; методів вивчення читача; методу вивчення читацьких інтересів.
У Харківській недільній школі використовувалися найпростіші методи викладання: пояснювальне
читання й бесіда.
З 1897 р. журнал "Русская школа" запровадив рубрику "Хроніка недільних шкіл", яку вела
вчителька Харківської приватної жіночої недільної школи М.М. Салтикова, а редагування
здійснювала Х.Д. Алчевська "Хроніка..." друкувалася в журналі протягом десяти років. Під такою
рубрикою було опубліковано 180 матеріалів. Перші з них вийшли в № 2 за 1897 р. Умовно матеріали
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"Хроніки..." можна поділити на такі групи: звіти окремих недільних шкіл, нариси з історії діяльності
недільних шкіл; програми і методичні вказівки до них, статті про досвід запровадження
найефективніших методів викладання; значне місце відводилось діяльності педагогічних зборів та
роботі шкільних бібліотек, а також дискусійним матеріалам про завдання й загальноосвітнє значення
недільних шкіл тощо.
Вважалось, що всі недільні школи мали складати річні звіти про свою діяльність. При їх складанні
пропонувалося готувати статистичні дані у формі таблиці:
1. Кількість учнів (перебували в школі протягом року, вибули, залишились на кінець року).
2. Розподіл учнів: за віком (малолітні підлітки (від 13 до 15 років), середній вік); за складом,
заняттям, віросповіданням, сімейним станом; за часом навчання в школі (перший рік, другий і т.д.); за
підготовкою при вступі до школи неграмотних, напівграмотних (уміють лише читати),
малограмотних (погано читають і пишуть).
3. Кількість осіб, яким відмовлено у прийомі.
4. Регулярність відвідування школи ученицями (кількість усіх відвідувань за рік, середня,
найбільша, найменша кількість учениць на навчальний день, регулярність відвідування у
процентному відношенні).
Викладачі.
1. Кількість учителів (перебували в школі протягом року, вибули й залишись на кінець року).
2. Розподіл учителів: чоловіків – жінок, за освітою (з вищою, середньою, із званням учителів
початкових народних училищ), за сімейним станом, за часом викладання в школі.
3. Регулярність відвідування школи вчителями (кількість усіх відвідувань за рік, середня,
найбільша, найменша кількість учителів на навчальний день, регулярність відвідування в
процентному відношенні).
Навчальна частина.
1. Кількість навчального часу (навчальних днів за рік і годин на день).
2. Групи (кількість, середня кількість учнів у групі).
3. Кількість неграмотних, які навчилися за рік грамоти.
Бібліотека.
1. Кількість учнів, які брали книжки.
2. Кількість книжок, взятих за рік.
Розподіл книжок, узятих за розділами (белетристика, релігійно-моральний відділ, географічний,
суспільно-історичний та інший відділи); кількість книжок за розділами в процентному відношенні.
Кошти школи (прибуток, витрати).
Збори учителів.
1. Кількість зборів.
2. Відвідування зборів учителями (кількість учителів, що відвідують збори; кількість відвідувань
за рік; середня кількість учителів на зборах).
Окрім того, необхідно дати порівняльну таблицю статистичних даних школи за всі роки її
діяльності. Причому, "Звіти не повинні обмежуватись статистичними даними й сухим переліком, до
того ж мають давати всебічну й чітку картину шкільної діяльності в живих образах та
характеристиках" [7: 101-106].
У Харківській приватній недільній жіночій школі проводилися й пробні уроки. Згідно з рішенням,
прийнятим на зборах, на такі уроки запрошувались учениці, але вони не мали права бути присутніми
при їх обговоренні. Проведення відкритих уроків було обов’язковим для всіх учителів один раз на рік.
Причому предмет уроку мав бути з курсу початкової школи, а тема вибору залишалася за вчителем.
Учителі, які лише розпочинали працювати в школі, спочатку ознайомлювалися з її системою
викладання й лише потім проводили пробні уроки.
З метою контролю занять, створювалася комісія, яка досліджувала хід занять у школі і два рази на
рік доповідала на зборах учителів про їх результати.
Більшість учителів школи висловлювалися за проведення екзаменів. На їхню думку, екзамен мав
заохочувати учениць до занять; на них вони мали можливість перевіряти свої знання; за допомогою
екзаменів зручніше визначити загальний рівень учениць, що дуже важливо при розподілі на групи;
екзамен був би корисним і для вчителів, оскільки вони могли б перевірити свої засоби навчання,
порівняти їх з іншими і з’ясувати, на що в майбутньому потрібно звертати увагу. Водночас питання
про екзамен не було впроваджене в практику.
- Х.Д. Алчевською і вчителями її школи було розроблено і впроваджено в практику роботи
Харківської приватної недільної школи:
- звуковий метод навчанні грамоті, методи пояснювального читання і проведення літературних
бесід, метод перепитування прочитаного, метод вивчення читача, читацьких інтересів, позакласного
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читання, метод вивчення й узагальнення досвіду роботи вчителів, складання анкет та оформлення
статистичних даних;
- навчальні програми з усіх предметів і посібники, "Книгу взрослых";
- рубрику "Хроника воскресных школ" у журналі "Русская школа";
- педагогічні щоденники;
- загальні та гурткові педагогічні збори;
- виставки діяльності недільних шкіл;
- план організації шкільного музею;
- заходи щодо складання учнями відзивів на прочитані книжки;
- критико-бібліографічний покажчик "Что читать народу";
- ведення справ недільних шкіл;
- листування з відомими вітчизняними вченими, колегами та працівниками недільних шкіл;
- виступи в пресі.
Я. Абрамов стверджував, що недільна школа не лише дає "освіту бідним дівчатам", які без школи
все життя залишалися б неграмотними; вона рятує самих працівників школи від життєвої пустоти;
вона викликає у них симпатію до кращої із справ людських – до освіти дітей; вона примушує їх
любити цю працю до самозабуття й самопожертви [7: 77]. Всі, хто працював у недільній школі, були
глибоко переконані, що школа повинна "давати знання, уміння і бути виховним закладом". Публічне
демонстрування справи недільних шкіл завжди слугувало імпульсом відкриття нових.
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Бондар Л.С. Учебно-воспитательная работа в Харьковской женской воскресной школе
Х.Д. Алчевской.
В статье анализируются методы и формы работы в Харьковской частной женской воскресной
школе Х.Д. Алчевской, раскрывается вклад учителей в разработку программ по всем предметам
обучения в воскресной школе и подготовку учебника "Книга взрослых".
Bondar L.S. The Educational Work in Kharkiv Women Sunday School of Ch.D. Alchevska.
The methods and forms of work in the Kharkiv Private Women Sunday School of Ch.D. Alchevska are
analysed, the teachers' contribution into the Curriculum for all the subjects in the Sunday school creation
and the "Adults' Book" preparation is disclosed.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
В статті розглядається проблема формування ціннісних орієнтацій особистості. Розкривається
сутність механізму інтеріоризації загальнолюдських цінностей, причин і умов, за яких об'єктивні
цінності стають суб'єктивно значимими життєвими орієнтирами особистості
Життєдіяльність молоді в сучасних умовах пов’язана із впливом чинників різного походження, які
в поєднанні або позитивно, або згубно позначаються на фізичному і психічному здоров’ї особистості.
Становлення людини нового типу, "людини, що долає вузькі кордони національної держави і
визнає будь-яке людське створіння сусідом, а не варваром, людини, для якої дім – весь світ", людини,
що досягла гармонійного поєднання власного Я з оточуючим світом – одне з головних завдань
сучасної педагогіки [1].
У проблемі вивчення духовності та моральності людини ми можемо виділити наступні напрями:
1) поглиблення вивчення духовності людини, увага до її внутрішнього світу, її почуттів та
переживань (С. Кьеркегор, В. Дильтей, Ф. Ніцше);
2) формування цілісного погляду на суспільне життя, на відношення суспільства і людини
(О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс).
Духовне життя людства проходить під впливом матеріально-економічного життя, тому його
структуру можна уявити таким чином: духовна потреба, духовна цікавість, духовні та моральні
цінності, духовна діяльність та добробут.
Поняття цінностей відображає один із найсуттєвіших моментів практичної взаємодії людини з
навколишнім середовищем та іншими людьми, цінності є як об’єктивними, так і суб’єктивними,
оскільки вони створюються під впливом свідомості індивіда. Людина завжди має та використовує
можливості вибору того чи іншого шляху, мотивованого її потребами, інтересами, переконаннями та
врахуванням умов конкретної ситуації.
У процесі підготовки особистості з високим рівнем культури необхідно звертати увагу на
вивчення не лише тільки зовнішньої системи відносин, але й і внутрішньої, розкриваючи характер
взаємодії двох систем. Саме від рівня їх взаємодії залежить розуміння особистістю засвоєних нею
цінностей, перенесення їх на конкретний предмет діяльності, розвиток професійної, вольової,
емоційної і моральної сфери. Співіснування внутрішніх та зовнішніх цінностей надає змісту
існування людини, ставить її у позицію особистої відповідальності за свої вчинки.
Інтеріоризація моральних цінностей має різний ступінь вираження. Розрізняють п’ять ступенів
формування моральних цінностей: активне відношення як вираження високого ступеня прийняття
ціннісної системи, конформне відношення – тільки зовнішнє, узгоджене утворення з певною
системою норм та цінностей без ідентифікації з нею (лицемірство), індиферентність – байдужість,
пасивність, відсутність інтересу до певної ціннісної системи, неузгодженість з ціннісною системою, її
критика, негативна оцінка, прагнення змінити чи засудити її, активна протидія системі цінностей, яка
внутрішньо та зовнішньо заперечується [2: 26].
Напевно, будь-яка людина може пригадати моменти у своєму житті, коли в неї відбувалася
"переоцінка цінностей" і старі, давно відомі факти здобували раптом зовсім інше значення.
Цінності представляють внутрішній світ особистості, будучи виразником стабільного,
абсолютного, незмінного.
Система ціннісних орієнтацій особистості завжди адекватна системі цінностей суспільства.
Слідом за переоцінкою цінностей, що відбувається в суспільстві постійно, а іноді передбачаючи її,
з’являються зміни в ціннісних орієнтаціях особистості.
На жаль, на сьогодні паралельно із широко розгорнутою діяльністю, що має державну підтримку,
по формуванню національно-громадянських цінностей серед молоді, ми спостерігаємо засилля
об’єктів західної культури в матеріальній і духовній сферах життєдіяльності.
Процес формування моральних цінностей ми розглядаємо як ряд психічних процесів особистості –
від формування потреб і мотивів, цілей та оцінок до формування якостей моральної особистості,
враховуючи, що цінності спочатку віддзеркалюються суб’єктивно, а потім набувають об’єктивного
значення.
Сформувати певну моральну цінність протягом короткого періоду кількома заходами неможливо,
оскільки особистість існує як цілісність, яку не можна розкласти на ізольовані цінності і формувати їх
окремо. Важлива не наявність тих чи інших моральних рис особистості, а виявлення найзагальніших
моральних якостей, що інтегрують усі інші.
© Власенко О.М., 2007
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Процес виховання та самовиховання залежить безпосередньо від ідеалу особистості, що посилює
вплив середовища і виховання на моральний розвиток індивіда.
Процес формування моральних цінностей, а отже, і морального розвитку особистості може
проходити 2 етапи:
І етап – морально-практична діяльність, яка, врешті-решт, змінює моральну свідомість та
поведінку особистості. Це етап вироблення студентом власної позиції стосовно суспільної системи
цінностей.
ІІ етап – самовиховання, метою якого виступає моральне удосконалення власного "Я" в системі
суспільних стосунків, відбувається інтеріоризація, привласнення студентом системи існуючих
моральних цінностей.
Моральний ідеал студента як структурний компонент його світогляду стає частиною
самосвідомості і метою самовдосконалення. Тому залежно від того, чи ідеал суспільства та молодої
особистості збігається, відбувається моральний розвиток і зростає ефективність виховання, і навпаки.
В іншому випадку, залежно від усвідомлення незбігання цих ідеалів, особистість відчуває потребу в
моральному самовдосконаленні [3: 44].
Досліджуючи проблему формування цінностей, виділяємо два аспекти, в межах яких відбувається
становлення моральності особистості: пізнавальний, тобто засвоєння моральних знань, досвіду
моральної поведінки, та практичний аспект – залучення студентів до морально-практичної діяльності.
Передумовою професійного становлення студента є зростання його життєвої та професійної
позиції. Життєвою позицією будемо вважати спосіб самовизначення особистості в житті,
узагальнений на підставі її моральних цінностей, який відповідає її основним нахилам. Тому
професійна позиція – це складна система цінностей, де установки, інтереси, світоглядні категорії і
ставлення суб’єкта до моральних цінностей на єдиній основі регулюють практичну діяльність.
Включення особистості у професію, введення у професійну діяльність передбачає оволодіння
теоретичними знаннями, найпослідовніше це може бути досягнуто в ситуації практичної дії. Тому
професійно-творча діяльність сприяє підвищенню мотивації до праці, розвитку інтелекту,
максимальному розкритті здібностей студента [4: 245]. Розвиток духовних і моральних сил означає
формування конструктивних здібностей, вільне вираження свого "Я" [5: 254].
Важливим для нашого дослідження є розуміння моральної активності студента, до якої можна
віднести: морально-практичну діяльність; внутрішні передумови виникнення діяльності (ставлення до
морального ідеалу, принципів, норм, мотивів, задоволення своєю діяльністю); психологічний стан
готовності діяти в певній ситуації. У деяких випадках існує протиріччя між ціннісною системою
особистості та поведінкою в житті, що свідчить про відсутність активної соціальної установки
особистості на певну дію. У свою чергу аналіз соціальних установок дозволяє виявити
співвідношення ціннісної системи особистості й діяльності [6: 60].
Принципове значення для дослідження загальнолюдських цінностей сучасної молоді становлять
результати дослідження, проведеного за кошти гранту Президента України для обдарованої молоді в
м. Житомирі на базі науково-методичної лабораторії "Освітньо-виховні системи Полісся".
В процесі дослідження системи загальнолюдських цінностей студентів вищих навчальних закладів
використовувалася класифікація, яка побудована на основі сприйняття цінностей у ціннісному світі
студентської молоді.
Всі цінності були розділені на три групи: високі, середні і низькі за рейтингом.
До першого, вищого рівня, відносимо цінності, які вибрали, як важливі, більше половини
соціальних груп, тобто це цінності, рейтинг яких перевершує 28%. В цьому випадку більше половини
соціальних груп приймає цю цінність, вона входить до складу їх ціннісної єдності. В чому
виявляється схожість ціннісних орієнтацій більшості соціальних груп суспільства, в тому і полягає
ціннісна єдність суспільства.
До системи загальнолюдських цінностей особистості будемо відносити: доброту, турботливе
ставлення до людей, щирість, тактовність, милосердя; співчуття, чуйність, уважність; справедливість,
самокритичність, чесність, вірність, непримиренність до антигуманних вчинків, мужність,
принциповість, повагу до людської гідності, доброзичливість, скромність, ввічливість тощо.
Вказані цінності складають єдність суспільної свідомості українців, тому надалі будемо називати
їх "центральними".
Підставою для виділення другого рівня стали цінності, які обрали від 25 до 50 % соціальних груп.
Ці цінності стали "проміжними", оскільки мали рейтинг від 16 % до 28 %. Проміжними виявилися
наступні цінності: рівність, патріотизм, безкорисливість, терплячість, толерантність, доброчинність,
наполегливість. Ці цінності не входять до ціннісного кредо суспільної свідомості, оскільки
викликають суперечливе ставлення молоді до них.
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Нарешті, цінності, що входять до низького рівня, набрали рейтинг менше 16% тому отримали
назву "периферійних цінностей". Периферійні цінності були обрані меншістю студентів, що брали
участь у дослідженні.
Логічно припустити, що периферійні цінності також становлять інтерес дослідження та можуть
бути включеними до складу ціннісної єдності, сформованої на основі їх неприйняття більшістю
соціальних груп.
До периферійних цінностей відносимо: силу волі, раціональність, ентузіазм, багатство,
самопожертву тощо.
Цінності є показниками розвиненої особистості, тому можна стверджувати, що цінності,
набуваючи особистісного забарвлення, стають особистісними якостями. Особистісне зростання й
залежить від того, наскільки певна особистість поєднується із загальноприйнятою системою духовноморальних цінностей.
Духовно-моральні цінності безвідносно до історичних епох мають неперехідний характер,
зберігають наступність духовно-моральних вимог. Це стосується передусім норм регулювання
зв'язків між людьми: не красти, не вбивати, допомагати один одному, виконувати обіцянки, говорити
правду тощо.
Наявність такої системи духовно-моральних цінностей та відповідної їх ієрархії може слугувати
критерієм сформованості суб’єктивно-особистісних цінностей студентів.
Процес формування духовно-моральної особистості має бути тісно пов’язаний з новими
процесами розвитку суспільства. Необхідно враховувати нові соціально-культурні реалії, які
впливають на виховання (не тільки негативні, а й позитивні). Врахування складних умов формування
духовно-моральних цінностей в молодіжному середовищі перешкодить умовному характеру
прищеплення духовно-моральних цінностей серед молоді.
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Власенко О.М. Формирование системы ценностей личности.
В статье рассматривается проблема формирования ценностных ориентаций личности.
Раскрывается сущность механизма интериоризации общечеловеческих ценностей, причины, по
которым эти объективные ценности стают субъективно значимыми жизненными целями для
личности.
Vlasenko O.M. The Formation of Personality’s Values.
In the article the problem of the main personality's orientations formation is considered. The essence of
moral values interiorization mechanism, the reasons and conditions of the objective values becoming
subjectively important vital orientations for the person are disclosed.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЄЗУЇТСЬКОГО НАУКОВО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ В БОНКОВИЧАХ
У ПРОЦЕСІ РЕФОРМАТОРСЬКИХ ЗМІН В ПЕДАГОГІЦІ ГАЛИЧИНИ
Проаналізовано особливості функціонування єзуїтського науково-виховного закладу в
Бонковичах у контексті реформаторських змін у педагогіці Галичини (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.).
Акцентовано увагу на переосмисленні ролі єзуїтських шкіл у розвитку шкільництва у руслі
течії педагогічного персоналізму.
В історії вітчизняної педагогіки ще й дотепер існує чимало "білих плям", пов’язаних з діяльністю
різних навчально-виховних закладів. Особливий інтерес при цьому викликає досвід їх
функціонування на теренах Галичини, де, як відомо, у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. розвиток
педагогічної думки відбувався під впливом різних реформаторських ідей та течій. Наявність
багатонаціонального складу населення в краї уможливлює виокремлення спільних та відмінних ознак
у різних культурах та їхній поступ в освітній сфері.
Мета нашого дослідження – проаналізувати діяльність єзуїтського науково-виховного закладу, що
знаходився у селі Бонковичі (Буньковичі) біля Хирова (тепер Старосамбірський р-н Львівської
області) у контексті розвитку ідей реформаторської педагогіки у Галичині. Інтерес до цього закладу
виник не випадково: по-перше, він малодосліджений у науковій літературі; по-друге, неабиякий
інтерес викликає тривалість його функціонування (1886-1939); по-третє, у досліджуваний період
діяльність закладу в Бонковичах вирізнялася у підходах до змісту освітньої діяльності та виховної
роботи з молоддю.
У науково-педагогічній літературі безпосередню згадку про цей заклад можна зустріти в "Історії
виховання" польського дослідника С. Модзеня, характеристику загальних особливостей розвитку
єзуїтського шкільництва – у роботах С. Бєднарскі, Я. Гулевича, І. Кайкова, Б. Натоньскі, Л. Пєхнік,
Я. Поплатека та ін. На думку С. Модзеня, заклад в Бонковичах був справжнім "бастіоном
католицизму і польськості" [1: 147], звідки починала свій шлях в політику, літературу та науку
майбутня еліта польської держави. Справді, навіть в 30-ті рр. ХХ ст. у міжвоєнній Польщі не було
більшого навчального закладу.
Єзуїтський науково-виховний заклад в Бонковичах під Хировом (інша назва – Хирівський конвікт)
було засновано 1886 р. за ініціативою М. Моравського і Х. Яцковського. Його діяльність спиралася на
засади католицької віри та універсальні вартості, котрі спрямовували внутрішній поступ та життя
людини, польські шкільні устави та Ratio studiorum (сукупність єзуїтських правил і практичних
завдань щодо діяльності школи) [3: 148]. Успішне поєднання виховних та навчальних функцій у
цьому закладі здійснювалося на основі відповідного відбору навчального матеріалу, зосередженні
особливої уваги на позашкільній роботі з учнями та залученні їх до власного самовиховання.
В історичній літературі звикли вважати, що єзуїти "виховували вірних і покірних слуг Ватикану"
та "багато уваги приділяли вивченню схоластичної діалектики, положення якої використовували для
виправдання своїх огидних вчинків, терору, нехтування найелементарнішими моральними нормами"
[2: 33]. Насправді, у таких твердженнях можна віднайти ще один з міфів сучасної вітчизняної історії
педагогіки, який потребує перегляду та уточнення щодо справжньої ролі єзуїтів у розвитку освіти та
педагогічної думки.
Організація процесу навчання у закладі в Бонковичах дещо змінює наші уявлення про єзуїтів.
Найбільший акцент під час організації навчальної діяльності робився на моральне виховання дітей,
формування характерів, засвоєння ними правил і норм поведінки, прищеплення їм таких
християнських чеснот, як віра, надія, любов, мужність, справедливість, стриманість і мудрість.
Досвід єзуїтів надзвичайно цікавий практикою вирішення життєвих ситуацій та логікою
організації і розвитку колективу. Зокрема, чисельні "духовні вправи" єзуїтів мають доволі чітко
визначену мету, системний характер та своє методичне обґрунтування. Вони стосуються не лише
інтелекту, а й емоцій, волі, фізіології і зводяться до управління пам’яттю, інтелектом і волею. Ці
вправи є своєрідним центром духовного життя єзуїтів і здатні ефективно переробляти стиль власної
поведінки та життя.
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У контексті вищезазначеного нам хотілося б звернути особливу увагу на той факт, що єзуїти не
заперечували самостійного мислення, хоча і приймали за основу систему формальної освіти з
релігійним духом. У навчанні ця система мала гуманістичний характер, що можна прослідкувати у
викладах з риторики, сценічного мистецтва; застосування таких дидактичних методів, як діалог та
диспут. Як зазначають дослідники, "єзуїтські школи вміло готували людей до педагогічної праці,
виховуючи молоде покоління у католицькому дусі" [3: 34-35].
Які ж характерні ознаки дозволяють нам говорити про особливості науково-виховного закладу в
Бонковичах? За науковим і загальним оснащенням він не мав собі рівних у Галичині. Заклад містився
у новій будівлі з 327 приміщеннями. Його шкільна бібліотека налічувала близько 37000 томів,
включно зі стародруками та інкунабулами, величезною збіркою карт, атласів, історикоархеологічною, музичною, філателістичною, нумізматичною колекціями. Також діяли природничий
музей, ботанічний сад, астрономічна обсерваторія, театр, оркестр, різноманітні лабораторії (серед них
географічна, біологічна, хімічна, фізична, ручної праці). Для рекреаційно-виховних цілей, окрім
гімнастичного залу, функціонувало 6 басейнів, 4 тенісних корти і 8 спортивних майданчиків з
багатим інвентарем для ігор та забав. Заклад мав власний водогін, електростанцію, шпиталь і лікарню
[4: 136-154].
У позалекційний час виховні функції у закладі в Бонковичах переходили до префектів, кожен з
яких мав свій клас. Клас складався з двох або трьох паралельних відділів, що називалися дивізіями.
Дивізія охоплювала учнів одного віку і становила окрему виховну групу з власною науковою та
рекреаційною аудиторією, спортивним майданом, спальнею. Важливим виховним чинником була
єдність вихованців з родинами – постійні відвідини, виїзди, надання інформації батькам про їхню
поведінку та успіхи у навчанні, а також розвинутість організації молодіжного життя [5: 7-22].
Дослідники історії єзуїтів зазначали, що усі їх вправи були побудовані на самонавіюванні, а кожен
наступний крок у навчанні пов’язаний з вправою "трьох здібностей": пам’яті, волі та інтелекту. Окрім
цього, застосовувалася також вправа на "застосування відчуттів", яка полягала у спогляданні
предмета за допомогою зору, слуху, смаку, нюху та дотику [6: 110-111]. Водночас, акцентувалося на
тому, що знання є засобом пізнання правди і дійсності, а не метою.
Організація навчальної діяльності в закладі відбувалася на засадах урахування вікових та
індивідуальних особливостей розвитку дитини. Це можна прослідкувати у продуманій системі
самоврядування, оптимальних умовах для фізичного, розумового, естетичного розвитку учнів,
високому рівні позашкільної роботи. Найвагоміше місце відводилося релігійному вихованню, що
стимулювало формування засад віри і моральності, а також вихованню характеру та старанності у
навчанні.
Підсумовуючи, зазначимо, що єзуїтський науково-виховний заклад у Бонковичах упродовж свого
існування (1886-1939) фактично мав характер класичної гімназії, хоча це питання є дискусійним.
Очевидно, що єзуїтам вдалося створити ефективну педагогічну систему, де кожна наступна вправа
слідує з попередньої та переживається, "пропускається крізь себе". Такі прояви насправді мали
реформаторський характер, а не просто наслідували традиції організації єзуїтських шкіл. Усю
дидактичну та виховну систему у закладі в Бонковичах було спрямовано на максимальний та
всебічний розвиток вихованців у руслі педагогічного персоналізму. Ця реформаторська педагогічна
течія, яку ми відносимо до ідеї релігійної педагогіки, зосереджувала увагу на процесах переживання
знань і творенні нових виховних вартостей, формуванні характеру на основі релігійної віри.
Діяльність закладу у Бонковичах зайвий раз засвідчує, наскільки неоднозначно та багатогранно
розвивалася педагогічна думка у такому регіоні як Галичина, відтворює складні процеси культурноосвітнього розвитку різних національних груп краю. Проаналізована проблема є актуальною у наш
час і потребує нових досліджень у освітньому просторі України, які б дали змогу відтворити усю
палітру розвитку шкільництва Галичини у період реформаторських змін кінця ХІХ – першої третини
ХХ ст. на засадах полікультурного підходу.
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ: ДОСВІД СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
Стаття присвячена актуальній проблемі сьогодення – вихованню патріотичних почуттів у
молодших школярів. Розглянуто основні положення та подано практичні рекомендації щодо
проведення виховної роботи патріотичної спрямованості, визначено її орієнтований зміст для учнів
початкових класів.
Провідною проблемою української психолого-педагогічної науки є розробка методологічних засад
формування особистості учнів загальноосвітньої школи. Патріотичне виховання сучасного школяра
серед різноманітних теоретичних підходів у вирішенні цього питання займає одне з головних місць.
Сьогодні важливо відтворити в українському суспільстві почуття істинного патріотизму як
духовно-моральної та соціальної цінності, сформувати у молоді громадянсько активні, соціально
значущі якості, які вона зможе проявити в усіх видах діяльності, і, перш за все, пов’язаних із захистом
інтересів своєї родини, рідного краю, народу та Батьківщини, реалізації особистого потенціалу на
благо зміцнення української держави. У різні часи та епохи в усіх цивілізованих державах сім’я,
школа, суспільство ставили перед собою завдання – виховати громадянина, патріота своєї країни.
Глибокий та системний аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури доводить, що
сучасне виховання, зокрема патріотичне, має здійснюватися в умовах національного виховання.
Виховання патріотизму сучасні вчені розуміють як "формування гармонійної, розвиненої,
високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої людини, наділеної глибокою
громадянською відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими й духовними якостями,
родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, господарською кмітливістю,
підприємливістю й ініціативністю" [1: 6].
Проблемі патріотичного виховання, сутності таких понять, як "патріотична свідомість", "любов до
Батьківщини", присвячені фундаментальні праці вчених-філософів В. Бичка, О. Забужко,
І. Надільного, І .Стогнія, В. Шинкарука та ін. В своїх наукових працях досліджують поняття
"патріотизм" сучасні психологи: І. Бех, А. Богуш, М. Боришевський, В. Котирло та інші.
Важливим у процесі теоретичного усвідомлення нових тенденцій у вітчизняній педагогічній науці
є роботи О. Вишневського, О. Губко, П. Кононенка, В. Кузя, Б. Ступарика, Б. Чижевського, К. Чорної,
які в основу патріотичного виховання ставлять національну свідомість та наголошують на
усвідомленні безперечної цінності Батьківщини.
Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що успішність розв’язання проблеми
патріотичного виховання залежить від термінового перегляду навчальних і виховних програм школи
та позашкільних закладів освіти, взаємовідносин школи та сім’ї, пошуку досконалих механізмів
громадсько-патріотичного виховання. Однак, реалізація такого важливого соціального завдання
ускладнюється тим, що традиційний підхід до виховання особистості через систему спільних зусиль
школи, сім’ї та суспільства не завжди є ефективним. Більше того, дослідники констатують, що в
системі виховання дитини не існує обґрунтованої програми впливу на особистість із метою розвитку
патріотичних почуттів.
Метою даної публікації є завдання познайомити з авторською технологією патріотичного
виховання та показати її впровадження у виховний процес сучасної школи.
Протягом десяти років учителі 1-4 класів ЗОШ селища Райгородок Слов’янського району
Донецької області (яка є експериментальним майданчиком кафедри педагогіки СДПУ) працюють за
авторською технологією з патріотичного виховання.
Метою даної виховної роботи є:
1. Забезпечити учнів знаннями з проблеми патріотизму.
2. Розвивати патріотичні почуття та емоційні переживання, пов’язані з любов’ю до малої та
великої Батьківщини. Зміст роботи включає три розділи: родинний, соціальний, державний.
Робота в кожному класі проводиться за всіма розділами, але в першому класі більше уваги
приділяється родинному, в другому класі – соціальному, в третьому – державному, а в четвертому
класі закріплюються знання за трьома розділами. Програма охоплює чотири великі теми:
Тема 1. Сім’я людини в контексті життя суспільства (для 1 класу). Родинний розділ. Робота
проводиться за такими напрямами: любов як основа сімейного життя; сім’я як місце захищеності
дитини; мати та батько – безумовна цінність для кожної людини; родовід сім’ї; турбота один про
одного; відповідальність кожного члена родини за сім’ю; внесок членів сім’ї в її благополуччя та
щастя.
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Тема 2. Батьківщина як місто, де людина народилась і пізнала щастя життя (для 2 класу).
Соціальний розділ. Зміст цієї теми включає: усвідомлення понять (людина, мова, історія, події,
природа, традиції, свята); поняття Батьківщини; край, місто, село, вулиця, дім, школа – моя
Батьківщина.
Тема 3. Батьківщина (Україна), де людина пізнала щастя життя (для 3 класу). Державний розділ.
Напрямок роботи: знання Батьківщини, її людей, її історії, традицій, вірувань. Гордість за
Батьківщину. Турбота про Батьківщину. Приховане почуття патріотизму.
Тема 4. Батьківщина у світі одна (для 4 класу). Родинний, соціальний, державний розділи. Робота
спрямована на закріплення та розширення знань, отриманих дітьми в 1–3 класах. Задача – закріпити
патріотичні почуття, які розвивали в попередніх класах.
Розробляючи програму позаурочної роботи з патріотичного виховання учнів молодших класів,
враховували психологічні особливості та потреби дітей цього віку, розуміння конкретних моментів
сучасного життя людини, сім’ї, суспільства. Головну увагу приділяли відповідності змісту програми,
особливостям розвитку молодших школярів.
Програму було складено таким чином, що в ній мала місце висока концентрація найактуальніших
проблем виховання; процеси, які відбувалися при цьому, найбільше відбивали події реального життя,
а їхнє розв’язання відбувалося з урахуванням останніх досягнень психолого-педагогічної науки та
практики.
Зупинимося докладніше на виховній роботі з патріотичного виховання з учнями першого класу.
Ця програма передбачає накопичення школярами: знань про походження українського народу,
родинні свята, обряди та звичаї, про хліб, про професії батьків і родичів; знання веснянок, закличок,
легенд, повір’їв; розуміння понять "рід", "родина", "сім’я", "релігійні свята", "обрядова їжа", "Святий
Вечір", "захоплення", "Матір-ненька", "Матір-Земля", "Матір Божа".
Ці знання та поняття розширюються, поглиблюються в процесі бесід про взаємовідносини в сім’ї,
сімейні обов’язки, про походження українського народу, родинні звичаї й свята, про працю батьків і
родичів; під час розповідей про захоплення мами, тата, бабусі, дідуся, про народні прикмети, легенди,
повір’я.
У цілому такі бесіди надають дітям можливість зацікавитися життям своєї родини, відчути власну
відповідальність за все, що відбувається в сім’ї, сформувати об’єктивну оцінку родинним відносинам,
активно цікавитися історією родини та завдяки цьому любити, шанувати, берегти своїх близьких.
Враховуючи вік учнів, велике значення надається грі. Велику цінність для виховання патріотичних
почуттів у дітей молодшого шкільного віку має сюжетно-рольова гра, яка виражає зв’язок дитини із
суспільством. У процесі гри виникає потреба в самостійній дії, відображенні навколишнього, в
емоційних переживаннях. Вибір гри залежить від рівня знань і сили переживань дитини.
Особливе значення гри полягає в тому, що вона сприяє вихованню в молодших школярів
особистого ставлення до явищ суспільного життя. Саме гра допомагає формуванню якостей
особистості дитини. Завдяки їй дитина відтворює форми людської діяльності, відносини, почуття,
мову тощо. Психологи вважають, що гра – це школа моральних оцінок і почуттів [2: 130].
З метою розвитку почуттів любові, поваги, дбайливого ставлення до рідних проводяться такі ігри:
"Ласкаві слова рідним", "Як підняти настрій мамі", "Моє словечко лежить недалечко", "Красуня мама
(бабуся)" та інші.
Знайомлячи дітей з історією української родини, її життям, долею українського народу,
використовуються у виховному процесі народні ігри. Серед них багато рухливих, у яких драматизація
поєднується з елементами змагання. Деякі ігри супроводжувалися своєрідними поетичними та
музичними вставками ("Опанас", "Іду на Січ", "Козуню-любуню", "Жмурки"). Ці ігри сприяють появі
в дітей інтересу до минулого, викликають захопленість українською народною уявою.
Збагачення школярів патріотичними почуттями здійснюється також під час засвоєння ними
українських народних обрядів та звичаїв, релігійних та родинних свят. Це велика духовна зброя, яка
вчить дитину любити людей, природу, навколишній світ, учить глибоко цінувати все те, чим багата
українська земля.
Традиції, звичаї, обряди та свята поєднують минуле й майбутнє роду, народу, старші й молодші
покоління, інтегрують людей у високорозвинену сучасну націю. Засвоєні та примножені не одним
поколінням, вони містять в собі моральні, духовні, народні цінності, дають можливість розпізнати
український народ не тільки в сучасному, але й у його історичному минулому. Це те, що єднає
окремих людей в один народ, в одну націю.
Великий цикл народних, релігійних, родинних звичаїв і свят використовується в позаурочній
виховній роботі. Діти знайомляться зі святом Миколая, Різдвом, Колядою, Водохрещем, Стрітенням,
Великоднем, Святою Трійцею, святом Івана Купала, Маковія, Спаса, Воздвиження, Покрови та інші.
Святкують День захисника Вітчизни, Свято Матері, День Батька, День Родини.
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Цими розповідями дітей підводять до розуміння, що свята, традиції, звичаї вчать любити й
зберігати рідну землю, шанувати рідних і близьких людей, сприяють духовному єднанню людини та
природи.
Підсумком роботи з патріотичного виховання в першому класі є виставка "Родинних альбомів",
які діти разом з батьками готують протягом навчального року. Альбом складається із сімейних
фотографій та опису свят, подій, цікавих ситуацій у родині. Як підсумок усієї виховної роботи з
патріотичного виховання, проводиться "Родинне свято".
Таким чином, під час позаурочних заходів з патріотичного виховання школярі набувають навичок
особистої поведінки, культури, мови, спілкування. У них формуються такі патріотичні почуття, як
любов, повага, ініціатива, доброта, толерантність, турботливість, сміливість, чесність, справедливість,
відповідальність, гідність, альтруїзм, довіра тощо.
Через патріотичні почуття виявляється емоційне ставлення молодшого школяра до самого себе, до
навколишнього світу, до людей, до Батьківщини, до національних цінностей. Вони пов’язані з
розвитком чітких і зрозумілих уявлень про етичні категорії; з формуванням емоційної чутливості,
здатності співпереживати події, реагувати на життєві ситуації, життя та проблеми людей. Це має
важливе значення для формування розвиненої особистості, справжнього громадянина, патріота своєї
держави.
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Коркишко О.Г. Патриотическое воспитание: опыт современной школы.
Статья посвящена актуальной проблеме – воспитанию патриотических чувств у младших
школьников. Рассмотрены основные положения и поданы практические рекомендации относительно
проведения воспитательной работы патриотической направленности, определенно ее содержание
для учеников первых классов.
Korkishko O.H. Patriotic Education: the Experience of the Modern School.
The article is devoted to a topical problem of installing the patriotic feelings with junior schoolchildren. The
main ideas of the problem are considered, practical recommendations concerning putting into effect the
educational work of patriotic direction are represented. The content of this work for the first-formers is
defined in the article.
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СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ
УКРАЇНИ 1900-1917 РР.
У статті проаналізовано стан фізичного виховання у навчально-виховних закладах та маловідомі
циркуляри Міністерства народної освіти уряду Російської імперії, до складу якої у перші десятиріччя
ХХ ст. входила Україна. Також зроблено аналіз шкільних заходів, спрямованих на покращення стану
фізичного виховання учнів.
Люди старшого покоління стверджують, що все нове – це добре забуте старе. Тому, перш ніж
пропонувати суспільству новітні форми і методи фізичного виховання дітей та підлітків, варто, на
нашу думку, звернутися до аналізу стану фізичного виховання у десятиріччя, що передували
жовтневому перевороту 1917 року. Окрім того, варто зазначити, що у цей час навчально-виховні
заклади міста Житомира були новаторами у впровадженні тих заходів, які були спрямовані на
покращення стану здоров’я учнівського загалу.
У всі часи проблемі фізичного розвитку особистості приділялася якщо не першочергова, то
принаймні досить велика увага. Виключенням не стала і політика російського царського уряду щодо
фізичної культури. Остання репрезентувалася як фізичне виховання учнів у школах. Про це, зокрема,
свідчить низка заходів та циркулярів Міністерства народної освіти, виданих на початку ХХ століття.
У циркулярі від 2 серпня 1900 року за № 20185, який стосувався літніх канікулярних занять,
наголошувалося на доцільності використання прогулянок та подорожей, "з огляду на позитивний
вплив, який ці прогулянки й подорожі мають на учнів і в духовному, і у фізичному відношенні" [1].
Пізніше у циркулярі від 15 серпня 1902 року за № 21600 Міністерством народної освіти була
запланована низка заходів, які були покликані врегулювати працю й відпочинок учнів та сприяти їх
правильному фізичному розвиткові. Вони були спрямовані не тільки на поліпшення гігієнічних умов
перебування учнів у навчальних закладах, але й на впровадження у школі різних видів фізичних
вправ, спрямованих на "привчання учнів до витривалості, вироблення стрункості, витонченості всіх
рухів, розвиток у них спритності, винахідливості та розумової впевненості у собі" [2: 135]. І нарешті,
у циркулярах від 20 вересня цього ж року за № 25985, 12 березня 1903 року за № 19106 і 29 червня
1903 року за № 20152 Міністерством було вказано на доречність створення шкільних дач-колоній, які
мали на меті проведення учнями літніх канікул з найбільшою користю для їх фізичного і, як наслідок,
морального розвитку. При цьому надавалась можливість залучати до відпочинку найдостойніших із
незаможних учнів, "щоб не позбавляти дітей-сиріт і дітей незаможних батьків можливості
користуватися таким сильним виховним засобом" [2: 136].
Головним чином в інтересах дітей незаможних батьків планувалося й утворення у великих містах
"санаторіїв для слабких здоров’ям учнів" [2: 137]. Санаторії мали організовуватися за
посередництвом міського керівництва та участі міських і земських влад. Фінансування повинно було
здійснюватися із спеціальних коштів навчальних закладів та інших джерел.
З багатьох видів фізичних вправ, які рекомендувалися у циркулярах, заслуговують на увагу
катання на човнах, купання та плавання, тому що вони є улюбленими дитячими розвагами і,
водночас, важливим фактором фізичного розвитку.
На навчання дітей плаванню, ознайомлення вихователів гімназій та учнів старшого віку з
вогнепальною зброєю зверталася особлива увага, оскільки вважалося, що нещасні випадки з учнями є
результатом невміння триматися на воді та користуватися зброєю.
Крім циркулярів Міністерства народної освіти, у 1901 році були розроблені "Основні положення
облаштування загальноосвітньої середньої школи". У п. 8 цих положень стверджувалося, що на
виховання учнівської молоді та привчання її до шкільної дисципліни має звертатися значна увага, а
тому потрібно посилити викладання гімнастики, військових та фізичних вправ, крім того,
пропонувалося ввести рухливі ігри, шкільні екскурсії та прогулянки, а де це можливо – і ручну працю
[3: 3].
Такі нововведення потребували значної кількості коштів, розширення матеріально-технічної бази
шкіл. А тому багато опікунських та педагогічних рад деяких навчальних закладів заявляли, що
впровадження рекомендованої реорганізації школи буде неможливим без розширення шкільних
приміщень. "Розширення також потребує гігієнічний аспект гімнастики, військових та фізичних
вправ, введення рухливих ігор... " [4: 63].
Отже, з метою врегулювання праці учнів та сприяння правильному їх фізичному розвитку ці
заходи повинні були впроваджуватися в життя середньої школи на початку 1902-1903 н.р. [4: 69], тим
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самим підтвердивши те, що у школі зверталася належна увага на фізичний розвиток учнів. Загалом
була запропонована наступна програма:
1) для усунення перевтоми надавати учням додатково по одному дню відпочинку від
навчальних занять, але щоб кількість таких днів не перевищувала семи протягом навчального
року;
2) з огляду на те, що значна кількість явищ шкільного життя має тісний зв’язок зі здоров’ям
учнів, встановити посаду шкільного лікаря;
3) перша і четверта перерва має продовжуватися не менше 10хв., друга – від 10 до 20 хв., а
третя – від 30 до 40 хв., при цьому навчальним закладам дозволялося ділити навчальний день на
дві частини з інтервалом у 2-3 години для відпочинку та обіду;
4) для того щоб полегшити учням підготовку до уроків і тим самим сприяти фізичному їх
розвитку, педагогічним радам надавалося право влаштовувати післяобідні заняття (групи
продовженого дня) для підготовки уроків у навчальних закладах;
5) у середніх навчальних закладах учні мають отримувати гарячі сніданки чи чай.
Як бачимо, у цій програмі йшлося не тільки про елементи системи фізичного виховання учнів, але
й загалом про їх фізичну, екологічну, санітарно-гігієнічну культуру.
Природно, що всі названі циркуляри, звернення, "Основні положення..." не могли одразу
викликати позитивні зрушення. Підтвердження цьому ми знаходимо у рапорті керівника гімнастикою
та іграми, капітана 19-го піхотного Костромського полку, Тарасовича, на ім’я директора І
Житомирської гімназії від 27 грудня 1902 р. Він, зокрема, доповідав, що з початком поточного
навчального року у гімназії фізичне виховання здійснювалося з учнями усіх класів, причому
виключно на свіжому повітрі, а саме: підготовча гімнастика, гімнастика на машинах та ігри.
Підготовча гімнастика, або так звана шведська, викладалася учням І-ІІІ класів; вони ж
знайомилися з військовим строєм, необхідним для організованого пересування. Гімнастика на
машинах проводилася з бажаючими старшокласниками, тими, які були фізично міцними. Ігри, від
одиночних до групових включно, проводилися з учнями різного віку. При цьому було помічено, що ті
ігри, в яких може брати участь велика кількість гравців, а саме рухливі, дуже подобалися учням. У
виховному ж значенні всі ігри впливали на дітей позитивно. При цьому учні усвідомлювали, що
тільки за умови чіткого дотримання правил гри самі ігри будуть цікавими та корисними [5]. У рапорті
також стверджувалося, що рухливі ігри були настільки популярними, що гімназисти за власною
ініціативою грали навіть у непогоду та 15-градусний мороз.
Зазначимо, що посада шкільного лікаря в середніх навчальних закладах була запроваджена у 1905
році [6]; санітарні листи, які б допомагали проводити медичний огляд, стежити за змінами у стані
здоров’я учнів, швидко реагувати на них і протистояти відхиленням у фізичному розвитку, були
запроваджені з 1906-1907 н.р.
Хоча педагоги і громадськість розуміли значення гігієнічних знань для охорони здоров’я учнів і
розповсюдження через останніх здорових гігієнічних понять, все ж навчальний предмет "гігієна" у
школах належав до необов’язкових. Він був запроваджений лише з 1907 року. Загалом кількість
навчальних годин з гігієни, яка пропонувалася у двох старших класах чоловічих та жіночих гімназій,
була незначною – всього 1 або 2 уроки на рік у кожному класі [7].
У програмі для викладання гігієни в середніх навчальних закладах, виданій у 1906 р., передбачали:
вивчення впливу фізичних вправ на здоров’я та гармонійний розвиток тіла; різні види фізичних
вправ; гімнастика на машинах; використання шведської гімнастики, рухливі ігри; їзда верхи і на
велосипеді, танці, боротьба, плавання, біг на ковзанах тощо. Програма також передбачала оцінку цих
вправ з санітарної точки зору. При цьому педагог мав бути ознайомлений із навколишнім
середовищем, у якому повинні проводитися фізичні вправи (майданчиками для ігор, гімнастичними
залами, станом повітря), відповідним костюмом та відповідністю часу для проведення фізичних вправ
[8].
Численні рішення освітніх інституцій про поліпшення викладання фізичної культури, як правило,
не виконувалися, тому що в школах була відсутня матеріально-технічна база і, як вже згадувалось
вище, не вистачало кваліфікованих викладачів фізичного виховання. На з’їзді народної освіти в 1911
році зазначалось: "Сучасна школа не сприяє фізичному розвитку дітей, вона не робить нічого задля
того, щоб вони виходили з неї здоровші, сильніші, ніж прийшли до неї, не прищеплює їм смаку до
подальшого фізичного вдосконалення за порогом школи, не дає можливості відчути радість
фізичного благополуччя" [9: 41]. Однак уже сам факт такої постановки питання про фізичне
виховання школярів свідчить про те, що педагогічна наука і практика підійшли до розуміння
необхідності системної організації фізичного виховання у навчальних закладах різного рівня і типу.
Варто відзначити, що у дожовтневий період з’явилися різні гімнастичні та спортивні товариства:
сокольські, бойскаутські тощо. Але в них могли входити, як правило, діти із заможних сімей, і на
загальний рівень фізичного розвитку в суспільстві вони майже не впливали.
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Система освіти початку ХХ ст. була жорстко централізованою і нівелювала етнічні просвітницькі
традиції численних національностей, що населяли Російську імперію. Стан народної освіти і саме
шкільної справи в Україні був набагато складнішим, аніж у центральних губерніях Росії.
Міністерство народної освіти намагалося покращити ситуацію як в освітянській справі загалом, так і
в галузі фізичного виховання учнів зокрема. Однак ці заходи, як правило, мали суто декларативний
характер. Крім цього, незацікавленість самодержавної влади у поширенні освіти для народу
виявлялася в тому, що департаменти освіти на місцях не дбали про забезпечення організації
навчальної роботи шкіл згідно з рекомендаціями. Характерними рисами освітньої моделі цього
періоду були зневага до морального і фізичного виховання та використання тілесних покарань у
педагогічній практиці [10].
Аналіз архівних джерел та документів засвідчує, що у дожовтневий період, всупереч загальній
думці, царський уряд чималу увагу приділяв шкільній фізичній культурі, причому діти-сироти та діти
незаможних батьків не були позбавлені можливості безкоштовних занять. Відповідні циркуляри
Міністерства народної освіти були видані на початку ХХ століття; вони чітко вказують на тенденцію
до гігієнізації фізичного виховання школярів, особливо якщо це стосувалося позашкільної діяльності:
літні канікулярні заняття, організація прогулянок та подорожей, створення шкільних дач-колоній.
Варто відзначити й те, що у процесі становлення шкільної фізичної культури існували і певні
протиріччя. Зокрема, між завданнями, які ставилися Міністерством народної освіти та відсутністю
належної матеріально-технічної бази і достатньої кількості кваліфікованих викладачів фізичного
виховання.
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Крук М.З. Становление физического воспитания в учебно-воспитательных
заведениях Украины 1900-1917 гг.
В статье проанализировано состояние физического воспитания в учебно-воспитательных
заведениях и малоизвестные циркуляры Министерства народного образования правительства
Российской империи, в состав которой в первые десятилетия ХХ в. входила Украина. Также
сделан анализ школьных мероприятий, направленных на улучшение состояния физического
воспитания учеников.
Kruck M.Z. The Formation of Physical Education in Educational Establishments
of Ukraine in 1900-1917.
The article analyses the state of physical education in the educational establishments and little known
circulars of People’s Education Ministry of the Russian Empire Government, the part of which Ukraine was
in the first decades of 20th century. The analysis of school measures directed on the improvement of the state
of students’ physical education is also done.
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МОЖЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ В
УЧНІВ ІНТЕГРОВАНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
У даній публікації представлено аналіз переваг та недоліків комплексної системи навчання, за якою в
20-ті – на початку 30-х років ХХ століття було побудовано навчальний процес у школах України, і
доведено, що дана система мала неабиякі можливості для формування в учнів цілісної наукової
картини світу.
На початку ХХ ст. в усьому світі набула популярності так звана комплексна система навчання. За
нею в 20-ті – на початку 30-х років ХХ ст. вибудовувалася навчальна діяльність української "трудової
школи". Вона була інноваційною для свого часу, адже педагогічний процес протікав при загальному
вивчені явищ і процесів, а не в ході окремого ознайомлення з кожною із стандартних шкільних
дисциплін, і мала інтеграційний характер.
Переваги такого (інтегрованого) навчання сформульовано сучасними вченими (С. Гончаренко,
І. Козловська, В. Сидоренко, Д. Тхожевський та ін.). Зокрема, вони підкреслюють його можливості
для формування в учнів наукової картини світу. Але цей досвід, набутий в загальноосвітніх закладах
20-х – початку 30-х років ХХ ст., ще не був предметом окремого дослідження. Тому мета нашої статті
– виявити можливості комплексної системи навчання щодо формування у школярів наукової картини
світу.
Переваги цієї системи, насамперед, були пов’язані з тим, що навчальний процес у школах
організовувався за певними темами і напрямами, а не лише за окремими дисциплінами, як у
предметній системі. Основні напрями (природа, праця та суспільство) охоплювали все оточуюче
дитину середовище. До того ж, у центрі комплексної системи знаходилась трудова діяльність
людини. Завдяки цьому зникала відірваність школи від життя та ізольованість навчальних дисциплін
одна від одної.
За цією системою знання поєднувалися з фізичним, розумовим розвитком та працею учнів.
Фактично комплексна система була міжпредметною і поєднувала знання з різних наук довкола
певного об’єкта трудової діяльності. Тобто в процесі трудової діяльності учнів навчальний матеріал
об’єднувався, пов’язувався із життям, узагальнювався і на основі цього у них формувалася цілісна
наукова картина світу.
Формуванню в учнів цілісної наукової картини світу сприяли також окремі дисципліни, які
вивчали учні в умовах комплексної системи навчання. Так, навчальний матеріал з математики мав
інтегративну спрямованість та був пов’язаний з практичним застосуванням набутих школярами знань
при виконанні завдань відповідних комплексних тем. Програма з математики дозволяла школярам
отримати інтегровані знання, на основі яких можна було сформувати у них узагальнені уявлення про
оточуючий світ, а отже, і цілісну наукову картину світу.
Ще більш інтегрованим був курс суспільствознавства, який передбачав вивчення суспільного
життя в його різноманітних (економічних, соціально-культурних і політичних) виявленнях. Зміст
цього курсу включав у себе знання із таких навчальних предметів як історія, економгеографія,
політекономія, конституція тощо.
Як бачимо, у ті часи визнавали необхідність створення узагальнених, інтегрованих курсів і було
виявлено спробу зробити це не лише через запровадження комплексної системи, а також через окремі
дисципліни (наприклад, суспільствознавство). Більш того, на сторінках педагогічної преси даного
періоду вміщено таку думку: "Коли б навіть загальний учбовий план для трудшколи не був
комплексним, а залишався старим, предметовим, то й тоді введення в курс семилітки всієї низки
окремих дисциплін про суспільствознавство було б надто недоцільним, бо розпорошувало б увагу
учнів на багатьох окремих закінчених курсах, ніяк не сприяючи чіткому усвідомленню суті законів, за
якими живе та розвивається людське суспільство, тим більш усі відомості про суспільство, взяті з
різних наукових дисциплін, мусять бути ув’язані в єдину цілокупну систему знань, коли навчання в
школі комплексові" [1: 45]. Ці рядки свідчать про те, що педагогів минулого століття, поміж іншим,
хвилювало наскільки цілісна картина світу виникатиме у школярів у ході навчання.
Саме цілісна картина світу формувалася у школярів у комплексній системі, адже вона
ґрунтувалася на вивченні дітьми оточуючого світу у всій його сукупності. Знання і вміння учні
отримували тільки тоді, коли в них виникала необхідність для засвоєння життєвих явищ. Джерелом
знань у першу чергу були життя і природа, а не окремі навчальні предмети. Тому між ними не було
ізольованості. Наприклад, в процесі вивчення колонки "Природа" школярі отримували відомості з
ботаніки, зоології, фізики, хімії, геології, метеорології, астрономії, географії та інших дисциплін, які
не були відірвані одне від іншого, а являли собою єдине ціле, були інтегрованими.
© Кузьменко В.В., 2007
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Сприяло цьому також те, що комплексні програми були побудовані на основі краєзнавчого
принципу та принципу історизму, відповідно до яких подавався розвиток господарчих форм,
суспільного життя, становлення ідеології та інше. Важливим було й те, що матеріал пов’язувався з
історичними явищами, які відбулися в Україні.
Цінним є те, що при організації занять за комплексною програмою вчителю потрібно було
наближати навчальні предмети один до одного на підґрунті життя і праці людей, а шкільну роботу до
трудової діяльності людей. Останню треба було вивчати на уроках і під час екскурсій, а також в
процесі виконання шкільних робіт, які мали стати підготовкою до майбутньої трудової діяльності. Всі
навчальні предмети вивчали трудовим методом і пов’язували їх з працею, організованою в школі. До
того ж треба було поєднувати навчання з вихованням. Усе це вчитель повинен був враховувати при
добиранні методів роботи. У комплексній системі навчання перевагу надавали дослідницьким і
соціально-трудовим методам, оскільки вони не давали дітям готових знань, а примушували
відшукувати ці знання самостійно [2: 33].
Дослідницькі методи дозволяли учням самостійно з’ясовувати перебіг того чи іншого явища,
причини його виникнення, робити висновки, а не лише запам’ятовувати, без розуміння суті явища,
готовий кінцевий результат, який їм повідомляв учитель.
Серед дослідницьких методів у комплексній системі найбільш вживаними були лабораторні
роботи та метод проектів.
Включення у комплексну систему даного методу почалося з 1924 року і пов’язане з іменами таких
відомих педагогів як В. Ігнат’єв, М. Крупенін, Н. Крупська, С. Шацький, В. Шульгін та інші. Але певне
визнання у шкільних працівників він отримав лише згодом, після широкого впровадження комплексної
системи навчання. Ще більшого визнання та розповсюдження метод набув починаючи з 1926 року, коли
досвід його впровадження почали узагальнювати в періодичному виданні "На шляху до методу
проектів". Цей метод був своєрідним інтегратором знань. Якщо в комплексній системі необхідно було
підбирати теоретичну інформацію для кожного окремого практичного заняття, то робота за методом
проектів вимагала узагальнення і інтегрування знань у ході розробки проектів [3; 4].
Вибір проектів здійснювали з дотриманням певних принципів. Серед них: політична і економічна
обґрунтованість проекту; соціальна спрямованість; зв’язок із суспільними кампаніями; використання
в проекті достатнього широкого навчального матеріалу і отримання певних навичок; педагогічна
обґрунтованість і доцільність [5].
Однією із обов’язкових умов навчально-виховного процесу трудових шкіл досліджуваного
періоду стало широке використання екскурсій, в ході яких учні проводили різноманітні дослідження,
самостійно здобували той чи інший матеріал. Екскурсії мали бути діловими, максимально
наближеними до матеріалу комплексу, являти собою його органічну частину, бути продовженням
певної комплексної роботи або початком нової. Вони могли бути включені у шкільне життя тільки
тоді, коли ставали необхідною ланкою шкільного життя, були органічно пов’язані з ним, являли
собою частину цілого у загальному процесі вивчення трудового життя. Результатом екскурсії ставали:
колекція, малюнок, ліпка, конспект, схема тощо [6]. Слід додати, що екскурсії надавали великі
можливості для формування у дітей цілісної картини світу, оскільки дозволяли відчути взаємозв’язки
між начебто розрізненими явищами, які на перший погляд не мали нічого спільного.
Однак, не дивлячись на те, що для підготовки вчителів до організації роботи учнів за
комплексними програмами робилося багато (постійно проводилась літня перепідготовка освітніх
працівників, працювали методичні об’єднання, з’являлася значна кількість публікацій у періодичній і
педагогічній пресі та методичних розробок), у більшості випадків проводилась вона не на належному
рівні. Така ситуація складалася через те, що в ході перепідготовки педагогів основна увага зазвичай
приділялася засвоєнню суті комплексного навчання і значно менша – деталям її впровадження у
навчальний процес, тоді як саме ці питання були найбільш складними для вчителя.
Комплексну систему не розуміли не лише багато працівників освіти, а й батьків учнів. Вони
здобули освіту за предметною системою, звикли швидко отримувати знання і давати чіткі та прості
репродуктивні відповіді (наприклад, 2 помножити на 4 буде 8). Тому за високу результативність
освіти батьки приймали наявність у своїх дітей формальних знань з різних предметів. Це було певною
мірою логічно, адже, по-перше, в суспільстві панували стереотипи, які були пов’язані з визнанням
лише предметної системи навчання, а по-друге, в досліджуваний період професійна школа працювала
в основному за предметною системою навчання.
Окрім того, що вчителі часто були не підготовлені до організації роботи учнів за комплексами, їм
у початкових школах доводилось працювати у більшості випадків з двома-трьома групами одночасно.
Головним завданням педагога було досягти обов’язкового рівня, суми і якості знань та вмінь у
школярів.
Для більш активного засвоєння навчального матеріалу вчителі використовували у переважній
більшості випадків дослідницькі методи, а ілюстративні, на жаль, практично відкидали. Без сумніву,
дослідницькі методи допомагали учням самостійно з’ясувати перебіг того чи іншого явища, причини
його виникнення, робити відповідні висновки, але при поєднанні їх з ілюстративними можна було б
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досягти більш високої результативності навчального процесу. Найбільш вживаними були лабораторні
роботи, але їх упровадження в навчальний процес викликало значні труднощі через незадовільне
матеріальне забезпечення, відсутність необхідного обладнання, непідготовленість учителів,
недостатню розробленість методики їх проведення тощо.
На жаль, протягом досить тривалого часу не було чітких меж навчального процесу і тільки з 19261927 навчального року він став мати 224 робочих дня та "норму роботи" на тиждень – 36 годин.
Передбачалося, що кожного дня школярі протягом 6 астрономічних годин працювали у класі ("в
майстернях, у комісіях та гуртках, у педраді та шкількомі"). Разом із тим, не щодня діти навчалися в
школі 6 годин. У деякі дні вони проводили там більше часу, а в інші – менше. Кожне заняття тривало
академічну годину (45 хвилин). Між заняттями були перерви [7: 25]. Отже, не тільки навчальний
процес, а й система організації оволодіння освітнім матеріалом повинна була бути кратною 45
хвилинам, що при комплексній системі було дуже важко здійснити на практиці.
На початку 30-х років ХХ століття в СРСР, а отже, і в Україні, з комплексною системою навчання
було покінчено і знову введено предметну систему викладання наук. На жаль, вірне за своєю
педагогічною суттю комплексне навчання було дискредитоване не професійним упровадженням в
життя як працівниками наркомосів, так і вчителями.
Разом із тим, комплексна система навчання була прогресивною для свого часу і мала чимало
раціональних ідей, які можуть стати у нагоді в умовах реформування сучасної школи. Це особливо
стосується комплексних програм, адже фактично вони були інтегрованими, а тому в умовах
сьогодення вимагають детального вивчення і переосмислення. Нагадаємо, що їх виконання
передбачало ознайомлення учнів не лише з окремими явищами життя, а й із загальною картиною
світу в ході трудової діяльності. При цьому побутова картина світу дитини та її знання з різних
предметів об’єднувалися в єдине ціле і перетворювалися у наукове бачення світу.
Останнє є дуже важливим, оскільки весь оточуючий дитину світ є цілісним, інтегрованим явищем,
адже однією або кількома науками він описується тільки частково. Тому, об’єднуючи науки в
комплексній системі навчання, знімаючи між ними кордони, школярі вивчали будь-яке явище в
цілому на основі інтеграції формальних знань із різних предметів та з власного життя. Якщо у
предметній системі формальні знання були метою (самоціллю) навчання, то у комплексній вони
набувались тільки для формування більш повної картини світу.
Цінним також є те, що комплексна система передбачала вивчення трудової і соціальної діяльності
людей і була більш наближена до життя, ніж предметна. Таким чином, в 20-ті – на початку 30-х років
ХХ століття у навчальному процесі "трудових шкіл" було чимало раціональних ідей, які потребують
подальшого детального дослідження.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Про тривалість учбового року та про учбовий план трудшкіл // Радянська освіта. – № 9. – 1926. – С. 20-73.
Программы-минимум единой трудовой школы с объяснительными и вводными записками. – Л.: ЛГОНО,
1925. – 200 с.
Мальцев К. За марксистско-ленинское содержание школьных програм. – М.: Л.: Гос. учебнопедагогическое изд-во, 1932. – 20 с.
Немерещенко Л.В. Организация проектой деятельности // Химия в школе. – 2003. – № 10. – С. 2-5.
Гарбуз Т. Дві групи на вчителя й комплексова система // Радянська освіта. – № 2. – 1925. – С. 35-40.
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 4, спр. 351, 87 арк.
Комплексовий програм старшого концентру семіричної трудшколи // Радянська освіта. – № 1. – 1926. – С.
25-38.

Матеріал надійшов до редакції 15.10.2007 р.
Кузьменко В.В. Возможности комплексной системы обучения для формирования
у учеников интегрированной картины мира.
В этой публикации представлен анализ преимуществ и недостатков комплексной системы обучения,
по которой в 20-тые – в начале 30-х годов ХХ столетия был построен учебный процесс в школах
Украины, и доказано, что данная система имела значительные возможности для формирования у
учеников целостной научной картины мира.
Kuzmenko V.V. The Opportunities of A Complex Study System for the Pupils' Integrated
World Picture Formation.
This publication presents the analysis of advantages and disadvantages of a complex educational system
according to which educational process was built at Ukrainian schools at the beginning of the 30-es of the
20th century and it was grounded that this system had great possibilities for the complex scientific world
picture formation.
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СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У даній статі розглядається дидактично-методичний аспект застосування інформаційнокомунікаційних технологій в навчанні студентів графічних дисциплін. Зокрема, увагу приділено
моделюванню змісту навчання з метою надання студентам цілісного уявлення про
майбутню професійну діяльність і повне оволодіння уміннями та навичками із застосування
інформаційно-комунікаційних технологій в практичній діяльності.
Чільне місце в системі розвитку особистості, її соціального становлення посідає освіта, навчання.
Протягом 12 – 17 років молоде покоління включається у систему постійної освітньої діяльності, а
після отримання спеціальності кожному фахівцеві доводиться продовжувати навчання паралельно з
професійною діяльністю, щоб утримувати себе на належному рівні професійної придатності й
конкурентоспроможності.
І перед нами постає завдання удосконалити та інтенсифікувати навчальний процес, а цього можна
досягти саме завдяки своєчасному застосуванню освітніх інновацій, і таким найпотужнішим засобом
є інформаційно-комунікаційні технології.
На сьогодні набутий багатий досвід використання комп’ютерів та комп’ютерних навчальних
програм у навчально-виховному процесі з різних дисциплін. Практика дозволила усвідомити їх
сильні і слабкі сторони. Праці таких вчених, як Виштак О.В., Григорчук Т., Кареліної О.В.,
Лющук К.Ю., Олійник А., Співаковського О.В. [1; 2; 3; 4; 5; 6] та ін. свідчать, що стрімке втручання
комп’ютерів у життя та процес навчання зокрема примушує вирішувати проблеми подальшого
удосконалення освітньої системи, орієнтованої на формування особистості. Така система передбачає
створення сприятливих умов не лише для колективних занять, а перш за все, для самостійної роботи
кожного студента.
Але слід зауважити, що у педагогічній науці ще недостатньо досліджена проблема технології
організації професійно-творчої діяльності в умовах інформаційної освіти, зокрема, в процесі вивчення
графічних дисциплін.
Забезпечення оптимальних умов для всебічного і гармонійного розвитку майбутнього фахівця –
генеральна мета суспільства. Усе це дає підстави розглядати "навчання" як суспільне явище. І в
загальному педагогічному сенсі навчання розглядається як цілеспрямований процес передачі знань,
умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності, що необхідні для реалізації завдань освіти [7; 8; 9].
Зокрема, навчання – складний процес взаємодії педагога і того, хто навчається. Він спрямований
на розв’язання низки завдань: оволодіння знаннями, уміннями і навичками; формування наукового
світогляду; забезпечення інтелектуального розвитку особистості; оволодіння методами самостійної
пізнавальної діяльності. Розглядаючи цей процес як взаємодію на рівні суб’єктно-суб’єктних
відносин, ми вирізняємо функцію педагога і студента. Педагог виконує передусім спонукальноорганізаційну функцію, а студент – функцію діяльності з оволодіння знаннями, уміннями й
навичками. З огляду на це в останніх дидактичних дослідженнях науковців [7-9] уведено поняття
"научіння" й "учіння". Перше стосується функції педагога, а друге – студента.
Навчання, як специфічний процес соціальної діяльності, спрямоване на оволодіння надбаннями
науки і практики. Воно має спиратися на загальні закони пізнання: від живого споглядання до
абстрактного мислення і від нього до практики (рис. 1).
Споглядання
(сприйняття)

Абстрагування

Практика

Рис. 1. Дія законів пізнання
Як видно з рисунку, компоненти процесу пізнання діють не лінійно, а є взаємозумовленими.
Практика є не тільки кінцевим результатом пізнавальної діяльності, а, перш за все, поштовхом до
пізнавальної діяльності й критерієм перевірки достовірності набутих знань.
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Останнім часом усі світові та пропоновані національні стандарти за основу навчання беруть
самостійну, творчу роботу того, хто навчається. На цьому принципі базуються й інформаційні
технології навчання.
Таким чином, завданням сьогодення для педагога є допомога студентові в організації навчальної
та інших видів діяльності й чітке їх розмежування. Пошук практичної реалізації такого принципу
навчання привів до ідеї створення інформаційно-комунікаційного навчального забезпечення з
вивчення графічних дисциплін – інтерактивного комплексу.
Поряд з вище вказаним слід зауважити, що процес учіння заснований на мотивації. Завдання
викладача у цьому процесі полягає в тому, щоб допомогти студентам засвоїти набутий людством
досвід, необхідний для їх майбутньої професійної діяльності.
У цілому, мотивація вміщує соціальні та пізнавальні механізми. Загальні мотиви можуть бути
загальносоціального спрямування (суспільна корисність, почуття обов’язку та відповідальності перед
суспільством, групою, батьками тощо) та позиційними (престиж, співробітництво, референтне
схвалення тощо).
Пізнавальні мотиви безпосередньо впливають на навчально-пізнавальну діяльність студентів.
Стержнем у відповідній групі мотивів є пізнавальний інтерес, який на вищому рівні прояву може
виступати і як властивість особистості.
Проведене дослідження дозволяє констатувати, що на всіх етапах процесу навчання своєрідним
психічним і логічним індикатором пізнавальної діяльності є практика. Застосування знань, умінь і
навичок є завершальним етапом циклу навчання. Якщо людина не бачить виходу знань у практику, це
різко знижує мотивацію, породжує думку про абсурдність учіння, гальмує пізнавальну діяльність.
Сьогодні у більшості конструкторських і проектних організаціях креслення виробів виконується за
допомогою комп’ютерної графіки. Таким чином, навчання графічних дисциплін повинно
здійснюватись в умовах конструкторсько-технологічної професійної діяльності, інакше навчальна
діяльність студентів повинна проходити з використанням нових інформаційних технологій і нових
інструментів. І для якісного забезпечення навчального процесу в даному контексті необхідно мати й
відповідне матеріально-технічне та програмне забезпечення.
Таким чином, у процесі формування компетентності фахівців необхідно дотримуватися засад, які
в єдності забезпечують успішність освітньої діяльності у вищому навчальному закладі: оволодіння
знаннями, уміннями й навичками та формування соціальних якостей особистості. Ця єдність є
визначальною умовою в процесі підготовки висококомпетентних фахівців (рис. 2).
Навчальний процес
(спільна діяльність педагогів і студентів, спрямована на реалізацію
освітніх завдань)

Оволодіння знаннями,
уміннями і навичками

Формування соціальних
якостей фахівця

Гуманітарні та соціальноекономічні знання

Національна гідність,
патріотизм

Знання із загальнонаукових
дисциплін

Науковий світогляд
Переконання в необхідності
навчатися у продовж життя

Спеціальні знання (профільні)
Знання виробництва, галузі,
політехнічних засад

Морально-духовні якості

Дослідні знання й уміння

Професійна культура

Професійні уміння, навички,
компетентність

Загальна культура

Рис. 2. Умови забезпечення успішної реалізації освітніх завдань у вищому навчальному закладі
І безумовно, цьому сприяє графічна підготовка, так як графічна мова – це загальновизнана мова
фахівців технічних спеціальностей різних галузей виробництва, яка об’єднує усі фундаментальні та
професійно-орієнтовані навчальні дисципліни.
У підготовці майбутнього інженерно-технічного фахівця особливе значення надається наявності в
нього технічних здібностей. Аналіз психолого-педагогічних досліджень і багаторічний досвід
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дозволили дійти до висновку, що технічні здібності створюють сприятливі передумови для розвитку
технічного мислення. Отже, формування творчих здібностей передбачає подолання стереотипів
звичайного мислення та розвиток технічного. Дослідницька, творча діяльність стимулює прийняття
різного роду творчих рішень: рефлекторних, інтуїтивних, асоціативних, дослідних. Будь-яке з них
призводить до подолання стереотипів сприйняття і нейтралізує психологічний бар’єр.
Таким чином, студенти розрізняються як за видами здібностей та їх структурами, так і за
потенційними можливостями розвитку своїх здібностей. Орієнтація навчального процесу на
врахування здібностей студентів передбачає їх роботу за відповідними рівнями навчального
матеріалу. Найчастіше ці здібності студентів пов’язані із здатністю засвоювати знання та уміння,
тобто навчальна успішність. Творчі здібності при цьому виступають потенційними можливостями,
передумовами, а знання та уміння – змістовою базою, на основі якої реалізуються та розвиваються
технічні здібності.
Отже, у світлі сучасної освітньої парадигми, для виконання висунутих перед вищими навчальними
закладами завдань вимагається якісно нова організація навчально-виховного процесу на засадах
диференційованого, діяльнісного і особистісно-орієнтованого підходу до його здійснення. Технологія
диференційованого навчання за науково-методологічними позиціями орієнтується на поєднання
нових освітніх надбань у галузі освіти, які ефективно сприяють реалізації індивідуальнотипологічних особливостей студентів і забезпечують високий рівень ефективності фундаментальної
наукової та професійної підготовки майбутніх технічних фахівців.
Суть основних цілей диференційованого навчання у вищій школі зводиться, з одного боку, до
досягнення студентами з різним рівнем знань та вмінь однакового мінімального рівня, з другого –
студентами з однаковим вихідним рівнем підготовки різних рівнів знань та вмінь, з третього –
досягнення різних рівнів засвоєння знань студентами, які мають різний вихідний рівень підготовки і
різні можливості.
Наведемо приклад диференціації завдань з інженерної графіки під час вивчення теми
"Зображення" в умовах використання інформаційних засобів:
- перший рівень складності (А) – перетворення зображення, що передбачає масштабні
перетворення, зміну метода проекціювання, перетворення, які пов’язані із заміною способів
зображення. Перший вид перетворень майже завжди пов’язаний з основним змістом курсу, що
виключає подальші пояснення;
- другий рівень складності (В) – перетворення просторових положень предметів, що
зображаються. Він пов’язаний із змінами їх форми, взаємного розташування частин предмета
шляхом їх зсуву, перестановки чи обертання та просторового положення предмету у цілому. Саме
задачі другого рівня складності складають зміст нового, що вноситься до практики навчання
графічних дисциплін. Вони значно впливають на розвиток динамічних просторових уявлень,
рухливості їх наочного мислення, а також на здібності подумки здійснювати будь-які просторові
операції з предметами та їх зображенням. Така направленість розумової діяльності студентів, під
час графічної підготовки, сприяє формуванню у них творчих здібностей, що необхідно для успішної
професійної діяльності;
- третій рівень складності (С) – перетворення ортогональних проекцій. Цей рівень пов’язаний
з класичними методами перетворень такими, як обертання, паралельне переміщення, переміна і
зміна площин проекцій, методами допоміжного проекціювання. На більш високому рівні до цих
методів відносяться проектовані топологічні і квадратичні перетворення. Задачі третього рівня
складності розв’язуються методами, що використовуються в нарисній і проектованій геометрії.
Саме при розв’язанні завдань другого і третього рівня складності розвиваються характеристики
творчої особистості:
- оригінальність мислення – здатність запропонувати власний, незвичайний спосіб вирішення
складних завдань (конструювання, моделювання);
- інтеграція знань, умінь і навичок – здатність одночасно враховувати або об’єднувати декілька
протилежних умов, принципів;
- швидкість – характеризується легкістю та швидкістю творчого мислення і визначається
загальним числом відповідей (графічних розробок) на поставлене завдання;
- гнучкість – характеризується здатністю до швидкого переключення на інші рівні мислення та
визначається вмінням застосовувати знання з інших професійно-орієнтованих дисциплін при
побудові зображень;
- оригінальність – характеризується своєрідністю творчого мислення, незвичайністю підходів
до розв’язання поставленої проблеми;
- логічність – характеризується вибором адекватного рішення, яке відповідає поставленій цілі.
Таким чином, проведене дослідження дає підстави констатувати, що в процесі розгляду
диференціації навчання слід враховувати наступне:
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- диференціація навчання тісно взаємозв’язана з індивідуалізацією, але не входить до неї.
Диференціація виступає як засіб реалізації індивідуалізації навчання і як засіб самопідготовки.
Зокрема диференціація, на відміну від індивідуалізації, передбачає групову підготовку і
реалізується в межах спільних нормативних змістових позицій;
- вузівська диференціація передбачає, по-перше, структурованість освіти на основі врахування
певних особливостей студентів у межах відповідних структурних підрозділів; по-друге,
структурованість навчання зводиться до організації навчального процесу з урахуванням значущих
особистісних чинників студентів;
- організація диференційованого навчання передбачає навчальну діяльність за схемою –
"педагог ↔ група ↔ студент". Робота студентів може здійснюватись як жорстко (стосовно
виявлених особливостей), так і довільно (на основі власного вибору). За диференційованого
навчання самостійна і індивідуальна робота студентів відзначається високою активністю.
Найбільшої активності навчання можна досягти при застосування інформаційних програмних
засобів, коли студенти самостійно вибирають притаманний їм рівень диференціації завдань чи
поступово переходять від простого до складного.
Варто зауважити, що проблема організації самостійної пізнавальної діяльності є складною. Ця
складність зумовлена впливом соціальних і економічних чинників, які діяли і впливали на
організацію освітньої діяльності впродовж попереднього століття. По-перше, під впливом
авторитарної педагогіки не ставилося завдання інтелектуального розвитку особистості; по-друге,
діяли економічні чинники: обмежена кількість джерел інформації, недоступність їх широкому загалу
ставила педагогів перед необхідністю добувати інформацію стосовно вимог програм і "передавати" її
студентам. Ці та інші чинники сприяли формуванню певних дидактичних і загально педагогічних
стереотипів, від яких і в нових умовах важко звільнити педагогічне мислення. Треба здійснювати
рішучі кроки, спрямовані на прилучення кожної особистості до самостійної діяльності з оволодіння
знаннями.
Сьогодні широко розробляються проблеми творчості в ракурсі інтегрального показника, що
характеризує творчу особистість, і який визначається як сукупність інтелектуальних та мотиваційних
факторів або розглядається як безперервна єдність процесуальних та особистісних компонентів
мислення. У такому ракурсі аналізу підлягають не лише окремі поняття, а ціла система понять, різні
варіанти викладання курсу. Таким чином, результати проведеного дослідження були враховані при
дидактичному аналізі, у ході якого визначено методику застосування інформаційних засобів при
вивченні окремих елементів та блоків навчального матеріалу. У процесі дидактичного аналізу
вивчено особливості реалізації дидактичних принципів, можливості застосування інформаційнокомунікаційних технологій та поєднання їх з традиційними.
Отже, на сучасному етапі розвитку педагогіки вищої школи популярним є індивідуальнодиференційоване навчання, якому притаманні: постановка діагностичних цілей, що виводить варіанти
навчання на рівень технологій; структурування навчальної діяльності студентів; жорсткий стиль
керівництва навчальною діяльністю студентів; високий рівень самоуправління студентів у реалізації
програмних завдань; постійне використання тестових методик в оцінці особливостей студентів; повне
методичне забезпечення, яке гарантує високий рівень самостійної роботи; відсутність обмеженості
часових меж, що дозволяє студентові вибирати властивий йому темп навчання; завершеність
навчання, що визначається наданням можливості переходу до нового матеріалу лише за повного
засвоєння попереднього; активне включення студента до науково-дослідної роботи; зміщення акценту
з інформаційного до орієнтаційного функціонального забезпечення лекційних занять; активне
впровадження письмових форм контролю; застосування постійного і оперативного контролю
протягом усього навчального курсу студента; корекція відхилень у засвоєнні навчального матеріалу
на основі аналізу результатів діяльності.
Разом із тим слід зазначити, що в чистому вигляді практично неможливо окремо виділити кожну з
цих позицій.
Висновки. Узагальнюючи, слід визнати, що сутність запровадження інформаційнокомунікаційних технологій з графічної підготовки полягає в тому, що при розробці змісту навчання
професійна діяльність майбутнього інженерно-технічного фахівця модулюється таким чином, щоб,
по-перше, дати студентам коректне, повне уявлення про цілісну професійну діяльність, при
застосуванні технологій навчання від цілепокладання до аналізу функціонування технологій навчання
графічної діяльності та результатів її застосування, і, по-друге, забезпечити таке повне оволодіння
способами (діями, операціями) професійної діяльності, щоб майбутній фахівець міг швидко
адаптуватися до конкретних умов праці.
Отже, завдання вищої технічної школи полягає у тому, щоб навчити майбутніх фахівців правильно
використовувати різні методи дослідження, уміти узагальнювати та застосовувати здобуті знання у
майбутній сфері професійної діяльності.
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Райковская Г.А. Системно-структурный анализ процесса обучения студентов
графических дисциплин посредством информационных технологий.
В данной статье рассмотрен дидактически-методический аспект использования информационнокомуникационных технологий в обучении студентов графических дисциплин. В частности, внимание
уделено моделированию содержания обучения с целью предоставления студентам целостного
представления о будущей профессиональной деятельности и полного овладевания студентами
умениями и навыками применения информационно-комуникационных технологий в практической
деятельности.
Raykovska G.A. The Systematically-Structural Analysis of the Graphic Specialities Students’ Educational
Process through the Informational Technologies.
In the given article the didactic-methodic aspect of using the informationaly-communicative technologies
while teaching the students of graphic specialities is viewed. Special attention is given to the teaching content
modeling aimed at giving the students a complete idea of the future professional activity and the full seizure
of informational and communicative technologies using skills and habits in the practical activity.
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ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА М. КОРФА:
ОСОБИСТІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ШКОЛИ НОВОГО ТИПУ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)
Розглядається внесок М. Корфа в розвиток вітчизняної педагогіки. Виявлено, що концептуальною
засадою педагогічних поглядів М. Корфа на початкову освіту є вільний природний розвиток
особистості дитини, що включає розумове, естетичне, моральне виховання, виховання в праці,
фізичний розвиток школярів. Представлено модель особистості вчителя.
Для успішного розв’язання фундаментального завдання щодо докорінного поліпшення освіти і
виховання підростаючих поколінь необхідно ґрунтовно дослідити вітчизняні педагогічні традиції
минулого і творчо використовувати їх пізнавально-виховний потенціал.
Досягнення сучасних досліджень щодо проблеми формування особистості майбутнього вчителя
(А. Алексюк, О. Анісімов, А. Богуш, І. Зязюн, В. Кузь, В. Максимова, В. Сластьонін, Р. Хмелюк та
інші) неможливо відокремити від історії педагогічної думки в Україні.
Варто зазначити, що, на перший погляд, усі нововведення в реформуванні системи освіти сьогодні
мали місце в історії України, зокрема в дореволюційний період. Звертаючись до минулого, ми чітко
бачимо сучасні проблеми освіти, що надає можливість передбачати основні тенденції розвитку її в
майбутньому.
У зв’язку з цим для нас великий професійний інтерес має педагогічна спадщина Миколи
Олександровича Корфа (1834-1883). Педагог, який жив і працював в Україні, в Донбасі (с. Нескучне
Великоновоселівського району), вперше створив земську народну школу, визначив порядок
адміністративного керівництва і завідування цією школою, зміст та методи навчально-виховного
процесу, забезпечив його підготовленими вчителями.
Джерелом осмислення моделі вчителя є робота останнього в школі нового типу з трьома
відділеннями. Навчальний період в такій школі був розрахований на три зими; вік дітей – від 10 – 11ти до 13 – 14-ти років; у кожному навчальному році діти навчалися шість місяців; навчальний день
тривав шість годин: три години до обіду, дві години для відпочинку, потім три години занять.
Залежно від віку і рівня знань склад учнів, які вступали до школи, підрозділявся на три відділення:
молодше, середнє, старше. Зі всіма відділеннями одночасно займався один вчитель, іноді залучаючи
помічника вчителя (учень старшого відділення або колишній учень, що успішно закінчив школу).
Робота в такій школі за профілем та організацією дуже специфічна. Подібної школи не було в історії
народної освіти. Вихідна концептуальна модель вчителя виявилася в народній школі, де діти
здобували первинну освіту спочатку під проводом М. Корфа, а згодом – під керівництвом
запрошених їм підготовлених вчителів.
Зауважуючи вирішальну роль учителя в навчанні й вихованні дітей, М. Корф, як і К. Ушинський,
стверджував, що "під час навчання завжди найголовніша особистість викладача, а не визначення тих
чи інших навчальних предметів, тих чи інших підручників; останні лише встановлюють ідеали, а
першим слід реалізовувати їх" [1: 388]. Здійснення цих ідеалів, вочевидь, було в школі М. Корфа,
оскільки вона відповідала інтересам дитини, яка приходила не тільки вчитися, але й діяльно жити та
розвиватися в процесі цієї життєдіяльності. Діяльнісний підхід у вихованні визначав відбір педагогом
вчителів. Той вчитель, який розглядав педагогічний процес як передачу знань, етичних якостей,
поведінкових стереотипів, не був потрібним школі. З огляду на це М. Корф, готуючи, відбираючи та
екзаменуючи вчителів, орієнтувався на такого фахівця, який би в умовах бідного сільського життя не
відривав дитину від її середовища і в той же час проживав з нею різні види діяльності.
Учитель, на думку педагога, має будувати свої стосунки з дітьми на прагненні привернути їх до
себе ласкою й любов’ю. "Життя селянського хлопчика до того негарне вдома, що небагато потрібно
для того, щоб в школі він відчував себе краще, ніж удома", – писав він і тут же визначав шляхи
реалізації цієї вимоги до вчителя: "...пестіть хлопчика, посмішіть його доречним жартом, порадуйте
його картинкою, казкою або пісенькою, не давайте йому нудьгувати в школі, добийтеся етичного
впливу на нього" [2: 53]. Прояви цієї любові багатоманітні, але головне в них – глибоке задоволення
від спілкування з дітьми, від того, що вдалося дізнатися про їхнє життя щось нове, допомогти
вирішити якісь сумніви і дати дітям можливість ствердитися в думках, відчуттях і намірах на чомусь
хорошому, значущому для розвитку їхньої особистості. М. Корф підкреслював, що ця любов
виражається і в чуйному, доброзичливому ставленні до дітей, у щирості й простоті звертання, у той
же час – у розумній вимогливості, що не припускає поблажливості до недоліків, які діти здатні
подолати своїми силами або за допомогою дорослих.
© Саяпіна С.А., 2007
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Проте готовність вчителів служити шкільній справі та їхня любов до дітей ще не могли, на думку
М. Корфа, забезпечити повний успіх народній школі. Він визначив групу особистісних якостей, куди
залучив: загальний зовнішній вигляд вчителя, здоров’я, точність, ентузіазм, моторність, тактовність,
моральність. Етичні якості вчителя (доброта, чесність, принциповість, скромність, моральне
благородство), зауважував М. Корф, могли в селі замінити "відсутність нормального сімейного
виховання" [2: 114].
М. Корф надавав великого значення педагогічній теорії в практичній роботі вчителя. У той же час
він зазначав, що ця теорія повинна спиратися на міцно поставлені дані низки наук, які мають своїм
предметом і змістом дослідження й вивчення людини та людського суспільства, зокрема на
відомостях з логіки, психології, анатомії й фізіології, філософії тощо. Виходячи з цього, педагог
прагнув озброїти вчителів науковими педагогічними знаннями, а також розширити їхній розумовий
кругозір шляхом сполучення знань з анатомії і фізіології, психології тощо.
У процесі навчання дітей учитель повинен прагнути до того, щоб збудити в учнів мислення,
оскільки від цього залежить успіх навчання. "Збудити мислення в учня сільської школи, – писав
М. Корф, – складає головне завдання сільського вчителя; і від більш чи менш вдалого вирішення його
залежить увесь успіх навчання" [2: 70]. Педагог підкреслював, що школа повинна дати дітям такий
розвиток, завдяки якому вони могли б займатися самоосвітою.
Правильно вважаючи, що прагнення дитини до самостійної діяльності має важливе значення для її
духовного розвитку, педагог вважав необхідною умовою успішного навчання активність учнів, яка
ґрунтується на їхньому глибокому інтересі до навчальних занять.
Найважливішим елементом дидактичних здібностей, на думку педагога, є уміння вчителя
керувати своїм мовленням, ясно й чітко виражати свої думки й відчуття. "Мова вчителя – основний
засіб дії на розум, відчуття й волю учнів", – писав він [3: 212]. І головним тут педагог визначає уміння
вчителя працювати над своїм мовленням, щоб випрацювати здатність говорити не тільки грамотно,
але ясно, живо, образно, виразно.
На думку педагога, для досвідченішого вчителя, тобто такого, який здобув спеціальну освіту у
вчительській семінарії або підготовленого на з’їздах-курсах, абсолютно недостатньо для всього
процесу навчання й виховання оцінювати лише сучасні переживання дітей. Слід спеціально глибоко
вивчати дітей. При цьому, спостерігаючи й вивчаючи дитину, учитель має весь час обмежувати
прояви своїх емоційних реакцій, настроювати себе на певне сприйняття дітей (терпимість, співчуття,
розуміння, входження в положення). Через це в системі моделі особистості вчителя ми виділяємо
уміння і здатність вивчати дітей. За цілеспрямованого вивчення дитини вчитель повинен шукати
витоки злості, лайки, грубості, лінощів. І тут на перший план виступає уміння вчителя критично
ставитися до своєї діяльності, тобто, в першу чергу, причину прояву цих якостей у дітей потрібно
шукати в самому собі. "Замість того, щоб дорікати дітям, загляньте в самого себе, працюйте над
собою", – писав М. Корф [2: 84].
Разом з тим слід зауважити, що не всі вчителі в школах Олександрівського повіту могли суміщати
величезну організаційну педагогічну роботу й постійний аналіз поведінки кожної дитини. При
перевірочних випробуваннях і інспекції таких шкіл М. Корф рекомендував вчителю, щоб він,
орієнтуючись на дітей, прагнув створювати деяку загальну атмосферу, яка б забезпечувала розкриття
активності кожної дитини, стимулювала її творчість, бажання і прагнення вчитися.
Важливим чинником у встановленні такого зближення виступало уміння вчителя знайти
потрібний стиль спілкування. Йому протягом дня доводилося спілкуватися з учнями, їхніми
батьками, сільськими жителями, звертатися до них і самому відповідати на їхні звернення. І у всіх
випадках він свідомо або несвідомо вирішував безліч завдань: визначав знання і самопочуття іншої
людини, її щирість і мотиви вчинків. Це необхідно було для того, щоб доручити певну справу,
примусити повірити в свої сили, відповісти так, щоб учень не образився тощо.
Учитель повинен уміти визначити за діями і вчинками внутрішню сутність учня, з’ясувати ступінь
сформованості його знань і умінь. З цією метою він і вступає в контакти з учнями, включає їх до
різних видів діяльності й спілкування. Однак, щоб стати майстром спілкування, вважав М. Корф, слід
мати якості, важливі для міжособистісних стосунків. До них педагог відніс: доброзичливість,
відвертість, конкретність, ініціативність, безпосередність. Ці якості він визначив своєрідним
орієнтиром для вчителя: до чого прагнути, які риси виховувати.
Зі всього вищевикладеного можна припустити, що в разі розгляду вимог М. Корфа до вчителя як
деякої моделі, у якій одержали віддзеркалення і особистість вчителя, і його діяльність, то їх
послідовність виглядатиме таким чином:
- пошана до навколишніх людей – як провідна етична позиція, підґрунтя гуманістичної
концепції;
- орієнтація на розвиток дитини через включення в діяльність за стимулювання її максимальної
самостійності;
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- відданість вчительській професії, любов до дітей;
- прагнення і готовність до самоосвіти, до оволодіння знаннями;
- особисті якості: загальний зовнішній вигляд, здоров’я, розумовий розвиток, сумлінність,
чесність, скромність, моральне благородство, критичність і самокритичність, висока моральність;
- володіння знаннями з предметів і уміння успішно викладати навчальний матеріал з
урахуванням дидактичних принципів;
- мовленнєві здібності: виразність, володіння темпом мовлення;
- прагнення вивчити кожну дитину;
- знання її життя, максимальне наближення до нього;
- комунікативні якості: уміння знаходити потрібний стиль спілкування, у процесі якого
затверджувати свій авторитет, уміння імпровізувати, мати почуття гумору;
- соціальні уміння: інтерес до громади, здатність зацікавити батьків, прагнення до співпраці з
оточуючими вчителя людьми (колеги, інспектор, батьки), готовність служити народу, уміння
проводити культурну роботу.
Хоча спеціально М. Корф і не розробляв системи поглядів на особистість вчителя, але вся його
практична діяльність, теоретичні праці, підручники, посібники, програми створюють таку модель
особистості вчителя – однієї з провідних фігур навчально-виховного процесу, без підготовки,
удосконалення якої немислима повнокровна робота школи, виховання й навчання активного,
творчого молодого покоління.
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Матеріал надійшов до редакції.15.10.2007 р.
Саяпина С.А. Педагогическое наследие Н. Корфа: личность учителя школы нового типа
(вторая половина ХIХ века).
Рассматривается вклад Н. Корфа в развитие отечественной педагогики. Выявлено, что
концептуальной основой педагогических взглядов Н. Корфа на начальное образование является
свободное природное развитие личности ребенка, которое включает умственное, эстетическое,
моральное воспитание, воспитание в труде, физическое развитие школьников. Представлена модель
личности учителя.
Sayapina S.A. M. Korf’s Pedagogic Heritage: the Personality of a New School Type Teacher
(the second half of the 19th century).
Korf’s contribution to the development of national Pedagogic has been studied. It was found that the
conceptual basis of his pedagogical views on the primary education is the free natural development of child’s
personality, which comprises intellectual, aesthetic, moral, work education and pupils’ physical
development. The model of the teacher’s personality is presented.
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В. НАУМЕНКО ЯК НОВАТОР В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
У статті висвітлюється педагогічна діяльність Володимира Науменка (1852-1919 ) – представника
прогресивної української інтелігенції другої половини ХІХ – початку ХХ ст., аналізується
новаторський підхід педагога до організації навчально-виховного процесу.
Період другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. в історії України характеризується піднесенням
боротьби українського народу проти соціального і національного гніту з боку самодержавства. Це
епоха утвердження ідеї відродження українського народу, його національної самосвідомості, мови,
культури, освіти, школи. У цей час почалося розмежування педагогічної думки за типом світоглядних
позицій [1: 32]. Одним з тих, кому був притаманний новий світогляд, обумовлений етнографічнокультурницькою парадигмою, був Володимир Павлович Науменко (1852-1919) – яскравий
представник прогресивної української інтелігенції другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст.
З початку педагогічної діяльності погляди В. Науменка стосовно організації навчально-виховного
процесу були цілком сформовані, вони характеризувалися прогресивністю, інноваційністю.
Діяльність педагога вирізнялася гуманізмом та демократичністю. В. Науменко був прихильником ідеї
надання учителю права працювати за власною програмою, бути самостійним і вільним у творчому
процесі виховання і навчання учнів. Педагог намагався сприяти всебічному розвитку особистостей
вихованців, розширенню їхнього кругозору, максимальному розвитку здібностей учнів. З цією метою
він уводив елементи новаторства під час викладання своїх предметів. Навчання набувало рис
інтегративного. Так, на уроках російської словесності В. Науменко доповнював навчальний матеріал
відомостями з історії України: до програми 5 класу педагог увів тему "Південно-руські історичні
думи та пісні"; учнів 7 класу знайомив з творчістю Ф. Прокоповича, С. Яворського; для
восьмикласників на уроках, присвячених творчості М. Гоголя, завдяки майстерному слову педагога
оживала доля козацтва й образ Тараса Бульби [2: 110].
Лекції з церковно-слов’янської мови В. Науменко перетворював на цікаві виклади порівняльного
мовознавства, в інтерактивному спілкуванні з учнями формував дитячий світогляд, "розкривав
широкі обрії" [3: 68.]
В. Науменко особливо цінував право вчителя на свободу думки та власне бачення викладання
предмета. За спогадами колег, у системі викладання він ніколи не проявляв тиску, навпаки, його
принципом було давати повну свободу прояву індивідуальних якостей викладачів [4: 3].
Володимир Павлович закликав колег до творчості у процесі формування особистості. Саме це був
його "...основний погляд і в навчальній, і у виховній роботі" [4: 2]. Він вважав, що педагогічна
творчість не повинна допускати пригнічення учнівської душі; її завданням є збереження дитячої
живої допитливості, живого інтересу та ініціативи. Одним із засобів досягнення цієї мети, за
переконанням педагога, є гуманне ставлення до вихованця.
З 1903 р. В. Науменко вийшов у відставку, але його педагогічна діяльність на цьому не
завершилась. У 1905 р. його було запрошено на посаду директора приватної чоловічої гімназії, яка
щойно відкрилася. Засновниками цього приватного навчального закладу були відомі заможні люди
Києва, які мали дітей шкільного віку і хотіли дати їм якісну, повноцінну освіту [5: 1]. Вони розуміли,
що для здійснення поставленої мети недостатньо лише відкрити гімназію, необхідно було підібрати
відповідні кадри, особливо керівника. Таким було обрано В. Науменка, якого знали в Києві як
кращого викладача словесності та видатного педагога. Також вагомими чинниками на користь такого
вибору були його висока моральність, великий професійний талант, любов до педагогічної справи.
Усе це давало засновникам впевненість у тому, "що їх справа буде у хороших руках" [5: 2].
Під час роботи у цій гімназії, яку В. Науменко очолював упродовж 9 років, чи не найповніше
розкрилися його педагогічний хист та організаторські здібності. Як пишуть сучасні історики
(І. Усенко), заклад носив назву "Київська гімназія Науменка". Нами були віднайдені в архівних
фондах офіційні звернення на спеціальних бланках з таким штампом-назвою навчального закладу:
"Приватна чоловіча гімназія В. Науменка" [6: 6].
Незважаючи на те, що гімназія була приватна, на неї поширювалися всі права державних гімназій,
а директор В. Науменко вважався державним службовцем. В основу функціонування гімназії
В. Науменка були покладені такі завдання:
1) якомога більша увага до індивідуальності кожного гімназиста;
2) посилена увага до фізичного розвитку вихованців поряд з їхнім розумовим і моральним
вихованням;
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3) посилення роботи учнів у класі, особливо у молодших класах, з паралельним зменшенням
роботи вдома;
4) поглиблене вивчення іноземних мов, тобто домагатися більшої ґрунтовності і практичності
знань; введення в навчальну програму курсу англійської мови;
5) розширення, порівняно з класичними гімназіями, викладання природознавства, креслення і
малювання [5: 4].
Такий новаторський підхід В. Науменка щодо організації навчально-виховного процесу та
діяльності навчального закладу суперечив авторитарному стилю роботи тогочасних державних
навчальних закладів. Пошук педагога мав перспективний характер, оскільки окремі положення
підтверджуються дослідженнями і сучасних учених-педагогів. Посилена увага до індивідуальних
особливостей кожного учня є елементом гуманістичної педагогіки, або, за словами І. Беха,
"педагогіки розвитку" [7: 10].
За ініціативи В. Науменка була збільшена кількість годин на предмети, що розвивають образне
мислення – природознавство, креслення, малювання, мова. Це було одним із способів вирішення
проблеми дотримання фізіологічних норм, які, за словами Л. Хоружої, є складовою гуманізації
взаємин між учасниками навчально-виховного процесу. Стимулювання образного мислення є
стрижнем гуманізму [8: 99]. На таких же засадах базувалася діяльність В. Науменка в очолюваній ним
приватній гімназії.
У гімназії В. Науменка спостерігалася досить висока увага з боку педагогів до ролі оцінки у
навчально-виховному процесі. Система оцінювання знань учнів у гімназії була традиційною. Так,
учням виставляли оцінки четвертні у строкових відомостях; оцінки щомісячні, які обговорювалися
викладачами на засіданні педради; оцінки разові, які виставлялися викладачами у журналах і
відмічалися у класних щоденниках [6: 31].
Сам Володимир Павлович не був прихильником ознайомлення гімназистів з оцінкою як балом.
Він вважав, що важливо виховувати в учнів бажання вчитися не заради оцінки, а заради досягнення
знань [6: 38]. Педагог був переконаний, що оголошення вчителем оцінки у формі того чи іншого
зауваження буде для учня більшим стимулом до роботи, ніж оцінка, виражена у балах [6: 9]. Такий
підхід не суперечить сучасним науковим положенням щодо контролю та оцінювання навчальних
досягнень учнів, адже оцінне судження і висновок учителя є "...якісним (словесним, вербальним)
показником" вираження оцінки [9: 5].
В. Науменко підкреслював значення постійного спілкуванням з учнями, домагався близького
знайомства з вихованцями, адже гуманізація починається з досконального вивчення особистості. У
загальній оцінці учня Володимир Павлович враховував усі особливості та всі індивідуальні риси
кожного з них. Оцінюючи досягнення самого вихованця, педагог давав оцінку і власним здобуткам у
справі навчання і виховання. Як висновок звучать його слова: "Я, близько знаючи кожного учня і
постійно слідкуючи за їх роботою, рішуче стверджую, що лінощі, недбалість, невідповідальність –
порівняно рідкісні явища серед них" [6: 37].
Педагогічний такт і педагогічна етика – основи гуманістичної педагогіки. Педагогічна етика як
суть морально-психологічної діяльності вчителя має своїм показником характер вимог учителя до
учнів, до себе та до інших людей [8: 99]. Велику увагу В. Науменко надавав індивідуальній роботі з
учнями, особливо з тими, які за своїми здібностями, темпераментом, фізичним станом не могли
повноцінно встигати у навчанні. "Перемога дається в руки викладачу, – писав Володимир Павлович, –
якщо він дійсно поставить своїм завданням навчити слабших, а не лише позбутися їх..." [6: 36].
Багато уваги педагог приділяв виховній роботі в учнівському колективі. Він був переконаний, що
кожен учитель-предметник повинен бути вихователем як на уроці, так і в позаурочний час.
"Ідеальною побудовою виховної роботи в гімназії, – писав В. Науменко, – є така, коли всі викладачі є
одночасно і вихователями, тобто коли викладач не тільки має справу з вихованцями впродовж свого
уроку, але спілкується з ними і в усі рекреаційні моменти" [6: 32]. Володимир Павлович вважав
"...ненормальним становище вихователя, коли він одночасно не є викладачем..." [6: 32].
Зазначимо, що потреба спілкування вчителів-вихователів з учнями у позаурочний час є
надзвичайно актуальною для сьогодення, адже виховний простір часто не повністю охоплюється
увагою дорослих, стає звичною родинна бездоглядність. У такому контексті підхід В. Науменка щодо
організації навчально-виховного процесу набуває особливого значення, він і сьогодні вартий
відповідної уваги.
Нетрадиційний підхід В. Науменка до організації виховної роботи давав позитивні результати.
Так, один з батьків стверджував: "За всі п’ять років учні гімназії Науменка ні разу не проявили будьякої розпусти чи невихованості ні в гімназії, ні на вулиці" [6: 61].
Проте, офіційні освітянські чиновники не бажали визнавати і приймати новаторські підходи
В. Науменка щодо організації навчально-виховного процесу в гімназії. Не дивлячись на численні
пояснювальні записки до попечителя на захист своїх інноваційних поглядів, останній у посланні до
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департаменту писав, що "...у гімназії В. Науменка в організації виховного процесу допускається повне
змішування обов’язків, прав і порядку призначення на службу вихователів, наглядачів та помічників
класних наставників" [6: 76].
Володимир Павлович, як досвідчений учитель і сумлінний директор, бажаючи бачити українців
високоосвіченими і культурно розвиненими особистостями, намагався щоразу долати перешкоди з
боку міністерських чиновників, для яких чергове цькування українофіла було кроком у кар’єрі. На
життєвих шальках терезів у процесі педагогічної діяльності В. Науменка противажили з одного боку
– бажання і вміння навчати та виховувати, а з іншого – складні суспільні умови, де найголовнішу
роль відігравав бюрократичний контроль. Доля вчителя, який боровся за підвищення культурного
рівня народу, була особливо складною, оскільки його діяльність контролювалася цілою системою
наглядачів місцевого, губернського й загальнодержавного рівнів.
Упереджене ставлення чиновників до особистості В. Науменка та його гімназії посилювалось у
зв’язку з його громадською діяльністю. І хоча саме у створеній просвітителем гімназії він мав змогу
найповніше реалізувати своє бачення організації навчально-виховного процесу, але постійні
прискіпування з боку упереджено налаштованих інспекторів, деморалізація педагогічного персоналу
та учнів ревізійними наскоками змусили Володимира Павловича віддати свою гімназію під патронат
інших. Так, на засіданні Загальних зборів Товариства сприяння середній освіті у м. Києві 4 березня
1910 р., членом якого був і Науменко, Володимир Павлович заявив про свій намір закрити гімназію та
подати клопотання про відкриття нової гімназії, куди зможуть перейти його учні [6: 69].
Бюрократична тяганина тривала кілька років. Лише 1 липня 1913 р. гімназія В. Науменка вважалася
закритою, і учні були переведені в гімназію Товариства сприяння середній освіті у м. Києві [6: 102].
Отже, педагогічна діяльність В. Науменка мала яскраво виражений новаторський характер. Його
нововведення були гідно оцінені прогресивними сучасниками, а також не суперечать і окремим
положенням сучасної педагогічної науки.
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Матеріал надійшов до редакції 19.10.2007 р.
Скоропад И.В. В. Науменко как новатор в образовательном пространстве Украины
второй половины ХІХ – начала ХХ века.
В статье раскрывается педагогическая деятельность Владимира Науменка (1852-1919 ) –
представителя прогрессивной украинской интеллигенции второй половины ХІХ – начала ХХ ст.,
анализируется новаторский подход педагога к организации учебно-воспитательного процесса.
Skoropad I.V. V. Naumenko as the Innovator in the Educational Space of Ukraine in the 2nd half of the
19th – the beginning of the 20th century.
This article is about the pedagogical activity of V. Naumenko(1852-1919) – a representative of the
progressive Ukrainian intelligentsia of the end of the19th – the beginning of the 20thcenturies, his innovatory
approach to the educational process organization.
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ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ У 50-60 РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ:
НЕДОЛІКИ ТА ПРОРАХУНКИ
Статтю присвячено висвітленню питань організації виробничого навчання у
загальноосвітніх школах України в 50-60 роки ХХ століття. У ній зроблено спробу
виявити недоліки даної форми організації трудового навчання та причини, через які
вона поступово зникла з навчально-виховного процесу шкіл.
Для кожної історичної епохи характерне певне педагогічне новаторство – діяльність учителів та
вихователів, спрямована на поліпшення, раціоналізацію процесу навчання та виховання. Однак
найбільш значущі його прояви спостерігалися наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Зокрема, в
цей період німецьким педагогом Г. Кершенштейнером сформульовано теорію "громадянського
виховання" і "трудової школи". У відповідності до даної теорії, школа повинна виховувати
підростаюче покоління "у дусі беззастережної слухняності, відданості державі", а тому кожен учень
"мусить оволодіти професією як засобом служіння державі, вбачати в цьому мету свого життя" [1:
406].
Основні положення теорії Г. Кершенштейнера неодноразово ставали підґрунтям для
реформування вітчизняної системи освіти. Це підтверджує історія української педагогіки, у якій
можна знайти кілька періодів, коли навчально-виховний процес загальноосвітньої школи значною
мірою було скеровано на першочергове здійснення трудової підготовки учнів. Підтвердження
зазначеного знаходимо в дослідженнях А. Вихруща, С. Дем’янчука, О. Лихолат, О. Аніщенко,
Л. Єршової та інших науковців. У них вчені розглянули основні етапи розвитку трудової підготовки
молоді в Україні, але із загального процесу майже не відокремлювали питання організації
виробничого навчання в загальноосвітніх школах України 50-х – 60-х років ХХ століття.
Мета даної статті – проаналізувати, як було організовано виробниче навчання в школах України
зазначеного періоду, виявити недоліки та причини, через які воно поступово зникло з навчальновиховного процесу загальноосвітніх закладів.
Передусім зауважимо, що з’явилася нова форма трудової підготовки у 1954-1955 н.р. У наступні
роки на Україні охоплення шкіл та учнів виробничим навчанням зростало досить швидко. Зростала
також кількість спеціальностей, які здобували старшокласники. Так, у 1956-1957 н.р. їх було 60, у
1958-1959 – понад 200, у 1959-1960 – понад 300 [2; 3; 4].
Запровадження виробничого навчання в переважній більшості шкіл сприймали з радістю. Учнів
приваблювала можливість паралельно із загальною середньою освітою отримати професію. Вони, як
свідчать звіти обласних відділів освіти даного періоду (наприклад, Вінницького облвно), відрізнялися
від учнів неспеціалізованих класів "більшою організованістю, згуртованістю, дисциплінованістю,
гарним відношенням до громадської, суспільно корисної роботи, фізичної праці" [5: 142].
Організація виробничого навчання передбачала наявність у школах певної матеріально-технічної
бази. Тому Рада Міністрів СРСР дозволила міністерствам і відомствам СРСР і союзних республік
безкоштовно передавати школам верстати, двигуни внутрішнього згорання, електромотори,
сільськогосподарські машини, трактори, автомобілі, деталі машин, інструменти та інше устаткування,
яке не використовувалося у виробництві, але було придатне для навчальних цілей. Зазначене знайшло
відображення у наказах Міністерства освіти УРСР № 245 від 14 червня 1955 року "Про право
міністерств і відомств СРСР і союзних республік передавати загальноосвітнім школам не
використовувані у виробництві машини, інструменти та інше устаткування", № 128 від 9 березня 1956
року "Про додаткове запровадження виробничого навчання учнів VIII класів у школах УРСР" [6; 7].
Але створення матеріальної бази у школах йшло повільно. Серед чинників, які гальмували справу,
було те, що деякі освітянські керівники ставили під сумнів не лише необхідність і доцільність
виробничого навчання учнів, а й трудової підготовки молоді у цілому, а також відсутність
централізованого забезпечення необхідним обладнанням, інструментами та матеріалами, погана
організація шефської роботи тощо [8: 24].
Як наслідок, навчально-матеріальна база значної частини шкіл не відповідала потребам. На цей
недолік указано в наказі Міністерства освіти УРСР № 60 від 18 лютого 1957 року "Про підготовку
початкових, семирічних і середніх шкіл Української РСР до нового, 1957/58 навчального року", де
наголошено, що в 1956-1957 н.р. багато шкіл не мали учбових майстерень, бракувало також
навчальних приладь та обладнання. Окрім того, виробниче навчання запроваджувалось не завжди
продумано (не завжди враховували матеріальну базу, наявність необхідних фахівців, профіль
виробничого навчання та ін.) [9]. Зазначені недоліки планували значною мірою подолати в
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наступному навчальному році. І дійсно, як сказано у наказі Міністерства освіти УРСР № 101 від 12
серпня 1958 року "Про підсумки роботи шкіл Української РСР за 1957/58 навчальний рік і завдання
шкіл, відділів народної освіти та інститутів удосконалення кваліфікації вчителів у 1958/59
навчальному році", протягом року проведено значну роботу щодо збільшення кількості і поліпшення
матеріально-технічної бази навчальних кабінетів і майстерень [10].
Кардинальні зміни в організації виробничого навчання відбулися після прийняття в 1958 році в
СРСР та УРСР законів про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи
народної освіти. Вони скеровували справу у необхідне русло. Зокрема, вимагали здійснити заходи
щодо зміцнення матеріальної бази шкіл, створення навчальних місць для проходження виробничого
навчання і виробничої практики на підприємствах, визначення професій з урахуванням особливості
роботи міських і сільських шкіл тощо [11; 12].
Як наслідок, виробниче навчання набуло ще більш широкого розмаху і поступово охопило всі
середні школи УРСР. Так, у 1962-1963 н.р. виробничим навчанням було охоплено всі 6045 шкіл.
Масові професії здобували 611,6 тисяч старшокласників, які навчалися в даних закладах. У
наступному 1963-1964 н.р. їх стало ще більше, а саме 769,5 тисяч. Вони розподілялися за такими
профілями: промисловий – 385,6 (50,1%); сільськогосподарський – 298,9 (38,8%); сфера
обслуговування населення – 62,0 (11,1%) [13; 14].
Для організації виробничого навчання за 1963-1964 н.р. виділено 461,8 тисяч робочих місць. До
початку 1964 року в республіці працювало 506 навчально-виробничих цехів, ділянок, ліній та
полігонів на 15040 робочих місць. Окрім того, в 1525 шкільних і міжшкільних майстернях обладнано
33170 робочих місць. У багатьох випадках підприємства, у яких не було достатньої виробничої площі,
створювали навчальні цехи при школах. У 1963-1964 н.р. працювало 50 таких цехів. Для проведення
теоретичних занять, лабораторних і практичних робіт у школах створено кабінети спецтехнології. У
цей час працювало 214 кабінетів електротехніки, 265 кабінетів креслення, 347 кабінетів основ
промислового виробництва, 980 кабінетів механізації сільськогосподарського виробництва [14: 3334].
У той самий час у справі організації виробничого навчання спостерігалося чимало недоліків. Так,
не дивлячись на те, що перелік профілів виробничого навчання був досить великим і різноманітним,
учні, як правило, мали можливість обирати одну з небагатьох запропонованих їм професій. Тому
часом вибір був їм не до вподоби. Це, насамперед, стосувалося дівчат. Часто проти свого бажання (за
рознарядкою) вони отримували професії тракториста або комбайнера, які в подальшому житті далеко
не всім із них були потрібні. Так, у Нововоронцовському районі Херсонської області в 1958-1959 н.р.
всі учні 9-10 класів (хлопці та дівчата) отримували спеціальність механік-комбайнер [15: 47].
Визначення профілів виробничого навчання у більшості випадків було пущено на самоплив. Це
підтверджує стенограма Республіканської наради активу працівників народної освіти, що відбулася
18-19 серпня 1960 року, де про визначення професій, по яких має здійснюватись виробниче
навчанням, написано так: "Є, скажімо, під боком швейна майстерня, ну і добре – будемо готувати
швей, а токарів і слюсарів ми готуємо в республіці стільки, що не відомо де їх влаштовувати на
роботу" [16: 40].
Відбір профілів виробничого навчання досить часто робили без узгодження з місцевою владою
або без чіткого визначення місцевою плановою комісією завдань по підготовці кваліфікованих
робітників і працівників установ, в яких є гостра потреба. На таких фактах наголошено у багатьох
звітах і довідках досліджуваного періоду. Зокрема, в рішенні № 683 Виконавчого комітету Київської
міської Ради депутатів трудящих від 17 квітня 1962 року "Про стан і заходи до поліпшення
виробничого навчання в школах м. Києва" сказано, що "ще в багатьох школах виробниче навчання
здійснюється в швейних майстернях або на базі швейної промисловості, де навчається 2370 учнів,
тоді як потреби в цьому немає". Тут також підкреслено, що міська планова комісія не визначає
планових завдань управлінням і відділам по підготовці робітників наступних спеціальностей:
кваліфіковані робітники трамвайно-тролейбусного парку та метро, шофери легкових і вантажних
таксі, кваліфіковані робітники меблевої промисловості та паркетники, аптечні працівники та ін. [17:
3].
Окрім того, подекуди, практичні заняття учнів на виробництві проходили методично неправильно.
Робітники, біля яких працювали учні, не проводили необхідний інструктаж. Тому школярі були
вимушені розпочинати роботу "без аналізу послідовності дій, без свідомого визначення потрібного
інструменту та врахування властивостей матеріалів" [18: 145].
У багатьох випадках вивчення учнями теоретичного матеріалу відбувалося у підсобних
приміщеннях, червоних куточках, технічних кабінетах та інших непристосованих для навчання
приміщеннях. Так, учениці Київських СШ № 77 та 95, які проходили виробниче навчання за
спеціальністю "телеграфіст" на поштамті, працювали на 10 зношених апаратах у кімнаті, виділеній за
рахунок надмірного ущільнення виробничих приміщень. Як наслідок, якість підготовки школярів
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була низькою, і тому, в більшості випадків, коли вони після закінчення навчання приходили на
роботу, їм знову доводилося вчитися [19: 94].
Ще одним недоліком стало те, що вчителі виробничого навчання в багатьох випадках працювали в
школах за сумісництвом, а тому "спостерігались зриви занять в окремі тижні і навіть місяці" або ж
"часта зміна викладачів виробничого навчання" [5: 142]. Зазначене було характерне не лише для
перших років запровадження у школах цієї форми роботи, а й для всього періоду її застосування.
Наприклад, у 1962-1963 н.р. за сумісництвом викладали теоретичний курс виробничого навчання з
промислового профілю 3940 осіб, сільськогосподарського профілю – 2014 осіб. Серед них було
багато таких, які не мали як педагогічної, так і спеціальної освіти [20: 1].
До того ж, у більшості шкіл так і не вдалося створити належну матеріальну базу та умови для
здійснення виробничого навчання. Поразку врешті-решт було визнано на державному рівні.
Що стосується шкіл, де були створені належні умови для здобуття учнями певних професій, то
вони мали можливість її продовжувати. Колегія Міністерства освіти УРСР 27 травня 1966 року
прийняла постанову "Про часткову зміну і удосконалення трудової підготовки учнів у школах
Української РСР", у якій, зокрема, зазначалося, що професійна підготовка учнів до найбільш масових
поширених та потрібних народному господарству спеціальностей може здійснюватись у тих школах,
де є для цього відповідні умови [21: 49]. Однак, необов’язковість професійної підготовки привела до
значного та швидкого зменшення кількості шкіл, де вона була організована. У 1966-1967 н.р. таких
шкіл в Україні було 414, а в 1967-1968 – 230 [22: 47].
Як бачимо, реалізацію досить цікавої та необхідної для подальшої трудової діяльності молоді ідеї
було зведено нанівець. Це сталося через відсутність належної підготовчої роботи та продуманої
організації виробничого навчання як у школах, так і на підприємствах республіки. Такий результат на
фоні переможних звітів, які направлялися до керівних органів освіти протягом майже всіх років
запровадження у школах виробничого навчання, дещо дивує та примушує задуматись над
наступними запитаннями: чи була ідея виробничого навчання школярів утопічною від самого
початку; чи можна було за умов заздалегідь проведеної підготовчої роботи, чіткої організації та
координації діяльності всіх учасників даного процесу досягти успіху; чи варто повторити в сучасних
умовах спробу широкого запровадження у школах виробничого навчання та ін. Пошук відповідей на
ці та інші питання вимагає проведення подальших наукових досліджень, пов’язаних, насамперед, з
виявленням позитивних надбань виробничого навчання учнів у 50-60-ті роки ХХ століття, аналізом
прорахунків та пошуком позитивного педагогічного досвіду, який, можливо, знову стане певною
мірою новаторським у сучасних загальноосвітніх навчально-виховних закладах.
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Слюсаренко Н.В. Производственное обучение школьников в 50-60 годы ХХ века:
недостатки и просчеты.
Статья посвящена вопросам организации производственного обучения в общеобразовательных
школах Украины в 50-60 годах ХХ столетия. В ней сделана попытка выявить недостатки даной
формы организации трудового обучения и причины, которые привели к её исчезновению из учебновоспитательного процесса школ.
Slyusarenko N.V. The Industrial Training of Pupils in 50-60-s of the 20th century:
the Drawbacks and Errors.
The article considers the question of industrial training organization in the schools of general education in
Ukraine in 50-60-s of the 20th century. An attempt was made to expose the drawbacks of the given labour
study form and the reasons that caused its disappearance from the school educational process.
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НОВАТОРСЬКИХ ІДЕЙ ЩОДО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ
Автором статті розкрито основні етапи становлення та розвитку навчального закладу за весь
період його існування. Акцентується увага на зміні виховної парадигми у різні періоди становлення
гуманітарно-педагогічної академії залежно від суспільного, політичного, культурного, економічного
розвитку країни.
Постановка проблеми. Інтенсивні процеси державотворення, становлення вищої педагогічної
освіти в умовах соціальної трансформації суспільних відносин неможливі без розгляду історичного
аспекту реалізації виховних цілей у педагогічних закладах, аналізі виховного процесу у різні епохи.
Виклад основного змісту статті. З позицій сьогодення важливим для нашого дослідження є
розгляд становлення виховної системи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та
історичний аналіз цих здобутків.
Становлення системи педагогічної освіти на Поділлі відбулося в роки після революції. 1917 рік
розпочав нову сторінку в житті народів колишньої Російської імперії. Царизм залишив по собі цілу
низку пережитків, які перешкоджали прогресивному розвитку держави, в тому числі – масову
безграмотність – одне із ганебних явищ часу [1].
Національно-демократична революція 1917-1920 рр. в Україні, закінчившись поразкою, не
розв’язала комплексу протиріч, які вона успадкувала від попереднього суспільного ладу. Невдача
українського державотворення у 1920 році покликала за собою разючі зміни в культурному,
економічному, освітньому, політичному житті.
В ході громадянської війни за роки революції відбувалося становлення системи освіти.
Реформа української загальноосвітньої, професійної, вищої школи, що здійснювалась в Україні в
періоди Центральної Ради, створила умови для ліквідації масової неписемності, сприяла розвитку
системи освіти, реорганізації шкільного управління, підготовки законодавчої бази нової школи,
основою якої стали національний характер, тенденції гуманізму, демократизму, рівності,
безкоштовності, доступності навчання.
В березні 1920 року Всеукраїнська нарада з питань освіти, організована Наркомосом УСРР,
затвердила новий зміст системи освіти Радянської України. Було встановлено два типи вищої школи –
технікуми та інститути [2].
Технікуми будували навчально-виховну роботу на базі семирічних шкіл, інститути – на базі
робітфаків або середніх професійних шкіл. Функціонуючі університети реорганізовувалися в
інститути народної освіти.
У складних умовах нового соціалістичного ладу Радянська Україна продовжила попередньо
розпочатий курс на розбудову освіти, яка, однак, зазнавала дедалі більшої ідеологізації. Зіткнувшись
із серйозними проблемами, пов’язаними з нестачею кваліфікованих педагогів, у першу чергу для
початкової школи, "з огляду на необхідність спішної підготовки робітників соціального виховання",
нарком освіти УСРР 28 липня 1920 р. Г. Гринько підписав постанову "Про педагогічні школи
(учительські семінарії)". Постанова регламентувала визначальні засади, пов’язані з організацією та
функціонуванням навчальних закладів. Нестача педагогічних кадрів на Поділлі створила необхідні
умови для створення трирічної педагогічної школи в місті Проскурів (нині Хмельницький). Не
дивлячись на складні умови навчання та проживання студентів та викладачів (відсутність опалення,
освітлення навчальних приміщень, проблеми харчування студентів), навчально-виховний процес
вирував зародженням традицій, розвитком системності, послідовності, активності. Значне місце у
вихованні студентів – майбутніх педагогів мали гуртки, самодіяльні колективи. Після навчальної
діяльності студенти в надзвичайно потужним почуттям патріотизму брали участь у революційних
святах, народних акціях, публічних виступах [3].
Реорганізація закладу наприкінці 1921 р. наркомосом України Проскурівської педагогічної школи
в трирічні педагогічні курси сприяла створенню нових умов для навчання і виховання студентів,
створення бібліотеки, гуртожитку тощо. Значну допомогу в створенні нових умов надала
Червонокозача дивізія. Метою виховання студентів в цей період став вільний розвиток здібностей
студентів, його індивідуально-особистісних рис та особливостей. В педагогічній школі постійно
створювались нові форми змісту, видів та методів виховання, обумовлені саме особистісними
засадами навчально-виховної діяльності. Тому в цей період посилилась діяльність творчих колективів
студентів. Важливе місце у виховній системі закладу займала діяльність молодіжної газети "Голос
студента", самодіяльні колективи. Невід’ємною частиною виховання майбутніх педагогів стала
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трудова діяльність. Для студентів було виділено 35 десятин землі за межами міста, на якій вони
ростили сад, сіяли озимі, вирощували ягоди, фрукти та овочі. За період існування педагогічної школи
з 1921 р. по 1923 р. на систему виховної роботи вплинули безперечно тяжкий матеріальний стан
учнів, слабке фінансування навчального закладу, переобтяження студентів трудовою діяльністю,
однак чимала увага викладачами приділялась створенню колективу на основі цілеспрямованої,
суспільно-корисної діяльності. При цьому активно застосовувались методи організованої взаємодії з
середовищем: колективні та творчі справи, перегляд кінофільмів, бесіди, обговорення. Важливим при
цьому стало усвідомлення студентами сутності, змісту, характеру, способів взаємодії з соціумом.
В 1924 році Проскурівські трирічні педагогічні курси реорганізовані в педагогічний технікум
ім. Т. Шевченка. Чотирирічний педагогічний заклад готував вчителів для семирічної трудової школи і
став культурно-освітнім центром Проскурівської округи. Навчально-виховний процес ставав на
дедалі вищий рівень. Запроваджувався сталий режим закладу, введено педагогічну практику в
систему підготовки майбутнього вчителя, з’явились нові навчальні програми. В цих умовах
надзвичайно широко використовувались методи організації виховної діяльності, які дозволяли
включити студентів в діяльність з реалізації мети загальної справи та активно проявити себе.
Найактивніше проявляла себе молодь педагогічного закладу в боротьбі з масовою неписемністю,
гаслом якої стали слова: "До десятиріччя Жовтня – жодного неписьменного". Найуспішніші
ліквідатори неписемності нагороджувались нагрудним знаком: "Геть неписемність!" [4].
В складних умовах становлення системи освіти Радянської України проходило життя закладу.
"Класова боротьба", "колективізація", "індустріалізація" – саме у вирі цих явищ знаходився розвиток
закладу. Тогочасні свідчення яскраво відображують ідеологічну ситуацію, що існувала в навчальному
закладі: "В этот период подняли головы украинские националисты, которых насчитывалось
несколько человек среди студентов, орудовавших в свое время еще до поступлення на курсы в банде
Хмары. Активная воспитательная работа комсомольцев среди студентов и студенческий актив
разоблачили заправил, поддерживавших троцкистскую и украинско-буржуазную политику. При
вмешательстве и активной помощи окружного партийного комитета и органов ГПУ наладилась
нормальная жизнь и учеба на курсах" [5].
Проголошення курсу на колективізацію сільського господарства вплинуло на виховний процес
педагогічного закладу. Майже всі студенти брали участь у посівній компанії та сільськогосподарській
діяльності. Зачасту від цього страждав навчальний процес. Значна увага приділялась політичній освіті
студентів. Успішно функціонували драматичний, природничий, художній гуртки. У фотоматеріалах
залишились спогади про виїзди агітбригади студентів, молодіжного театру.
Колектив студентів та викладачів педагогічного закладу був активним учасником усіх справ міста,
як то: діяльність з облаштування міста, допомога цукровому заводу, деревообробній фабриці,
проведення культмасової роботи в місті та селах, організації шкіл для дорослих.
За двадцятирічний період свого існування педагогічний технікум випустив для потреб освіти
більше 2000 учителів початкової і семирічної школи, вихователів та піонервожатих.
Цю діяльність, як і діяльність багатьох навчальних закладів, перервала Велика Вітчизняна війна
(1941-1945 рр.). Викладачі та студенти стали на захист рідної землі від ворога на фронті і в тилу. У
роки війни заклад припинив свою діяльність.
Після звільнення Поділля від німецьких загарбників у 1944 році педагогічне училище відкрило
двері для майбутніх вчителів. Слабка матеріальна база, відсутність парт та стільців не завадили
майбутнім педагогам активно торувати шляхи істинності знань та вихованості особистості. Основою
цих процесів стало громадянське виховання, мета якого полягала у розвитку в особистості почуття
любові до своєї Батьківщини, прагнення до миру, культури міжнаціональних відносин,
правосвідомості, виховання моральних ідеалів, працелюбності, вміння реалізовувати завдання
громадянського виховання в практиці навчально-виховного процесу.
В позааудиторній діяльності студенти активно проявляли себе в стрілецькому, топографічному,
драматичному, хоровому, гуртках, спортивних секціях з легкої атлетики та спортивних ігор. Для
розширення кола суспільних знань проводилися політінформації, читалися доповіді, лекції,
організовувалися культпоходи та екскурсії.
У період з 1945 р. по 1991 р. виховна система навчального закладу постійно оновлювалась та
удосконалювалась. Її метою стало набуття молоддю соціального досвіду, успадкування духовних
надбань народу, формування у молоді рис громадянина держави. За цей час студентський колектив
збагатився традиціями, такими як: "Бережи честь училища, де б ти не працював, де б ти не жив!;
Ніколи не забувай училище, воно – твій рідний дім!" та ін. Студентсько-викладацький склад став
потужнім, активним, дружнім колективом однодумців. Серед вихователів, педагогів були
авторитетні, високоосвічені люди, справжні носії загальної світоглядної, політичної, професійної,
правової, інтелектуальної, естетичної, фізичної культури [6].
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Зі встановленням державного суверенітету, проголошенням незалежності України, Хмельницьке
педагогічне училище вступило в новий етап свого розвитку. Демократичні тенденції, що стали
визначальними в суспільстві, спричинили значні зміни в соціально-економічному житті не лише
українського народу, а й у виховному процесі педагогічного училища. Основою виховання
майбутнього вчителя стали створення необхідних умов для вільного розвитку студентів, його
культури, соціального досвіду; збагачення їхнього досвіду шляхом участі у національно-культурних
традиціях свого народу; сприяння розвитку "Я"-концепції людини-творця на основі самоосвіти,
саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення.
В умовах демократизації, широкого курсу освітніх реформ, перебудови змісту і структури освіти
проходило життя педагогічного училища. Педагогічний колектив постійно працював над
удосконаленням системи навчально-виховної роботи закладу. Понад 60% студентського складу
колективу були охоплені в різноманітних гуртках, секціях, клубах. Вагоме місце в системі виховної
роботи займали спортивно-масова та оздоровча робота.
Найпотужнішого розвитку зазнала система виховної роботи закладу з приходом на посаду
директора М.М. Дарманського. З листопада 2000 року відповідно Постанови Кабінету Міністрів
України (№ 1759 від 29.10.2000 р.) педагогічне училище було реорганізоване в гуманітарнопедагогічний інститут [7].
У концепції діяльності Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту було чітко визначено
загальну стратегію освітньої політики. Орієнтирами діяльності науково-педагогічного та
студентського колективів стали соціальна спрямованість, змістовно орієнтована спрямованість,
процесуально орієнтована спрямованість, особистісно орієнтована спрямованість. Однак,
вищеназвані освітні парадигми неможливо реалізувати без чіткої і цілеспрямованої виховної роботи.
Тому колективом чітко визначено концептуальні підходи до організації виховної роботи в інституті.
При їх розробці було враховано ряд державних, соціальних і особистісних потреб, задоволення яких
неможливе без всебічно вихованої особистості студента – майбутнього вчителя. Це потреби молодої
держави в педагогічних кадрах нової формації, сформованих на засадах гуманізму та демократизму,
громадянської та національної культури, спроможних успішно вирішувати освітні проблеми власної
країни та шукати шляхи поступу до світового освітнього простору; в оновленні і оздоровленні
суспільства, які неможливо здійснювати без особистості вчителя-вихователя; об’єднання виховних
зусиль усіх суб’єктів освітнього процесу інституту для створення на його теренах педагогічноорганізованого простору, відкритого для співпраці з іншими позаінститутськими суб’єктами
соціально-педагогічної взаємодії, спроможного не тільки протистояти деструктивному впливу
середовища, а і впливати на нього з метою перевиховання; у визначеності ціннісних орієнтацій
студентської молоді.
Основними принципами виховної роботи є:
- демократизація і гуманізація виховного процесу, дотримання педагогічної етики, повага до
особистості студента;
- високий рівень професійності в поєднанні з духовністю студентів вузу, як головної умови
виховної компетентності майбутніх педагогів;
- визнання за студентами права свободи мислення, слова, права мати власні політичні та
життєві позиції, які не протирічать принципам демократії і гуманізму, загальнолюдським цінностям;
- визнання принципу самодостатності особистості студента як наслідку самовиховання,
організації індивідуальної діяльності, спрямованої на розвиток власного потенціалу;
- принцип єдності теорії і практики, слова і діла через спрямованість виховної роботи на
суспільну і професійно-орієнтовану діяльність студента;
- принцип наступності виховної діяльності, який реалізуватиметься з урахуванням вікового
статусу студентів (І ступінь – підлітковий та рання юність, ІІ-ІІІ – юнацький);
- принцип перспективності самовиховання та самоосвіти майбутнього вчителя.
Забезпечення формування загальноєвропейського освітнього простору, активізація Болонського
процесу в Україні спонукали педагогічний колектив до наступного витку розвитку закладу. Сьогодні
це потужна авторитетна гуманітарно-педагогічна академія, яка впродовж 85 років залишається
визнаним культурним, суспільним центром не лише Поділля, а й України. Метою виховання
студентів стало становлення такого педагога, який у своїй діяльності, прагнучи відродити і
розбудувати національну школу, керувався би критеріями знання, професіоналізму, усвідомлював
власну відповідальність як за себе, так і за суспільство в цілому. В шкалі цінностей гуманітарної
ступеневої підготовки педагогів на першому місці визначені колективом гідність людини, її повага до
самої себе і до ближнього, гармонія з природою, навколишнім світом. Адже саме в діяльності
педагога розпочинається олюднення усього простору соціальних відносин, визнання неповторності,
самобутності кожної людини як вищої цінності демократичної держави. З метою посилення
самоорієнтації спрямування діяльності педагогів на гуманістичні цінності, формування в них нових
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уявлень, адекватних сучасному суспільству, важливим є збагачення їх знань предметами соціальнополітичного характеру, соціальної психології, екології, економіки, політології, філософії і соціальної
освіти [3].
Висновки. В умовах ствердження державності, розвитку демократії і розбудови відкритого
полікультурного суспільства в Україні перед учителем та вихователем постають нові вимоги,
спричинені широкомасштабними потребами підготовки нового покоління національно-свідомих
громадян, захисників і будівників нової країни. Сучасним педагогам, як найбільш освіченій і
морально чистій категорії фахівців, має бути притаманною найперше цивілізована національна
зрілість, глибоке розуміння суті динаміки життя в країні і поза її межами, органічна потреба у
повсякденній праці в освітніх установах на благо всіх і кожного зокрема. В освітян сьогодні мають
бути сформовані об’єктивний і цільний науково-гуманістичний цивілізований світогляд, відданість
ідеалам національного і світового гуманізму, почуття власного патріотичного обов’язку і
відповідальності за долю Вітчизни. Пошук нових шляхів, форм та методів виховання не можливий
без глибокого історичного аналізу розвитку виховної системи вищих педагогічних закладів та
врахування новаторських ідей в сучасній практиці навчально-виховного процесу.
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Матеріал надійшов до редакції 01.10.2007 р.
Ящук И.П. Становление и развитие новаторских идей относительно воспитания студентов
Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии.
Автором статьи раскрыты основные этапы становления и развития учебного заведения за весь
период его существования. Акцентируется внимание на изменении воспитательной парадигмы в
разные периоды становления гуманитарно-педагогической академии в зависимости от
общественного, политического, культурного, экономического развития страны.
Yashchuk І.P. The Formation and Development of Innovatory Ideas as to the Students' Upbringing in
Khmelnytsky Humanitarian-Pedagogical Academy.
In this article author has shown the main periods of educational establishment formation and development
during its existance. The attention is focused on the change of upbringing paradigm in different periods of
humanitarian-pedagogical academy development according to the social, political, cultural and economic
advancement of the country.
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РОЛЬ М.І. ЯВОРСЬКОГО В РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОГО КРАЄЗНАВСТВА
(20-30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)
У статті висвітлюється життєвий та творчий шлях відомого вченого-історика
М.І. Яворського. Автором проаналізовано його внесок у становлення шкільного краєзнавства в
Україні 20-30-х років ХХ ст.
20-30-ті роки ХХ ст. дослідники краєзнавства вважають "золотим періодом" у розвитку
українського краєзнавства. У вступній статті до книги "Репресоване краєзнавство" академік АПН
України П. Тронько писав: "Розвиваючись в контексті національно-культурних процесів на Україні
20-х років, краєзнавство із заняття одинаків зросло до рівня виняткової державної справи" [1: 4].
У розвиток зазначеної проблеми вагомий внесок зробили такі вчені як Д.І. Багалій,
М.Ф. Біляшівський, М.С. Грушевський, С.Л. Рудницький, П.А. Тутковський, О.А. Яната та багато
інших. Вони не лише приділяли увагу цьому питанню, а й "проводили велику громадсько-освітню
роботу серед народу, будили національну свідомість, писали педагогічні праці, шкільні підручники й
методичні посібники" [2: 15], за що зазнали переслідувань, гонінь та репресій. Серед них був і
відомий вчений, історик, краєзнавець М.І. Яворський, ім’я якого до недавнього часу замовчувалось і
не було предметом детального вивчення дослідників. Дана стаття допоможе розширити відомі нам
факти, доповнити новими відомостями життєвий шлях вченого та його участі у поширенні
краєзнавства по всій Україні.
Отже, метою публікації є розгляд наукової та громадської діяльності М.І. Яворського, його ролі у
розвитку шкільного краєзнавства.
Аналіз наукових джерел з обраної тематики свідчить, що постать М.І. Яворського розглядалась у
публікаціях В. Бездрабко, Г. Касьянова, О. Рубльова, Т. Самоплавської.
Народився Матвій Іванович Яворський 15 листопада 1885 року у селі Корчмин Сокальського
повіту на Львівщині (Східна Галичина, що тоді належала до Австро-Угорської імперії) [3: 1]. "Син
галицького селянина" спочатку навчався в гімназії, потім у Львівському університеті на юридичному
факультеті, який закінчив у 1910 році. У 1912 після закінчення навчання написав свою першу працю
"Соціальні основи підліткової злочинності", за яку йому було присвоєно наукову ступінь доктора
політичних наук, одночасно вступив на службу судовим практикантом [3: 1].
З 1902 року М.І. Яворський – активний учасник національного руху української громадськості
Східної Галичини. У 1910 році вперше був ув’язнений.
З початком Першої світової війни Матвій Іванович був призваний до австро-угорської армії, що не
дало йому змоги займатись науковою діяльністю. Після поранення був переведений в тил, до Холму,
інструктором кулеметної школи.
У 1920 році Матвій Іванович проживав у місті Харкові, викладав у Центральній партійній школі,
був членом Комуністичної партії України. У травні цього ж року він переїхав до Москви, потім до
Казані, де викладав у школі політграмоти, читав історію революційних рухів та історію філософії. У
кінці серпня повернувся до Харкова, продовжував працювати викладачем в Інституті Народної
Освіти.
1921-1922 рр. – член Комуністичної партії Східної Галичини. Після створення інституту
марксизму при Укрголовпрофосвіті Наркомосу України вчений викладав на кафедрі історії
української культури [4: 76].
Працюючи викладачем, Матвій Іванович продовжує наукову роботу, але тепер його увага
звернена "в бік соціальних рухів на Україні новіших часів" [3: 1]. Початок 20-х років для історика
виявився плідним, ним було написано серію видань: схему-конспект лекцій з історії класової
боротьби на Україні (1921 р.), "Короткий курс історії України" (поч. 20-х років), ряд підручників для
шкіл та середніх навчальних закладів (1923-1925 рр.) [3: 1].
З 1 травня 1924 року вчений історик займає нову посаду – член Президії Наукового комітету
Народного комісаріату освіти УРСР, який пізніше було перейменовано на "Управління науковими
установами на Україні" (скорочена назва "Укрнаука" або "Упрнаука"), якій була підпорядкована
Всеукраїнська Академія Наук [3: 22].
Найбільш плідний період Яворського – 1924-1929 роки, коли вчений перебував на посаді
завідувача "Укрнаукою" [5: 296]. Службове становище допомагало розширенню наукових
досліджень: належна увага була зосереджена на діяльності музеїв та краєзнавчій роботі в УРСР.
Це сприяло утворення у травні 1925 року при Народному комісаріаті освіти Українського комітету
краєзнавства. Невипадково було обрано президію Українського комітету краєзнавства у складі
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першого голови Яворського М.І., заступника голови Криворотченка М.Г. та відповідального
секретаря Лазариса А.А. Головування Яворським Українським комітетом краєзнавства відіграло
значну роль у розвитку краєзнавства, в тому числі й шкільного.
Основною метою Українського комітету краєзнавства було "об’єднання і планового керування як
науково-дослідчою так і масовою краєзнавчою роботою УРСР" [6: 15].
Український комітет краєзнавства ставив перед собою такі завдання:
- облік, систематизація та організація всієї краєзнавчої роботи, що провадиться на території
УРСР;
- розробка планів та програм різних галузей краєзнавчої роботи;
- вивчення форм і методів краєзнавчої роботи;
- загальне організаційне і наукове керівництво роботою існуючих краєзнавчих організацій і
утворення нових;
- координація спільної діяльності з центральними науковими, господарськими, державними та
громадськими установами і організаціями;
- участь у наукових і громадських з’їздах, що мають відношення до краєзнавчої роботи [6: 15].
Із запланованої роботи була зроблена тільки невелика частина, бо кошти, на які розраховував
Комітет, від Народного комісаріату освіти та Укрнауки у 1925 році не надходили. Лише з січня 1926
року почалося незначне фінансування, якого не вистачало для виконання визначених завдань [6: 95].
Матеріальні проблеми не завадили Українському комітету краєзнавства працювати у звичному
режимі. Вже у 1926 році, звітуючись за проведену роботу, Комітет писав, що розроблено і перевірено
організаційну схему від шкільного гуртка до наукового товариства і науково-дослідної кафедри;
здійснено облік краєзнавчих установ і організацій; проведено міжокружну конференцію у Херсоні у
справах підготовки вузами дослідників-краєзнавців; видруковано і розіслано анкету з обліку
організацій і їхньої роботи; підготовлено до друку "Вісті УКК"; організовано діяльність методичних
комісій у Києві та Херсоні; вироблено статут низових організацій.
Важливим етапом у роботі Українського комітету краєзнавства було створення та видання
періодичного журналу під назвою "Краєзнавство", перший номер якого побачив світ у квітні 1927
року. Завданням журналу було допомагати низовим краєзнавчим осередкам і окремим краєзнавцям в
їхній щоденній роботі, об’єднувати розпорошені організації, надавати плановості їхній роботі і
вводити цю роботу в певне русло [6: 18].
З метою залучення більшої кількості читачів ціна журналу була доступною. Передплатниками
видання були низові краєзнавчі товариства і гуртки, музеї, школи, політосвітні установи, культурні
робітники села та інші. Часопис видавався кожного місяця у межах двох друкованих аркушів [6: 18].
Цей журнал виконував функції координатора і допомагав краєзнавчим організаціям усієї України у
створенні власних видань для взаємного обміну.
Незважаючи на недостатнє матеріальне забезпечення журналу "Краєзнавство", значна кількість
примірників розсилалася школам та краєзнавчим організаціям, які проводили плідну краєзнавчу
роботу на місцях, безкоштовно.
У 1927 році створено мережу кореспондентів Українського комітету краєзнавства. Метою її
діяльності було вивчення умов і перспектив розвитку краєзнавчої роботи в конкретних регіонах
країни, створення низового краєзнавчого активу, поширення краєзнавчої роботи до найглухіших
закутків УРСР [8: 21].
Кореспондентські пункти створювалися у тих місцях, де краєзнавчі організації були ще
недостатньо розвинуті, або ще не засновані. Обиралися кореспонденти Українським комітетом
краєзнавства з числа осіб, які виявляли інтерес до краєзнавчої роботи і свідомо сприймали ті
завдання, які на них покладалися комітетом, здебільшого це були вчителі, які цікавилися краєзнавчою
роботою і активно бралися за неї [6: 21]. У часописі "Краєзнавство" розміщувались відповідні
матеріали, що стосувалися кореспондентської роботи [6: 69].
У обов’язки кореспондентів входило: періодично інформувати Український комітет краєзнавства
про стан краєзнавства у районі, про окремі моменти у житті району, цікаві у краєзнавчому
відношенні, висвітлення характерних особливостей свого району, які потребують окремої уваги або
детального вивчення, виконання доручень Українського комітету краєзнавства [6: 21].
Зв’язок із кореспондентами відбувався не лише через журнал "Краєзнавство", а й через
інформаційне та інструктивне листування [6: 21].
Матвій Іванович ніколи не залишався без роботи: брав активну участь у створенні Українського
товариства істориків-марксистів, був членом Харківського наукового товариства, керівником кафедри
історії української культури в інституті марксизму, одним із представників делегації української
історичної науки за кордоном.
У лютому 1929 року на засіданні кваліфікаційної комісії під головуванням академіка Д.І. Багалія,
розглядались наукові праці М.І. Яворського присвячені історичному розвитку України, після чого
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було ухвалено: "Комісія визнала професора М.І. Яворського вповні самостійним сформованим
науковим робітником, досліджувачем-істориком, марксистом на підставі його нарису "Історії
революційної боротьби на Україні". Окрім того і науково-популярні праці, такі як нарис "Історії
України і Україна в епоху капіталізма", цінні як перші спроби в Українській історіографії
Марксистського освітлення історичного процесу і по сукупності його праць Комісія одноголосно
визнає необхідним дати М.І. Яворському ступінь доктора історії Культури без прилюдного захисту
дисертації" [9: 5]. Присвоєння наукового ступеня надало йому можливість стати дійсним членом
Всеукраїнської Академії Наук, де він посів кілька керівних посад.
З другої половини 1929 року наукова та громадська діяльність Матвія Івановича Яворського
переслідується владою. Під час "чистки" партосередку Українського інституту марксизму-ленінізму
вченого-історика було виключено з партії. У зв’язку з цим Яворського було виключено з членів
Президії ВУАН та секретаря 1-го Відділу ВУАН [5: 299].
Уникаючи переслідувань Матвій Іванович у березні 1930 року переїздить до Ленінграду, але
переїзд не дає бажаного результату. Саме в цей період починається боротьба з "яворщиною": у червні
1930 року праці Яворського визнали як "сумнозвісні", у грудні цього ж року його виключено зі
складу академіків, а майже через три місяці (березень 1931 року) його було заарештовано і
відправлено до Харкова [5: 300].
М.І. Яворського заарештували звинувачуючи в "Українському Національному Центрі", який
становив так званий "блок українських антирадянських партій та колишніх членів
контрреволюційного уряду на Україні – Центральної ради" [5: 300].
У березні під тиском слідства Матвій Іванович написав заяву-зізнання про свою
"контрреволюційну", "шкідницьку діяльність", після чого його засудили до шести років позбавлення
волі у Соловецьких концтаборах (лютий 1932 р.) [5: 300]. Вийти з ув’язнення вченому не судилося. У
жовтні 1937 року постановою УНКВС Ленінградської області Яворському та ще 134 засудженим
було винесено вирок за "націоналістичну й антирадянську діяльність серед в’язнів" вища міра
покарання – розстріл. Виконання вироку було здійснено 3 листопада 1937 року. Так трагічно
закінчилося життя видатного вченого Матвія Івановича Яворського.
М.І. Яворський залишив значний науковий доробок. Його послідовники зібрали праці вченого,
умовно об’єднавши їх у такі групи:
1. Загальна історія України. У цю групу входять такі видання "Нарис української історії",
"Коротка історія України", "Історія України в стислому нарисі" та три томи "Україна в епоху
капіталізму".
2. Історія громадських рухів на Україні. Група складається з монографічної студії "Нариси з
історії революційної боротьби на Україні", розвідка про "Основы декабризму на Украине", розвідка
про Кирило-Мефодіївське братство, про "Емський акт 1876 року".
3. Історія революції на Україні. "Головні етапи революції на Україні", "Очерки революционного
движения на Украине", "К истории КПбУ", "Нарис історії КПбУ та студія", "Проблеми національної
демократичної революції на Україні".
4. Історія філософії на Україні. До цієї групи входить праця про Г. Сковороду надруковану у 1922
році.
5. Методологія історії та історіографії. Спільна з академіком Д.І. Багалієм публікація про
"Історичну об’єктивність" та його історіографічна екскурсія "Сучасні течії в українській історичній
науці" [3: 1].
Отже, наукова та громадська діяльність М.І. Яворського відіграла значну роль у розвитку
краєзнавства, у тому числі й шкільного. Про це свідчить організація та проведення ним краєзнавчої
роботи на території України, поширення серед шкільної громади часопису "Краєзнавство", залучення
вчителів до кореспондентської мережі Українського комітету краєзнавства тощо.
Дана стаття не висвітлює всіх аспектів проблеми. Детального вивчення потребують просвітницька
і наукова діяльність М.І. Яворського в Українському комітеті краєзнавства, його конкретного внеску
в розвиток шкільного краєзнавства в Україні, вивчення та аналіз наукової спадщини як дослідника з
історії України та ін.
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Матеріал надійшов до редакції 17.10.2007 р.
Войтова Л.В. Роль М.И. Яворского в развитии школьного краеведения (20-30-е годы ХХ века).
В статье освещается жизненный и творческий путь известного ученого-историка М.И. Яворского.
Автор проанализировал его вклад в становление школьного краеведения в Украине 20-30 х годов ХХ в.
Voitova L.V. The Role of M.I. Yavorskiy in the School Local Lore Development
(20-30-s of the 20th century).
The article is about the life and work of an outstanding scientist and historian M.I. Javorskiy. The author
analysed his contribution into the development of the school local lore in 20-30-s of the 20th century.
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ПРОСВІТНИЦЬКО-НОВАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ М. БАЛЛІНА ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО РУХУ
У статті висвітлено соціокультурні та економічні передумови виникнення українського
кооперативного руху як могутнього чинника формування інноваційних ідей у галузі педагогіки. Також
розглянуто вплив поглядів першого кооператора М.П. Балліна на розвиток новаторства в
освітньому просторі України.
Нині створюється нова педагогіка, характерною ознакою якої є інноваційність – здатність до
оновлення, відкритість новому. Якісними ознаками інноваційного навчання є його спрямованість на
майбутнє, здатність до передбачення, конструктивність, адаптованість до запитів і потреб
суспільства. Становлення новітньої системи освіти вимагає внесення коректив у зміст та стиль
діяльності сучасних навчальних установ, педагогічних кадрів та їхнє функціонування на нових
засадах. Надзвичайно важливим, на нашу думку, сьогодні, у період освітніх перетворень, є творче
співвіднесення нового з корисним, позитивним, прогресивним. Адже інноваційними у педагогічній
науці вважаємо не лише вперше висунуті ідеї, теорії, технології, а й певні прогресивні елементи
попереднього досвіду, універсальні моделі, які допоможуть у змінних умовах ефективно розв’язувати
освітні завдання.
Останні роки позначились підвищенням інтересу до прогресивних процесів у вітчизняній освіті та
педагогіці другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Причинами такої зацікавленості є серйозні
фактори, серед яких не останнє місце посідає бажання нового, збагаченого сучасністю погляду на
модернізаційні явища в освіті вказаного періоду.
Метою нашої статті є висвітлення соціально-економічних та національно-культурних передумов
виникнення вітчизняного кооперативного руху в цілому та шкільництва зокрема, як могутнього
чинника формування інноваційних ідей у галузі педагогіки та впливу поглядів першого кооператора
М.П. Балліна на розвиток новаторства в освітньому просторі України.
Розвиток нових, капіталістичних виробничих відносин у другій половині ХІХ ст. неминуче
призводив до певних зрушень у суспільній думці. Численні пережитки кріпацтва, безправ’я і тяжке
становище селянства були причиною виступів народних мас і викликали невдоволення прогресивної
української інтелігенції, спонукали її до роздумів про долю простого народу, про шляхи і форми
зміни існуючого ладу. Революційно налаштована частина інтелігенції, глибоко співчуваючи
народним масам, переглядала свої старі уявлення і вважала, що настав час на практиці приносити
користь народу, пробудити національну самосвідомість, просвітити його. Джерелом суспільного руху
на Україні стали представники місцевої інтелігенції: вчителі, викладачі вищих та середніх навчальних
закладів, письменники, лікарі, окремі урядовці, студенти. У 60-х роках ХІХ століття діяльність
інтелігенції виявилася в організації гуртків, так званих Громад, що виникали в Києві, Харкові,
Чернігові, Полтаві, Одесі та інших містах. Проводячи культурно-просвітню роботу, члени Громад
пропагували ідеї національного відродження українства. З метою поширення своїх поглядів у 1861
році петербурзька група отримала дозвіл на публікацію першого в Російській імперії українського
часопису "Основа". На сторінках "Основи" друкувалися статті, в яких обстоювалась необхідність
розвитку освіти, мови та літератури, вивчення історії українського народу, етнографії, мистецтва
тощо. Протягом свого існування (1861 – 1862 рр.) "Основа" виступала засобом спілкування та
пробудження національної свідомості української інтелігенції.
У 1863 р. міністр внутрішніх справ П. Валуєв видав таємний циркуляр про заборону українських
наукових, релігійних і особливо педагогічних публікацій; громади було розпущено, журнал "Основа"
перестав видаватися.
На початку 70-х рр. громадівці поступово почали відновлювати свою діяльність. В. Антонович за
підтримки талановитих однодумців таємно утворив "Стару громаду", діяльність якої значно
розширилася із заснуванням у 1873 р. Південно-Західного відділу Російського географічного
товариства. Колектив відділу зібрав і видав досить значний етнографічно-фольклорний матеріал
(праці з історії, географії, природознавства, статистики, економіки). Члени відділу провели 2 березня
1874 р. перепис населення Києва та здійснили статистичну обробку одержаних даних. За ініціативою
відділу в 1874 р. було скликано III Всеросійський археологічний з’їзд, який привернув до себе увагу
прогресивної громадськості Росії та зарубіжних учених. Та робота Південно-Західного відділу
тривала недовго. За Емським указом 1876 р., згідно з яким заборонялось українське друковане слово,
відділ закрили. Репресивні заходи застосували до ряду активних діячів відділу.
© Гарбузова І.В., 2007
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Отже, все господарське, соціокультурне, освітнє життя краю підпорядковувалось інтересам
Російської імперії, а усілякі спроби української інтелігенції пробитись крізь "панцир" царизму
стикались з жорсткою протидією влади. За таких умов, під загрозою царських репресій з одного боку,
і в середовищі активного формування національної ідеї та української ментальності – з іншого,
кооперативний рух, що зародився у Західній Європі, досяг українських земель.
Кооперативний рух докорінно відрізнявся від інших великих господарських процесів всесвітньої
історії тим, що він мав у своїй основі свідомий і навмисний характер. У той час, коли розвиток
капіталістичного ладу відбувався стихійно і несвідомо, у тому розумінні, що цей процес виникав "сам
собою", як наслідок боротьби приватних господарств за свої інтереси, кооперація виникла як певний
суспільний намір, свідоме прагнення економічних, соціальних та культурних перетворень.
Незаперечним є ідеалістичний характер кооперативного руху, адже його організатори були
переконані у тому, що нова форма господарювання принесе з собою загальну гармонію і розв’язання
багатьох суспільних протиріч.
Родоначальниця всесвітньої споживчої кооперації – англійська – з початку свого існування (40 –
50-ті рр. ХІХ ст.), носила яскраво виявлений громадський, ідейний характер. У 1844 р. у м. Рочдель на
півночі Англії було організовано перше споживче товариство [1: 229]. У програму діяльності
товариства входила не тільки організація крамниць для продажу товарів споживання. Наслідуючи
приклад Рочдельського споживчого товариства, англійські кооперативи значну частину своїх
прибутків витрачали на цілі просвітні, а саме: влаштування при товариствах читалень, бібліотек,
лекцій з кооперації, передплачування журналів та іншої кооперативної літератури, організації
лікарень, допомоги безробітнім тощо.
Д. Рассель, ірландський кооператор у своїй праці "Кооперація і національні завдання" писав:
"… селяни, самі того не відаючи, несуть у життя божественні сили подібно до того, як діти,
призначені для великої долі, містять у собі несвідомо для себе і для других такі сили, які утворять на
землі красу, або викличуть бурю. Протягом багатьох віків дітей землі гнітили. Вони були рабами. Їм
не дозволяли єднатися, щоб самим будувати своє життя, а примушували бути знаряддям,
утворюючим багатство панів…І якщо їм дадуть вільно єднатися і самим без утисків будувати своє
життя, то їх силами природа витворить таку ж чудову красу, яку вдається їй виявити в інших формах
своєї творчості: у красі птахів, лісів, квіток… . Це є переконливим прикладом того, що нації, які
через несприятливі історичні умови опинились у складному соціально-економічному становищі
звертались до кооперації, як до засобу національно-громадського виховання народних мас" [2: 15].
Українська кооперація зародилася у період активного національно-культурного відродження.
Саме завдяки ідеологічній налаштованості її провідників, кооперативний рух перейнявся
національними ідеями.
Початок кооперації на Україні тісно пов’язаний з ім’ям М.П. Балліна, який разом з В.С. Козловим
в 1866 р. у м. Харкові заснували перше споживче кооперативне товариство [3: 19].
Народився Микола Петрович Баллін у 1829 р. на Катеринославщині (нині Кіровоградська обл.) у
заможній поміщицькій родині. Освіту здобув у вищій юридичній школі в Петербурзі. Після
закінчення школи служив у Петербурзі в Сенаті, потім у Симбірську і, нарешті, в Катеринославі. Тут,
у Катеринославі, у світогляді М. Балліна остаточно виявився нахил до громадської, у протилежність
попередній, державній, діяльності. Казенна служба перестала задовольняти Балліна і він, залишивши
кар’єру чиновника, вступив на шлях громадського діяча взагалі (учителя воскреслої школи у Харкові)
і українського кооператора зокрема. Кооперативна діяльність Балліна пройшла на Україні, а саме в
Харкові, де, як вище зазначалось, була тісно пов’язана з історією першого споживчого товариства на
Україні, Харківського. Ідея створення української організації сформувалась у М. Балліна під впливом
англійської кооперативної літератури. Неабияке враження він виніс після свого ознайомлення з
англійською кооперацією на місці, відвідавши країну влітку 1869 р. [4: 61]. Результатом знайомства з
особливостями діяльності англійських кооперативів стало приєднання Харківського товариства до
"Англійської кооперативної спілки гуртових операцій". Він став першим діячем на Україні, який
розумів завдання кооперації ширше, ніж усі інші кооператори того часу. Так у листі до В. Ніла
(англійського кооператора) він писав про необхідність заснування кооперативного університету [4:
61]. Повернувшись у 1869 р. з Лондона (де він брав участь у кооперативному конгресі), Баллін
відкрив при товаристві кооперативне видавництво і видав серію брошур.
Одним з найсильніших мотивів для його кооперативної діяльності був ідейний, громадській
аспект цієї справи. Він зазначав: "Будущность наша в розвиткові народних домів, котрі вміщатимуть
в собі і народні університети, і споживчі крамниці, і біржі кооперативів, і музеї, і різні курси, і
виробництво кооперативне. Кожен раз, коли я знайомлюся з кооператором, в мене виникає надія на
піддержку мені з його боку в моїй справі…" [4: 60]. Активна, різностороння діяльність піонера
кооперації М.П. Балліна, його наукова та літературна праця сприяли популяризації ідеї споживчої
кооперації по всій Україні.
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Організатори та активні діячі українського кооперативного руху розглядали кооперацію як один з
наймогутніших факторів для досягнення вільного і широкого розвитку державних, економічних і
національно-культурних сил народу. Історія української кооперації є, в значній мірі, історією
української культури, педагогічної думки, відродження українського народу.
Світова практика засвідчує, що на певних етапах розвитку суспільства і системи освіти як його
складової, в суперечках та нелегкій боротьбі народжуються нові, прогресивні педагогічні ідеї і
втілюються їхніми авторами в життя окремих навчальних закладів. Кооператорами планувалось
створення цілої системи кооперативної освіти молоді, як шкільної, так і позашкільної. Окремі
товариства створювали власні школи. В системі шкільної освіти основи кооперативного виховання
запроваджувались шляхом організації шкільних кооперативів та вивчення основ кооперації. Основна
цінність кооперативного виховання полягала в тому, що під час навчання молодь мала можливість
ознайомитися з головними поняттями про народне господарство та соціально-економічні відносини.
Головним завданням шкільних кооперативів було виховання в дітей кооперативного почуття, ідеї й
дисципліни. Ідеї кооперативного виховання учнівської молоді реалізовувались за допомогою таких
форм роботи, як організація шкільних крамниць та ощадних кас. У крамницях учні вчилися торговій
справі, обліку і розрахункам, оцінюванню вартості виробів. Зазначені форми роботи сприяли
вихованню таких моральних якостей як взаємоповага, чесність, почуття товариської єдності, економії,
ощадності, відповідальності, готувало дітей до майбутнього життя, адже шкільна громада є
мініатюрою організованого суспільства.
Про прогресивність певного явища можемо судити за результатами його освоєння,
функціонування. Дослідження тенденцій розвитку кооперативних організацій у сферах культурної,
освітньої, педагогічної, наукової діяльності переконує у тому, що кооперація безсумнівно виявила
риси нового та прогресивного феномену. Культурно-освітні інституції, започатковані українськими
кооперативними товариствами постали як явище актуальне, цілісне, ефективне, оптимальне та
новаторське.
Перспективами наукових подальших розвідок у цьому напрямку, на нашу думку, можуть бути
вивчення та узагальнення досвіду роботи кооперативних шкіл, визначення теоретичних засад їхньої
діяльності та творче впровадження окремих його видів та форм у практику сучасної школи.
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Гарбузова И.В. Просвещенческо-новаторская деятельность М. Баллина и его влияние на
развитие украинского корпоративного движения.
В статье отражены социокультурные и экономические предпосылки возникновения украинского
кооперативного движения, как могучего фактора формирования инновационных идей в отрасли
педагогики. Также рассмотрено влияние взглядов первого кооператора М.П. Баллина на развитие
новаторства в образовательном пространстве Украины.
Harbuzova I.V. The Educationally-Innovatory Activity of M. Ballin and his Influence on the Ukrainian
Co-operative Movement Development.
The socio-cultural and economic pre-conditions of Ukrainian co-operative movement origin as a powerful
factor of innovative ideas formation in the sphere of Pedagogic are enlighted in the article. Besides, the
influence of the first co-operator, M. Ballin’ views on the innovations’ development in the education of
Ukraine are examined.

107

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 36. Педагогічні науки

УДК 378.14
І.А. Гетьман,
старший викладач
(Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорьск)
getman_irina@ukr.net

ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ УЧБОВОМУ ЗАКЛАДІ
ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Метою роботи є дослідження і аналіз принципів, методів, стратегій та основних напрямів виховної
роботи у вищому технічному учбовому закладі. Розглянуто процес впливу педагога на студента з
метою набуття ним навичок поведінки в сучасному суспільстві.
Сучасний стан нашого суспільства, процеси, що проходять у політичному, економічному і
духовному житті нашої країни, спонукають по-новому поглянути на проблеми виховання
громадянина, формування інтелектуального і творчого потенціалу особи у вищих учбових закладах.
Студентські роки – період активного життєвого і етичного становлення молодих людей, коли вони
вперше стикаються з незвіданим світом складних відносин і, як ніколи, потребують підтримки і
твердих орієнтирів. Тому виховна робота у вузі стає невід’ємним компонентом підготовки фахівця.
Саме у вузі, пройшовши школу громадських організацій, об’єднань, творчих колективів, студент
набуває твердих життєвих орієнтирів, навиків організаторів, особистих якостей, необхідних ученому,
керівникові, громадському діячеві. Звідси витікає, що разом з розв’язанням задач учбового процесу
ВНЗ зобов’язаний створювати умови для саморозвитку і самоствердження особистості,
вдосконалення здібностей студента.
Актуальність постановки проблем виховної роботи у ВНЗ обумовлена і самою специфікою
студентського молодіжного середовища, інтелектуальної еліти, молоді, що завжди відрізняється
найбільшою цілеспрямованістю, "просунутістю" в будь-яких починах, активністю життєвої позиції.
Передбачається, що вуз повинен створювати, оцінювати і покращувати не тільки умови навчання, але
і умови для гармонійного виховання студента, фахівця-випускника, умови, в яких він не тільки може
вчитися, але і розвивати свої творчі можливості [1].
Цілі виховної роботи:
- створення оптимального соціального середовища і розвиваючих умов діяльності особистості,
що забезпечують творче самовираження і самореалізацію особистості майбутнього фахівця;
- формування гармонійно розвиненої, творчої і етичної особистості, особистості Громадянина
своєї країни, фахівця, здатного працювати в колективі та бути лідером, фахівця, здатного діяти і
перемагати в умовах конкурентного середовища.
Основні принципи виховання:
- особистісно-діяльністна спрямованість освіти;
- організація середовища виховання;
- культивування особистої відповідальності;
- полікультурний характер освіти і виховання;
- оптимізація психологічних і педагогічних технологій;
- плюралізм і варіативність виховних практик;
- толерантність;
- оптимізація процесів соціалізації та індивідуалізації;
- збільшення міри свободи суб’єктів навчально-виховного процесу.
Стратегія виховної роботи.
Виховна робота у ВНЗ – це до певної міри завершальний етап виховання молодої людини в
системі освіти, і це пред’являє до неї особливі вимоги:
- орієнтація студентів на гуманістичні світоглядні установки і життєві цінності в існуючих
соціально-економічних умовах, формування гуманістичної самосвідомості;
- формування громадянськості, національної самосвідомості, патріотизму, пошани до
законності і правопорядку, внутрішньої свободи і власної гідності;
- формування корпоративної культури;
- виховання потреби в саморозвитку та самоосвіті у всіх галузях життєдіяльності (у науці,
освіті, культурі, спорті і т.д.);
- забезпечення гідного освітнього і етичного рівня;
- залучення до загальнолюдських етичних цінностей;
- виховання потреби до праці як важливої життєвої цінності;
- прищеплення толерантності;
- виховання потреби в здоровому способі життя.
© Гетьман І.А., 2007
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Основні завдання:
- формування у студентів громадянської позиції і патріотичної свідомості, правової і
політичної культури;
- формування якостей особистості, необхідних для ефективної професійної діяльності;
- виховання високих етичних якостей і інтелігентності;
- розвиток орієнтації на загальнолюдські цінності і гуманістичні ідеали;
- прищеплення умінь і навичок управління колективом в різних формах студентського
самоврядування;
- збереження і примноження історико-культурних традицій академії, спадкоємність у
вихованні студентської молоді;
- залучення до академічного духу, формування відчуття академічного корпоративізму і
солідарності;
- зміцнення і вдосконалення фізичного стану, розвиток прагнення до здорового способу життя,
виховання нетерпимого ставлення до наркотиків, пияцтва, всіх форм антигромадської поведінки.
Виховна робота в ДДМА ведеться по декількох напрямах: ідеологічному, правовому, етичному,
економічному, естетичному, фізичному, екологічному.
Ідеологічний напрям роботи у ВНЗ передбачає допомогу студентам в усвідомленні свого буття і
тенденцій його розвитку. У ідеології закріплюється система окремих соціальних груп, значуща для
всього суспільства. Ідеологічні цінності є орієнтирами соціальних дій, впливають на суспільну
активність.
У навчальному процесі важливо розглянути ідеології з погляду ефективних програм суспільного
розвитку гуманістичних цінностей, пріоритетів – добра, зла, совісті, відповідальності, справедливості.
Етичне виховання – це основний спосіб нормативної регуляції дій студента у ВНЗ.
Найважливішим елементом виховання виступає ідеальний образ, всього морально довершеного,
прекрасного, вищого. Мораль проникає у всі сфери людської діяльності. Етична мета, етичні цінності
тісно пов’язані з навчальним курсом, впливають на спосіб мислення і діяльності студента,
допомагають процесу самовдосконалення і саморозвитку.
Правове виховання передбачає формування певного рівня правового мислення і чуттєвого
сприйняття правової дійсності.
Естетичне виховання направлене на культивування прекрасного, піднесеного, благородного.
Відвідини виставок, музеїв, театрів і ін., де демонструються вищі художні досягнення, складають
невід’ємний елемент усестороннього цілісного розвитку особистості.
Екологічне виховання полягає в пропаганді ідей гармонізації людини і природи, людини і космосу,
формування відповідальності за подальшу еволюцію Землі.
Економічне виховання передбачає формування економічного мислення, необхідного для
ефективної практичної діяльності в умовах ринкової економіки. Уміння проникати в суть явища,
виявлення зв’язку залежностей, пропозиція ціннісних думок про ідеї, рішення, методах і так далі є
освітніми цілями економічних дисциплін [2].
Процес навчання правилам суспільного життя передбачає використання певних методів
виховання. До основних методів виховання у ВНЗ відносяться наступні: переконання, метод
прикладу, критика і самокритика.
Переконання – це процес дії на свідомість людини за допомогою поглядів, ідей, світогляду для
формування твердої упевненості в істинності чого-небудь. Переконання, тверда позиція викладача
впливає на регулювання і оцінку поведінки студентів у вузі.
Метод прикладу – це дія викладача на студентів силою особистого прикладу. Це можна
реалізувати у разі пошани і довіри до викладача.
Критика і самокритика дозволяє знаходити оптимальні варіанти вирішення проблем.
Критикуючи, викладачеві слід приймати до уваги індивідуальні особливості кожного студента, його
біологічний, психологічний і соціальний розвиток [3].
Головною метою виховання студентів ДДМА є різносторонній розвиток особистості майбутнього
фахівця з вищою професійною освітою, що володіє високою культурою, інтелігентністю, соціальною
активністю, конкурентоспроможністю, якостями громадянина-патріота. Особливого значення
сьогодні набуває розвиток у студентів ВНЗ здібностей до саморегуляції, самоорганізації, підвищення
гнучкості мислення, формування здібності до подолання різних шаблонів, стереотипів. Тому метою
виховного процесу стає "формування всесторонньо розвиненої особистості конкурентноздатного
фахівця, що поєднує в собі соціальну активність і громадянськість, працьовитість, професіоналізм і
культуру, прагнення до духовного і фізичного розвитку, пошана до прав і свобод людини, любові до
навколишньої природи, Вітчизни, сім’ї".
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Виховна робота із студентами є однією з складових частин освітнього процесу. Вона проводиться в
навчальний та позанавчальний час і направлена на формування професійних особистісних якостей
майбутнього фахівця.
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Гетьман И.А. Особенности воспитательной работы в высшем техническом учебном заведении
как составной части образовательного процесса.
Целью работы является исследование и анализ принципов, методов, стратегий и основных
направлений воспитательной работы в высшем техническом учебном заведении. Рассмотрен
процесс воздействия педагога на студента с целью приобретения им навыков поведения в
современном обществе.
Hetman I.А. The Peculiarities of the Educational Work in a Higher Technical Educational Establishment
as the Component Part of the Educational Process.
The aim of the work is the research and analysis of the principles, methods, strategies and basic educational
work in higher technical educational establishment. The process of teacher's influence on a student with the
purpose of conduct skills acquisition in the modern society is considered.
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ТИПОЛОГІЯ ПРИВАТНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
(ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
У статті розроблена типологія приватних закладів освіти, що функціонували в Україні в ХІХ – на
початку ХХ століття. В основу класифікації були покладені такі критерії: засновник, мета закладу,
джерела фінансування, час та термін навчання, стать, рівень навчальних планів та програм,
законодавча база, професійна спрямованість, відомче підпорядкування.
У ХІХ – на початку ХХ століття російська система освіти, складовою якої була й Україна, мала
багатоукладний характер. У ній нараховувалося понад 20 типів різних шкіл: державні і приватні,
платні і безплатні, конфесійні і світські, чоловічі і жіночі, однокласні, двокласні, міністерські, земські,
церковнопарафіяльні, міські, місіонерські, початкові, вищі початкові училища, прогімназії, духовні
училища, торгові школи – підвищені типи шкіл; гімназії, реальні й комерційні училища, кадетські
корпуси, духовні семінарії – середні школи тощо [1: 176].
Складовою ланкою в загальній структурі освіти досліджуваного періоду виступають приватні
навчальні заклади. Дослідник розвитку історії школи В. Григор’єв у праці "Исторический очерк
русской школы" (1900 р.) серед основних типів приватних закладів називає пансіони та школи, що
утримувалися світськими особами або парафіяльними священиками та членами парафії [2].
Найкращими училищами для сільського населення він вважав училища, які відкривали власники
земельних маєтків.
Дослідниця жіночої освіти О. Лихачова розрізняє такі приватні заклади як школи грамоти,
пансіони, школи, жіночі училища, прогімназії, гімназії, інститути шляхетних дівчат [3: 4].
Особливий інтерес до питання приватного шкільництва з боку науковців спостерігаємо з 90-х
років ХХ століття. Причиною цього стало відродження навчальних закладів недержавного сектора на
теренах нашої держави. Наукові розвідки цього періоду присвячені окремим аспектам діяльності
приватних закладів. Так, в останні десятиліття з’явилося чимало дисертаційних досліджень з
проблеми розвитку жіночої, професійної, зокрема комерційної освіти, яка забезпечувалася переважно
приватними закладами. В контексті розробки тем з історії педагогіки дослідники роблять спробу
класифікувати приватні заклади.
Так, дослідниця педагогічних та етносоціологічних засад розвитку польського шкільництва на
Волині-Житомирщині (905-1938 рр.) Н. Сейко класифікує приватні школи за освітнім рівнем. [5: 94].
О. Перетятько, аналізуючи розвиток приватного шкільництва як прояв громадсько-педагогічного
сподвижництва української буржуазії наприкінці ХІХ – початку ХХ століття, виокремлює
професійно-технічні навчальні заклади, жіночі навчальні заклади, початкові навчальні заклади,
зокрема недільні школи, комерційні навчальні заклади, середні навчальні заклади [6: 80].
Дослідниця громадських і приватних вищих навчальних закладів в Україні Т. Удовицька до вищих
навчальних закладів відносить такі: інженерні, педагогічні, медичні, комерційні інститути та
навчальні заклади, що готували фахівців у галузі мистецтва [7].
В "Українському педагогічному словнику" (1997 р.) С. Гончаренка зазначено, що " ... до 1918 року
в Україні були приватні однокласні й двокласні училища, прогімназії, гімназії, пансіони тощо" [8:
269].
Огляд наукових досліджень показує, що кожен з дослідників лише частково торкнувся проблеми
типологізації приватних закладів освіти. Не заперечуючи внеску авторів наведених вище робіт в
історію педагогіки, варто зазначити, що жоден з науковців не ставив собі за мету дати типологію
приватних закладів, полишаючи це питання на розгляд інших дослідників. Не претендуючи на
вичерпність спробуємо встановити та обґрунтувати типологію приватних закладів освіти в Україні
(ХІХ – початок ХХ століття), адже її зміст значною мірою обумовлюється тими критеріями і
принципами, що будуть покладені в її основу.
На основі екскурсу в минуле спробуємо з’ясувати, які типи приватних навчальних закладів
існували у досліджуваний нами період. Як свідчать історичні джерела (розпорядження по управлінню
Київським учбовим округом), поняття "приватні заклади" вживалося у двох значеннях: у широкому
розумінні ним позначалися навчальні заклади, що не належали до урядових, державних; у більш
вузькому – навчальні заклади, засновані окремими приватними особами, тобто загальноосвітні та
спеціальні навчальні заклади, які належали приватним особам, благодійним, освітнім та іншим
організаціям.
Ґрунтуючись на такому підході, можна виокремити два типи закладів:
- приватні (відкриті фізичною особою);
© Гущина С.О., 2007
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- громадські (створені за сприяння різних товариств, організацій тощо).
Крім того, відповідно до положення, яким регламентувалося відкриття приватних закладів, а
також до мети, яку вони ставили перед собою в галузі освіти, ці заклади поділялися на освітні (суто
навчальні) та навчально-виховні.
Якщо за основу класифікації взяти фінансове забезпечення, приватні заклади можуть бути
поділені на такі, що функціонували з допомогою держави, й такі, що існували самостійно, тобто без
допомоги з боку держави.
Зважаючи на юридично-правові підстави, виокремлювалися приватні заклади, створені на
загальних засадах і ті, що працювали за індивідуальними статутами. Діяльність закладів другого типу
регламентувалася окремими відомчими розпорядженнями, наказами. Документи, як правило, носили
приватний характер і стосувалися питань, пов’язаних з роботою конкретного навчального закладу.
Особливо поширеним цей підхід був при відкритті комерційних закладів, правила та програми яких
розроблялися для кожного закладу окремо.
З огляду на час і термін діяльності приватні навчальні заклади можуть бути згруповані таким
чином: денні, вечірні, недільні, тимчасові, постійні.
Щодо впливу грошодавця на організацію освітніх закладів, діяльність одних регулювалася
законодавством про приватні заклади, тоді як інші працювали на спільних засадах з державними
навчальними закладами. У першому випадку керівництво закладом та добір педагогічних кадрів
належав особі, на кошти якої він відкривався, у другому – засновники асигнували гроші на освітній
процес за принципом меценатства.
При відкритті приватних закладів до уваги бралася стать учнів, тому виділяли чоловічі, жіночі, а
також обох статей (зі спільним навчанням чоловіків та жінок). Суто жіночими закладами були дівочі
пансіони шляхетних дівчат. Здобували освіту дівчата також в училищах (у 1866 р. у віданні
Міністерства народної освіти було 92 жіночих училища), та гімназіях.
Відповідно до закону 1868 р., покликаного всі законодавчі розпорядження, що стосувалися
навчальних закладів, узгодити із загальною системою навчання в Російській імперії, приватні заклади
поділялися на три розряди:
1) училища вищого або І розряду (не менше 6-и класів);
2) училища ІІ розряду (не менше 3-х класів);
3) училища ІІІ розряду (одно- та двокласні) [9].
Ці заклади покликані були забезпечувати нижчу та середню ланки освіти, надавати певний рівень
знань відповідно з чинними навчальними планами та програмами.
До закладів І розряду належали гімназії.
До закладів ІІ розряду належали міські училища (за положенням 1872 р.), які за клопотання
приватних осіб могли мати 5-6 класів; прогімназії (наприклад, В. Морозовської у Полтаві); міські
училища, що охоплювали 3-4 класи.
Відповідно до Статуту 1828 року, до училищ третього розряду належали двокласні та однокласні
училища − повітові училища з курсами і без них, ремісничо-грамотні училища (наприклад, училище
М. Федоровського), міські школи (мали у своїй структурі 1-2 класи). Сюди ж належали фабричні
школи (розпорядження від 12 червня 1884 р.), дитячі садки.
Така класифікація приватних закладів освіти збереглася до початку ХХ століття. У 1914 році
законом про приватні навчальні заклади, класи і курси Міністерства народної освіти, які не
користуються правами державних навчальних закладів, вводився ще один тип – вищі приватні
заклади, в яких рівень викладання був вищим, ніж у гімназіях та інших середніх державних закладах.
За новою класифікацією училища І розряду отримали назву середній приватний навчальний заклад, а
училища ІІ та ІІІ розрядів – нижчий приватний навчальний заклад. Визнання вищих приватних
закладів освіти було викликане реаліями життя: розпорядженням від 27 серпня 1869 р. надавався
дозвіл відкривати вищі технічні навчальні заклади, діяльність яких регулювалася законодавством про
приватні заклади; у 1876 р. право на існування в університетських містах одержали Вищі жіночі
курси; 1905 р. була затверджена доповідь Міністра народної освіти І. Толстого, який дозволив
відкривати приватні освітні установи з програмою вище середніх.
Таким чином, за ступенем навчання приватні заклади освіти поділялися на:
- нижчі;
- середні;
- вищі [10: 5].
До нижчих належали освітні установи, що за попереднім законом належали до училищ І та ІІ
розрядів, тобто обсяг навчання тут не повинен був перевищувати курс вищих початкових училищ або
державних ремісничих училищ.
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Вища ланка приватної освіти реалізовувалася за рахунок вищих жіночих курсів А.В. Жикуліної,
Фельдшерсько-акушерської школи П. Буштедта, Київських професійних класів та курсів
О. Кулицької, Одеських курсів вчительок рукоділля Л. Байєр та ін.
За рівнем кваліфікації навчальні заклади поділялися на:
загальноосвітні;
спеціальні;
професійні.
Кожен тип міг функціонувати автономно або синтезуватися й доповнювати один одного. Так,
загальноосвітні заклади могли поєднуватися зі спеціальними або професійними, а класи та курси
відкривалися самостійно або при інших навчальних закладах [10: 5].
За фаховою спрямованістю приватні навчальні заклади поділялися на: медичні (Київські вищі
лікарсько-педагогічні курси "Мати і дитя"); сільськогосподарські (Практична школа птахівництва
Ж. Раковича (Чернігівщина), школа бджолярства А. Андріяшева (Київщина)); індустріально-технічні
(Катеринославські технічні курси В. Коробочкіна); мистецькі (Катеринославські архітектурнохудожні курси С. Бейліна, Київські вищі оперні та драматичні курси М. Медвєдєва); художньопромислові (курси Д. Анагорської); педагогічні (Київська педагогічна тимчасова педагогічна школа
М. Тулова); комерційні (жіноче комерційне училище Л. Володкевич).
Оскільки приватні заклади так само, як і державні, були у віданні різних міністерств, то за основу
класифікації може буде взяте відомче підпорядкування. За цим критерієм існували:
- заклади Міністерства народної освіти (училища, прогімназії, гімназії);
- заклади Департаменту торгівлі й мануфактур Міністерства фінансів (комерційні навчальні
заклади);
- заклади Міністерства внутрішніх справ (медичні та окремі ремісничі та мистецькі заклади;
технічні заклади, технічні та ремісничі училища з курсом повітових та початкових училищ (до
1869 р.), школи мистецтва);
- заклади Міністерства землеробства (школи, училища, практичні школи виноградарства,
землеробства, домоводства, садівництва, плодівництва, сільськогосподарсько-ремісничі, молочного
господарства, курси птахівництва, бджолярства);
- заклади Духовного відомства (церковно-парафіяльні школи однокласні та двокласні, курси
для навчання церковному співу та ремеслам, школи грамоти);
- заклади Міністерства торгівлі;
- заклади Міністерства фінансів (художньо-промислові заклади, які були передані
Міністерству торгівлі та промисловості);
За рівнем привілеїв (пільг), якими мали право користуватися вчителі та учні приватних закладів
освіти, слід вирізняти:
- приватні заклади з правами державних закладів;
- приватні заклади без прав держаних.
Наприклад, приватні міські училища за Положенням 1872 року користувалися всіма правами
державних закладів такого типу, якщо вчителі призначалися урядом.
Невід’ємною складовою системи освіти та виховання були школи для дітей з фізичними вадами,
що почали з’являтися у середині ХІХ століття.
На території України існували такі типи шкіл для дітей з вадами розвитку:
1) школи для глухонімих;
2) школи для сліпих;
3) школи для розумово відсталих.
Вище зазначені школи мали професійне спрямування. Під час навчання за спеціальними
програмами діти повинні були оволодіти певними професійними навичками, які б дозволили в
майбутньому забезпечити своє життя. В основному дітей навчали таким ремеслам: токарство,
столярство, ковальство, слюсарство, рукоділля, плетення кошиків, робітник сільського господарства.
Засновниками навчальних закладів для глухонімих дітей були О. Гурцов (м. Одеса), В. Вєтухов,
А. Бахметєв, Д. Прозорова, М. Яворській (м. Харків.)
З 1904 р. функціонувала приватна школа для глухонімих дітей, яку заснувала Н.К. Патканова,
випускниця спеціальних педагогічних курсів у Петербурзі.
Школи для сліпих дітей працювали в Києві (1884 р.), Харкові (1886), Одесі (1887), Полтаві (1894).
Першим навчальним закладом для розумово недорозвинених, відсталих і нервових дітей став
Лікарсько-педагогічний інститут, який у 1903 р. відкрили дочки професора І. Сікорського Ольга і
Олена Сікорські, які таким чином реалізували ідею батька про відкриття установи зазначеного типу,
висловлену ще у 1882 р. [11: 197-217].
90-ті роки ХІХ ст. позначені появою закладів для дітей дошкільного віку. Посилений розвиток
промисловості, що сприяв збільшенню кількості зайнятих в тому числі жінок-робітниць, що змушені
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були цілими днями працювати на виробництві, залишаючи дітей без нагляду викликав появу нової
галузі педагогіки – дошкільну.
Найбільш повну класифікацію дошкільних закладів подає дослідниця розвитку теорії та практики
дошкільного виховання в Україні С. Попиченко, яка виділяє такі їх типи:
1.
Заклади опіки для сиріт та безпритульних дітей дошкільного та шкільного віку:
сирітські будинки;
дитячі притулки;
будинки опіки.
2.
Заклади спільного виховання дітей дошкільного та шкільного віку:
літні платні дитячі майданчики, що влаштовувалися для дітей заможних батьків, та
безплатні, призначені для дітей з бідних родин;
селянські ясла-притулки (селянські літні ясла, селянські захисти);
дитячі осередки (змішані, їх відвідували діти всіх верств населення).
3. Заклади для дітей виключно дошкільного віку:
платні дитячі садки, дитячі осередки, ясла;
сімейні дитячі садки чи сімейні групи [12: 31; 173].
Зазначена класифікація охоплює всі типи дошкільних закладів, що існували у досліджуваний нами
період, а детальне ознайомлення з умовами їх створення та діяльності дозволяє стверджувати, що всі
вони організовувались на громадських та приватних засадах.
Приватна ініціатива сприяла становленню позашкільної освіти. Є. Мединський, один із перших
дослідників позашкільної стверджував, що "… всі форми позашкільної освіти у нас створені …
шляхом приватної ініціативи" [13: 41].
Питання розвитку позашкільної освіти знайшло продовження у розвідці І. Добрянського та
В. Постолатія. Вони виділяють 5 типів позашкільних навчальних закладів:
1) недільні школи;
2) недільні і вечірні курси;
3) додаткові класи, які діяли на базі церковнопарафіяльних шкіл;
4) повторювально-додаткові класи;
5) школи Російського технічного товариства [14: 30.].
Кожен тип позашкільного навчального закладу з’явився за сприяння громадських організацій та
приватних осіб.
У процесі нашого дослідження було встановлено, що приватні заклади були різнотипними: за
статтю (чоловічі, жіночі, спільні); за метою (навчальні та навчально-виховні); за часом та
терміном навчання (денні, вечірні, недільні, тимчасові, постійні); за джерелами фінансування (з
урядовою допомогою, без допомоги); за юридично-правовими підставами (працювали на загальних
засадах, за індивідуальними статутами); за статусом засновника (приватні, громадські); за рівнем
класифікації (загальноосвітні, спеціальні, професійні); за фаховою спрямованістю (медичні,
сільськогосподарські, індустріально-технічні, мистецькі, художньо-промислові, педагогічні,
комерційні); за відомчим підпорядкуванням (Міністерства народної освіти, Міністерства внутрішніх
справ, Міністерства землеробства, Міністерства торгівлі, Міністерства фінансів, Духовного
відомства); за рівнем привілеїв (пільг) (з правами державних, без прав); за змістом освіти (дошкільні,
нижчі, середні, вищі, позашкільні, професійні, спеціальні). Аналіз наукових джерел та законодавчих
документів дає підстави стверджувати, що протягом ХІХ – на початку ХХ століття сформувалася
розгалужена система навчальних закладів, яка не лише охоплювала всі ланки освіти (Додаток А), а й
сприяла одержанню спеціальної підготовки молодого покоління до подальшого навчання чи
виробничої діяльності.
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Гущина С.А. Типология частных учебных заведений в Украине (ХІХ –нач. ХХ ст.).
В статье разработана типология частных учебных заведений, которые функционировали в Украине
в ХІХ – в начале ХХ века. В основу классификации положены следующие критерии: учредитель, цель
учреждения, источник финансирования, время и период деятельности, пол учащихся, уровень
учебных планов и программ, законодательная база, профессиональная направленность,
ведомственное подчинение.
Нuschyna S.O. The Typology of Private Educational Establishments in Ukraine
(the 19th – the beginning of the 20th century).
In the article the typology of the private educational establishments that functioned in the 19th – the
beginning of the 20th century in Ukraine is worked out. The classification is based on the following criteria:
founder, the aim of the establishment, the sources of financing, the time and the period of study, sex of the
students, the level of curriculum and syllabus, the legislative base, the professional direction, the
departmental subordination.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДАХ
А.С. МАКАРЕНКА ТА С.Т. ШАЦЬКОГО
У статті здійснюється зіставно-порівняльний аналіз організації навчально-виховного процесу в
дитячих закладах А.С. Макаренка та С.Т. Шацького. Особлива увага приділяється дослідженню
передових поглядів педагогів-новаторів та їхньому втіленню у навчально-виховну діяльність.
Висвітлено внесок педагогів у розвиток новаторства в освітньому просторі України.
Соціальні, політичні та економічні зміни, що відбуваються в нашій державі, висувають нові
завдання перед системою освіти, які передбачають впровадження нових способів якісного
вдосконалення навчально-виховного процесу підростаючого покоління. Для ефективного пошуку
нових форм організації навчально-виховної діяльності молоді необхідно, насамперед, переосмислити
та переоцінити педагогічний досвід попередніх поколінь, з метою вдосконалення теоретичних
ідейних положень та практичних методик, які могли б безпосередньо трансформуватись у сучасну
практику.
Питаннями організації навчально-виховної діяльності підростаючого покоління, створенням
нових, оригінальних закладів та систем займалось багато вітчизняних та зарубіжних педагогів, серед
яких З. Гінзбург, Ф. Дістерверг, О. Захаренко, Я. Корчак, А. Макаренко, М. Монтесорі, О. Нейлл,
М. Пістрак, С. Рівес, Ж.Ж. Руссо, В. Сорока-Росинський, В. Сухомлинський, Л. Толстой, С. Френе,
С. Шацький, Р. Штайнер, та ін.
Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує досвід двох видатних педагогів, теоретиків-практиків
– Антона Семеновича Макаренка та Станіслава Теофіловича Шацького, які створили нові та
оригінальні експериментальні заклади, в яких реалізували власні новаторські та прогресивні ідеї
виховання підростаючого покоління.
Тому метою даної статті є зіставно-порівняльний аналіз організації навчально-виховної діяльності
в дитячих закладах А.С. Макаренка та С.Т. Шацького. Такий аналіз та об’єктивне переосмислення
ідей і передового досвіду педагогів стане корисним для творчого втілення їхньої спадщини у теорію і
практику сучасного виховного процесу.
Глибокі соціально-економічні та політичні зміни, що відбувались у суспільстві на початку
минулого століття, призвели до зламу та переоцінки застарілих поглядів та традицій педагогічної
науки і вимагали від тогочасних педагогів, учених пошуку нових форм, методів навчання і виховання
підростаючого покоління. Тому педагогічна думка розвивалася за такими напрямками: формування
методологічних та практичних засад зв’язку школи з соціальним середовищем, розробка нових
методик педагогічно обґрунтованих стосунків із сім’єю та суспільством, піднесення духовної
культури, боротьба з безпритульністю, важковиховуваністю, ліквідація безграмотності населення,
виховання фізичної культури дітей та загальна просвіта всього населення. Спільною метою дитячих
навчально-виховних закладів початку ХХ ст. було прагнення вирішити ряд соціальних проблем,
підготувати підростаюче покоління до життя та організувати різноманітну навчально-виховну
діяльність. Саме в такому напрямку і працювали А.С. Макаренко та С.Т. Шацький, а створенні ними
новаторські заклади мали свою специфіку і педагогічний стиль. У їхній виховній діяльності
простежуються спільні риси, адже вони працювали у схожих умовах, організували виховний процес
власними оригінальними формами і методами роботи, які забезпечували позитивний вплив на
формування підростаючої особистості. У пошуках нових форм і шляхів виховання педагоги
дотримувався принципів гуманізму. А.С Макаренко особливу увагу звертав на виховання найкращих
людських якостей: повагу, симпатію та любов до інших людей. Його любов до дітей була розумною
та вимогливою. У своїх працях він висловлював думку про основні домінанти виховання –
вимогливість, повага та довіра. Винятково глибокий вплив на людину, збудження найкращих
почуттів, на думку педагога, викликає довіра. Особливо сприятливо, говорив він, її дія виявляється на
тих, хто заробив собі "погану славу", десь оступився. У такому випадку довіра, поєднана зі
справедливою вимогливістю та щирою зацікавленістю життям людини, цілком змінює її.
Гуманізм С.Т. Шацького виявлявся передусім у тому, що всю свою увагу і турботу про дітей він
виявляв у щирій співучасті до діяльності кожного з них, до їхнього зростання і просування вперед. На
його думку важливим є вивчення усіх здібностей дитини, навіть тих, які виявляються лише в
незначному ступені. Уся його педагогічна діяльність базувалась на основі уважного вивчення і
спостереження за дітьми, а також врахування їхніх вікових особливостей. У своїй праці "Детский
труд и новые пути", він писав, – потрібно робити все, що роблять діти – підкорятися їхнім правилам,
стати учасниками їхнього життя. Недопустимими, на його думку є упередженість, насильство,
заздалегідь продуманий намір виховати дітей у певному руслі та зацикленість на своєму авторитеті
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[1: 205]. Для нього головною, першочерговою педагогічною задачею, насамперед, виступало
правильно організоване задоволення дитячих потреб, інтересів та цілей, спостереження за
виявленнями їхнього особистого досвіду і його обробка.
Слід зазначити, що у цьому аспекті погляди А.С. Макаренка відрізнялись тим, що він виступав
проти пасивного спостереження за розвитком тих чи інших якостей дитячої особистості. На його
думку, ясність цілей і вибір засобів виховання, мають бути конкретними, продуманими, а система
педагогічних заходів повинна включати встановлення визначеного режиму та дисципліни.
Новаторські ідеї в педагогічних теоріях А.С. Макаренка та С.Т. Шацького виявились в
оригінальних підходах організації роботи з дитячим колективом.
А.С. Макаренко яскраво, переконливо реалізував ідею колективізму. Він докладно розробив мету,
принципи, форми і методи колективної роботи, розкрив діалектику загальних і індивідуальних цілей,
продумав систему перспективних ліній та шляхи організації, які б забезпечували паралельний
педагогічний вплив на кожного вихованця. Не менш важливим чинником, якому А.С. Макаренко
приділяв багато уваги, є питання про стиль роботи з колективом дітей, наголошуючи на тому, що
успішне виховання неможливо здійснити без наявності у дитячих закладах спільного стилю і тону
роботи. Колектив дітей, вважав педагог, має виховуватися в атмосфері "мажору", – постійної
бадьорості й готовності до дії. Єдність колективу і дружні стосунки всіх його членів, активність, яка
з’являється в їхній організованій діяльності – ось невід’ємна риса такої роботи [2: 355].
Будучи ворогом шаблону і трафарету, він створив власну систему інтелектуального, емоційного,
вольового впливу на підростаюче покоління за допомогою колективної цілеспрямованої діяльності,
загартовуючи у колективній праці і залучаючи до мистецтва. Вагоме значення А.С. Макаренко
приділяв новим досягненням у колективі, тобто перспективності. Він зауважував, що потрібно
навчати підростаюче покоління думати про майбутнє, виховувати вміння мріяти, прагнення
втілювати свої бажання. У своєму творі "Педагогічна поема" він зазначав, що людина не може жити в
світі, якщо у неї попереду немає нічого радісного. Підсвідомим стимулом людського життя є
завтрашня радість. Вона полягає в організації нових перспектив і використанні тих, які вже існують
[3: 448-449]. Цей потяг уперед стимулює особистість із радістю переборювати будь-які труднощі,
здобувати нові, більш високі вершини. Але виховання перспективних шляхів в житті молоді повинно
виховуватись не стихійно, тому А.С. Макаренко створив послідовну "систему перспективних ліній",
яку він називав "теорією завтрашньої радості". Саме така "система", на його думку, допоможе
організовувати життя і діяльність колективу, перетворить звичайну справу на радість.
С.Т. Шацький розглядав дитячий колектив як форму організації підростаючого покоління, в
умовах якого відбувається становлення і розвиток особистості, усвідомлення своїх обов’язків, праці, а
також розуміння власного призначення у житті та будівництві суспільства. Систематичне вироблення
уміння жити і усвідомлено працювати в колективі, за твердженням педагога, можливе завдяки
вихованню у поєднанні слова і праці. Мета колективу і характер розв’язуваних ним завдань,
передусім, визначається принципом зв’язку виховання з життям, дійсністю, ідейним підґрунтям
виховання. С.Т. Шацький, надаючи великого значення самоуправлінню (як і Макаренко), намагався,
щоб максимальна кількість дітей була задіяна у різних формах управління колективом, щоб вони
усвідомлено і відповідально ставились до справ, а головне, щоб уміли свої бажання і наміри
підпорядкувати потребам і поглядам найближчого оточення.
Перспективність колективу у поглядах С.Т. Шацького – це постійний розвиток, удосконалення
життя колективу, але на основі різноманітної корисної діяльності: навчання, праці, гри, занять
мистецтвом, фізичних вправ. Уважно спостерігаючи життя і глибоко аналізуючи педагогічну роботу,
С.Т. Шацький прийшов до висновку, що рух дитячого колективу вперед, до вирішення нових завдань
у навчанні, праці, суспільстві є нерівномірним еволюційним процесом, майже стрибкоподібним. На
його думку, істотні зміни на краще, стрімке зростання колективу виникає у хвилини так званих
"поштовхів". У своїй праці "Бадьоре життя" він пише: "Різні визначні події, радісні й сумні, мали для
колонії велике значення. Цими поштовхами рухалось все наше життя. Деякі випадки спонукали нас
до активності, інші поєднували наше маленьке суспільство, завдяки чому у дітей виникали нові думки
і більш свідоме відношення до всього нашого життя" [1: 319-320]. Життєздатність дитячого
колективу, говорив С.Т. Шацький, в його безперервному русі, а турбота про розвиток колективу, про
його рух вперед – закон його життя.
Спільні риси простежуються і в переконаннях А.С. Макаренка та С.Т. Шацького стосовно
поєднання навчання з працею. На думку педагогів, саме цей принцип виступає "цементуючим" і
об’єднуючим засобом дитячого колективу при організації виховного процесу.
На початковому етапі становлення педагогічних поглядів А.С. Макаренко сприймав трудове
виховання як "трудовий колорит", який стимулює "трудові інстинкти". Але згодом зрозумів, що
дитина має навчитись будь-якій продуктивній праці та здобути кваліфікацію. Саме ця ідея була
покладена в основу комуни. Розпочавши із сільськогосподарських робіт, метою яких було
поліпшення господарського стану закладу, А.С. Макаренко поступово розширював сфери праці. Так
з’явились спеціальні майстерні, а з часом і завод. Спираючись на принцип колективного виховання,
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А.С. Макаренко використав метод призначення на виконання різних трудових завдань певні загони.
Праця в колективі, окрім переваг організації і раціональності розподілу функцій, виступала на думку
педагога, як засіб підвищення працездатності кожного підлітка; розвивала людину фізично і духовно,
зміцнюючи її фізичні і моральні сили.
С.Т. Шацький також розглядав працю, як один із потужних засобів виховання, без якого
неможливий всебічний розвиток. Він був впевнений, що без фізичної праці розвиток дитини буде
недосконалим, не придатним до життя. Висунуті ним завдання при організації трудового виховання
полягали у сприянні фізичному розвитку дітей, вихованні активності, ініціативності та самостійності,
прищепленні навичок організованої колективної праці, розвитку дослідницьких інтересів дітей.
Особливе значення при цьому мають види праці та її призначення. У своїй праці "Що таке клуб"
С.Т. Шацький писав, що в дитячих закладах мають бути представлені всі основні види праці, на яких
будується і підтримується життя людини. Серед них – обробка дерева, шкіри, металу, тканини та
глини, а також приготування їжі… Майстерні в дитячих закладах мають бути різноманітними, для
того, щоб у вихованців було право вибору, оскільки з часом діти виявляють своє внутрішнє
покликання до тієї або іншої діяльності [4: 261]. Для того, щоб кінцевий результат приносив радість
та емоційне піднесення, він радив використовувати зміну різних видів праці, системність і
доступність.
Значне місце в організації навчально-виховного процесу дітей у педагогічних переконаннях
А.С. Макаренка та С.Т. Шацького відводилось грі.
У своїх працях А.С. Макаренко неодноразово підкреслював, що дитяче життя має бути пройняте
грою. "Як дитина грається, так вона буде і працювати. І ми як педагоги, обов’язково маємо також
приймати в ній участь. Ця гра педагога – важлива ділова гра; вона робить життя кращим… Дитячий
колектив має жити красивим життям, тому гра має наповнювати кожну хвилину" [5: 31].
На думку С.Т. Шацького, у грі відбувається пожвавлення розумової та фізичної праці, що дає
позитивні результати у навчанні та вихованні підростаючого покоління.
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене можна стверджувати, що А.С. Макаренко та
С.Т. Шацький зробили значний новаторський внесок у розбудову вітчизняної педагогіки. У ідеях
педагогів простежується багато спільних прогресивних, блискучих та оригінальних рис. Працюючи
творчо і самовіддано у своїх дитячих закладах вони доклали всіх зусиль, щоб виховати підростаюче
покоління всебічно розвиненим, бадьорим і життєрадісним. Тому зважаючи на це, розроблені ними
теоретичні та практичні положення організації навчально-виховного процесу створюють можливості
для впровадження творчого використання різних їх варіантів у сучасній педагогічній практиці.
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Иващенко К.В. Организация учебно-воспитательного процесса в детских заведениях
А.С. Макаренка и С.Т. Шацкого.
В статье осуществляется сравнительный анализ организации учебно-воспитательного процесса в
детских заведениях А.С. Макаренка и С.Т. Шацкого. Особенное внимание уделяется исследованию
передовых взглядов педагогов-новаторов и их воплощению в учебно-воспитательную деятельность.
Отражен вклад педагогов в развитие новаторства в образовательном пространстве Украины.
Ivashchenko K.V. The Organization of the Educational Process in the Children Establishments of
A.S. Makarenko and S.T. Shatsky.
In the article the comparative analysis of educational process organization in the children’s establishments
of A. Makarenko and S. Shatskiy is carried out. The particular attention is given to the research of teachersinnovators’ advanced views and their embodiment in the educational activity. The contribution of the
teachers to the development of innovation in educational space of Ukraine is reflected.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ КОМПОНЕНТІВ
ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
У статті розглянуто проблему толерантності як одного з компонентів гуманістичної
спрямованості майбутнього менеджера-економіста в процесі його професійного становлення.
Поява Указу Президента України "Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні"
сприяла тому, що на сучасному етапі суспільством визнана необхідність щодо підготовки
гуманістично орієнтованого фахівця. Це допоможе становленню в Україні цивілізованих відносин в
усіх сферах суспільного життя, а також більш повно й послідовно задовільнить попит населення на
ринку праці відповідно до нових реалій. При цьому в галузі вищої освіти відбувається оптимізація
фахової структури підготовки кадрів для ринкової економіки [1]. Приділяється значна увага
актуалізації проблеми соціального виховання студентства, в основі якого лежить ідея демократизму,
свободи й гуманізму.
Модель освіти, яка впроваджується в практику і створена на основі Закону про вищу школу та
Національної доктрини розвитку освіти та основної теорії та практики педагогіки є моделлю
суб’єктивно-гуманістичною, яка поєднує в собі як інтереси суспільного виробництва, так і
особистості, її духовні параметри. Концептуально ця модель досить прозора та зрозуміла, оскільки в
ній досить чітко окреслені загальні цілі освіти, які адекватні вимогам часу. Водночас перед
науковцями постали нові проблеми: як практично реалізувати основну ідею – гуманізацію
особистості в системі вищої освіти.
Нові освітні підходи (особистісно-орієнтовані) створюють умови для формування гуманістично
спрямованої особистості майбутнього фахівця, одним із компонентів якої є толерантність.
Загальнопедагогічні основи гуманізації освіти висвітлюються у працях А. Алексюка,
О. Бондаревської, В. Лозової, Д. Пащенка та ін. У "Декларації принципів толерантності"
розкривається зміст поняття "толерантність" і, зокрема, відзначане: "толерантність означає…
правильне розуміння всього різноманіття культур, форм самовираження і виявлення людської
індивідуальності. Толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування і свобода думки, совісті,
переконань… Толерантність – це єдність у різноманітті. Це не тільки моральний обов’язок, а й
політична і правова потреба" [2]. Ряд таких сучасних дослідників, як Н. Кузьміна, В. Сластьонін,
Є. Білозерцев розглядають безпосередньо толерантність як якість у логіці професіональної
компетентності викладача вузу. У структурі цього "педагогічного конструкта" вони розрізняють
чотири незалежних блоки: концептуальний, психолого-педагогічний, комунікативний, інтегративноособистісний. Інші дослідники (Г. Балл, І. Бех, І. Абракумова, П. Єрмаков) зазначають, що
полікультурний освітній простір може забезпечити становлення й розвиток як толерантної, так й
інтолерантної свідомості. На шляху до толерантної свідомості передбачається не тільки переробка
змісту навчального процесу, оновлення технологій навчання та спілкування як механізмів розвитку
толерантної свідомості учнів, але й подолання інерції мислення вчителя, його перехід на дійсно
гуманістичні позиції [3]. Формуванням толерантності має займатися "педагогіка толерантності"
(термін, який запропонував В. Тишков). Мається на увазі, передусім, розвиток толерантності
педагога, який має побудувати навчальний процес на принципах "педагогіки толерантності" (принцип
довірливого співробітництва, принцип психологічної екології, правової культури, "права на
відмінність"), а також розвиток толерантності всіх категорій студентів в процесі професійної освіти
[4].
Здійснений нами аналіз літературних джерел свідчить про увагу до проблеми толерантності в
різноманітних аспектах: розкривається зміст самого поняття "толерантність", проблема формування
толерантності в полікультурному освітньому просторі, психолого-педагогічний аспект. На нашу
думку, недостатньо приділяється увага актуальності формування досліджуваної якості у студентів
конкретної спеціальності, зокрема менеджерів-економістів.
Мета нашої статті – охарактеризувати толерантність, як професійну якості майбутнього
менеджера-економіста і розглянути її як компонент в контексті гуманістичної спрямованості.
Не викликає сумніву твердження про те, що стати справжнім фахівцем можна за умови наявності
сформованої сукупності певних природних рис і якостей, але цей потенціал може залишатися
нерозвиненим, якщо майбутній спеціаліст не отримає належної професійної підготовки та
відповідного виховання, одним із напрямків якого є формування гуманістичної спрямованості, його
загальної й управлінської культури.
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Загальновідомо, що професійне становлення особистості – це найважливіша мета будь-якого
навчального закладу. У процесі здобуття освіти відбувається становлення, збагачення і
вдосконалення суб’єктивно особистісного й духовного світу молодої людини. Таке становлення є
результатом цілеспрямованих впливів на знання, позицію, поведінку, діяльність людини різних
структур навчального закладу та різних соціальних інститутів, впливу довкілля (як необхідної умови
професійного становлення і розвитку особистості) та активності самої особистості, як суб’єкта цього
складного процесу.
Аналізуючи професійні й особистісні характеристики менеджера (керівника, управлінця), не
можна не звернути увагу на одну якість, яка вбирає в себе всі інші якості – культура управлінської
діяльності. У її основі лежать матеріально-виробничі процеси на підприємстві, економічні відносини
між людьми, з одного боку, а з іншого – структурність прогресивних гуманістичних моральнодуховних досягнень в управлінні [5].
Ця культура втілюється в системі соціальних норм і цінностей, знань, світогляді, моральноетичних нормах діяльності, поведінці, свідомості, вмінні володіти собою. Сьогодні задовольняти
суспільство може лише такий фахівець, котрий спроможний упроваджувати не лише технікоекономічну, інформаційну, організаційно-економічну культуру, культуру виробничих відносин, але й
організувати управлінську діяльність, яка б спиралася на такі соціальні цінності, як рівність,
справедливість, повага, толерантність, злагода, порядок.
Окрім того, професійна поведінка менеджера не повинна відкидати міжнародні норми ділової
поведінки, ведення переговорів, вирішення конфліктів, досягнення компромісів з партнерами та
підлеглими. Усе це в сукупності також відображає гуманістичний характер управлінської діяльності.
Відзначаючи важливість формування професійно значущих якостей майбутнього фахівця, варто
також відзначити, що акцент має бути зроблений на особистісній центрації студента – майбутнього
менеджера – його бажанні реалізувати власний професійний інтерес. Його провідною якістю, в
контексті професійної структури, ми визначаємо гуманістичну спрямованість, сутність якої можна
визначити через наступні характеристики: сприйняття працівників, колег, партнерів як рівноправних
собі, повага і неоціненне ставлення до них у спілкуванні, толерантність, справедливість,
емпатійність, професійний оптимізм як віра в людський потенціал і довіра у співпраці.
Розглядаючи толерантність у контексті гуманістичної спрямованості як її вагомий компонент, ми
вводимо його в розроблену нами систему критеріїв гуманістичної спрямованості майбутнього
фахівця.
До першої групи ми віднесли критерії, що діагностують професійну спрямованість майбутніх
спеціалістів (ставлення до своєї професії, мотивацію й усвідомленість її вибору, ціннісні орієнтації).
Друга група об’єднує критерії моральної оцінки та самооцінки поведінкових явищ і формування
на цій основі стереотипів моральної поведінки, які визначають ступінь сформованості гуманістичних
якостей особистості на етапі виявлення сутнісних мотивів власної поведінки та поведінки інших
людей. Адже лише усвідомлений вибір суб’єктом моральних орієнтирів, схильність до сприйняття
себе як гуманної особистості, буде сприяти формуванню установки на втілення гуманістичних ідеалів
у життя, активність їх реалізації.
Третя група – критерій гуманістичного ідеалу як сформований у свідомості студента ідеальний
образ самого себе, свого "Я", на яке необхідно орієнтуватися, і яке може стати спонукальним мотивом
діяльності суб’єкта. У гуманістичному ідеалі відображаються ціннісні орієнтації, які розкривають
глибинний зміст особистості, структуру самосвідомості. Ідеал же представляє собою граничні цілі,
найвищі цінності світоглядних систем [6]. На нашу думку, в структуру гуманістичного ідеалу входять
такі моральні імперативи як доброзичливість, справедливість, толерантність, повага, емпатійність,
оптимізм, комунікативність, які виступають основними характеристиками гуманістичної
спрямованості особистості.
Серед означених імперативів вагоме місце, безперечно, посідає толерантність.
Толерантність проглядається у тенденції відношення до людей у цілому, тенденції, що зумовлена
життєвим досвідом, установками, властивостями характеру, моральними принципами, станом
психічного здоров’я людини. Вона полягає в терпимості до інших людей, їх індивідуальності,
способу життя, думок. Толерантна людина, оцінюючи поведінку інших, не розглядає в якості еталона
себе, вона не категорична в судженнях, не намагається перевиховати іншу людину, вміє пробачати
помилки.
Рівень професійної толерантності виявляється у відносинах із людьми, з якими доводиться мати
справу в процесі діяльності. У такому випадку певна енергія емоцій виявляється в особистості,
головним чином у робочій обстановці: так можна говорити про терпимість керівника до підлеглих,
партнерів, клієнтів (відповідно до сфери діяльності).
Центрація керівника на інтересах і потребах працівника забезпечує йому сприятливі умови для
реалізації свого потенціалу, водночас наявність у керівника почуття справедливості дозволяє
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збалансувати в розумних межах схвалення, заохочення та критичні зауваження на адресу працівника,
щоб не поставити його у привілейоване становище порівняно з іншими працівниками, а цим самим
нанести шкоду як йому самому, так і авторитету керівника
З метою виявлення у майбутніх менеджерів-економістів сформованості рис гуманістично
спрямованої особистості, нами було проведено ряд діагностик, у тому числі й діагностика
комунікативної установки за В. Бойком (визначення загальної комунікативної толерантності), яка
мала на меті визначення рівня комунікативної толерантності за такими критеріями:
- невміння або небажання приймати індивідуальність інших людей;
- уявлення про себе як еталон під час оцінки інших;
- категоричність і консервативність в оцінці інших людей;
- невміння приховувати чи згладжувати неприємні почуття при зіткненні з
некомунікабельними якостями партнерів;
- прагнення переробити, перевиховати свого партнера;
- прагнення підлаштувати партнера під себе;
- невміння пробачати ненавмисні помилки, незграбність інших;
- нетерпимість до фізичного чи психологічного дискомфорту партнера;
- погане пристосування до характерів, звичок, настанов, домагань інших.
Ми усвідомлювали однак, що рівень сформованості гуманістичних якостей, у тому числі й
толерантності, не може бути однаковим унаслідок цілого ряду об’єктивних причин. Говорячи про
необхідність формування гуманістичної спрямованості студента, майбутнього керівника, управлінця,
ми визначили три рівні розвитку гуманістичних якостей:
- високий рівень характеризується апріорно позитивним ставленням до людей і навколишньої
дійсності, що має вияв у сформованості таких якостей як: співпереживання та повага, терпимість до
інших, їх думок і поведінки, справедлива оцінка. Наявний високий рівень знань правил моральної
поведінки, які стають нормою і виконуються не задумуючись, та проявляються у непримиренності
до всякого роду зла й антигуманних вчинків;
- середній рівень характеризується непослідовністю у прояві вищеназваних гуманних якостей:
емпатійного розуміння, поваги та терпимості, справедливості внаслідок вибірковості побудови
відносин на основі особистих симпатій. Наявний достатній рівень знань норм та правил моралі, які
однак фрагментарно виявляються в поведінці людини;
- низький рівень передбачає відчуженість від чужих проблем, байдужість до інших людей,
нетерпимість до їх думок, поведінки, відсутність або низький рівень знань норм та правил
моральної поведінки, неготовність або небажання протистояти злу.
Під час аналізу проведеної діагностики по визначенню рівня загальної комунікативної
толерантності з’ясувалося, що всього для 17 % респондентів притаманний її високий рівень,
середньому рівню відповідають 68 %, низькому – 15 %.
Крім того, виявилося, що найвищі показники (чим вищий бал, тим нижчий рівень комунікативної
толерантності) були отримані за критеріями "категоричність і консервативність в оцінці інших
людей" (53 %), "прагнення переробити, перевиховати свого партнера" (44 %), "погане пристосування
до характерів, звичок, настанов, домагань інших" (41 %).
Отримані результати свідчать про недостатню сформованість і розвиненість толерантності як
якості гуманної особистості в значної кількості респондентів. Тому ідея формування толерантності
студентів – це є проблема, вирішення якої можливе лише за умови її реалізації на всіх етапах
навчального процесу.
Починаючи з перших днів навчання у вузі, засвоюючи навчальні дисципліни, розвиваючись як
особистість, студент потрапляє в складні навчально-пізнавальні ситуації, коли висловлюються
різноманітні оцінні судження. Він приймає участь у дискусіях, при цьому нерідко змушений йти на
компроміс, враховувати інтереси оточуючих, погоджуватися з опонентом у тому випадку, коли він
наводить незаперечні аргументи. Здобуваючи навички не тільки професійного, але й соціального
спілкування, студент засвоює і закріплює ті норми та правила, які прийняті в тому чи іншому
професійному середовищі, тобто оволодіває основами культури толерантної поведінки [7].
Дуже важливо максимально наблизити навчальний процес до реальних умов майбутньої
професійної діяльності менеджера-економіста. У процесі викладання різних дисциплін, а особливо
"Конфліктології", "Бізнес-етики", "Етики й естетики", необхідно створювати педагогічні умови для
розвитку професійно значущих рис особистості студента, що зумовили б формування толерантності,
яка має вагоме значення поряд з іншими визначеними нами рисами гуманістично спрямованої
особистості. Мається на увазі введення студентів у проблемні ситуації, які вимагають прийняття
продуктивних рішень, формування установки на сприйняття іншої людини як рівноправного партнера
у спілкуванні, апріорно позитивного ставлення до нього, поваги його особистості, бажання зрозуміти
і прийняти його точку зору, що, безперечно, знімає численні бар’єри на шляху налагодження
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контакту. Тому формування гуманістичної спрямованості, її складових компонентів, стає одним із
важливих завдань підготовки студентів до професійної діяльності.
Отже, в процесі професійного становлення менеджера, толерантність стає одним із векторних
компонентів гуманістичної спрямованості особистості майбутнього фахівця. Вона є критеріальним
показником визначення гуманістичного ідеалу, спонукальним мотивом діяльності суб’єкта, ідеальним
образом свого "Я". Експериментальне дослідження показало, що рівень сформованості толерантності
є недостатнім у майбутніх менеджерів-економістів, тому є актуальною робота над його формуванням.
Найбільш ефективним у вирішенні цієї проблеми може бути застосування в процесі професійної
підготовки проблемних педагогічних ситуацій, які б були максимально наближені до умов
майбутньої діяльності менеджера-економіста.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
–
–
–
–
–
–
–

"Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні" Указ Президента України // Освіта України.
Нормативно-правові документи. – К.: Міленіум, 2001. – С. 365.
Декларація принципів толерантності // Освіта України. – 2003. – № 4. – С. 4-5.
Абакумова И.В., Ермаков П.Н. О становлении толерантной личности в поликультурном образовании //
Вопросы психологии. – 2003. – № 3. – С. 78-82.
Безлюлева Г.В., Шаламова Г.М. Нужна ли нам толерантность? // Профессиональное образование. – 2003. –
№ 8. – С. 26.
Злупко С. Світові цінності управлінської економічної думки // Схід. – 1999. – № 4-5. – С. 3-13.
Сластёнин В.А. Педагогика: Учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений /
Под ред. В.А. Сластёнина. – М.: Изд. Центр "Академия", 2002. – С. 288.
Толерантность в контексте педагогической культуры преподавателя вуза / А.В. Коржуев, Н.Ю. Кудзиева,
В.А. Попков // Педагогика. – 2003. – № 5. – С. 44-48.
Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів
післядиплом. освіти / За наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: Фірма "ІНКОС", 2005. – 366 с.

Матеріал надійшов до редакції 27.09.2007 р.
Опольськая М.В. Толерантность как один из компонентов
гуманистической направленности личности.
В статье рассматривается проблема толерантности как составной части гуманистической
направленности будущего менеджера-экономиста в процессе его профессионального становления.
Opolska M.V. Tolerance as one of the Humanistic Personality Orientation Components.
The article deals with the problem of tolerance as one of the future manager-economist humanist direction
components in his professional formation process.
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ПЕДАГОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
ВИЩОЇ ШКОЛИ
У статті розглядаються теоретико-методологічні засади поняття "педагогічне краєзнавство".
Визначаються засоби його використання у системі підготовки майбутнього вчителя.
Аналізується програма навчального курсу "Педагогічне краєзнавство".
З розвитком суспільства в незалежній Україні, велика уваги приділяється освіті та науці, що мають
тісний, взаємопроникаючий зв’язок, і розглядаються як стратегічний ресурс подолання кризових
процесів, поліпшення якості людського життя, забезпечення національних інтересів, створення умов
для розвитку національної свідомості громадян. На думку Є.М. Хрикова, "орієнтація на збереження
національних традицій в освіті є однією з умов формування національної свідомості громадян,
збереження національної самобутності та незалежності. Тенденція до зближення національних
моделей науки та освіти є умовою подолання міжнаціональних суперечностей та формування світової
спільноти, що може стати важливим чинником прискорення соціального розвитку" [1]. Для цього
відбуваються відповідні зміни з метою вдосконалення системи підготовки педагогічних кадрів.
Ефективність реалізації завдань реформування освіти, спрямована на виховання національно
свідомих і освічених громадян України, багато в чому залежить від культуротворчої, зокрема
краєзнавчої, підготовки майбутнього вчителя.
Одним із способів впровадження краєзнавчого напрямку освіти в системі підготовки майбутнього
вчителя є педагогічне краєзнавство. У цьому руслі наукової роботи працює Уманський державний
педагогічний університет імені Павла Тичини. В університеті діє науково-дослідний Центр
педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування: Міністерства освіти та науки України і
Академії педагогічних наук України, у складі якого працює лабораторія "Педагогічне краєзнавство
Черкащини". Тобто вищий навчальний заклад має достатній потенціал для роботи в цьому напрямку,
який можна назвати новаторством в організації навчально-виховного процесу.
Метою статті є визначення засобів педагогічного краєзнавства, що використовуються в
навчальному процесі вищого навчального закладу, зокрема, проаналізувати особливості
впровадження в системі підготовки майбутніх вчителів курсу "педагогічне краєзнавство".
Термін "педагогічне краєзнавство" зустрічається в працях багатьох сучасних дослідників:
А.Х. Аптікієва, С.В. Крівова, В.В. Матіяш, Т.М. Міщенко, Л.В. Смирнової, О.В. Терьохіна, в яких
простежується тенденції до розширення вивчення сутності цього поняття як важливої частини
навчально-виховного процесу. З’являються спроби охарактеризувати його детальніше і довести
необхідність та доцільність використання у системі підготовки майбутнього вчителя.
Як наголошує Я.М. Серкіз, "знання рідного краю не просто збагачує і звеличує людину, воно
служить своєрідним містком, що єднає покоління минулі з поколіннями прийдешніми. Пошана до
традицій давньої культури та славного минулого творить тривкі основи теперішності і є запорукою
майбутнього" [2: 3-5]. Для досягнення цієї мети (опрацювання місцевого матеріалу) педагогічне
краєзнавство користується певними засобами. Спробуємо визначити їх, починаючи з розгляду
поняття "засобів навчання". У сучасній педагогічній науці зустрічається це визначення у вузькому їх
розумінні (матеріальні засоби-інструменти) і ширшому. О.І. Пометун вважає, що їх "…так само як
прийом, можна визначати як складові частини методів, тобто способів навчальної роботи вчителя й
учнів, за допомогою яких досягаються цілі і завдання навчання конкретного предмета" [3: 111-113].
В педагогічному словнику за редакцією М.Д. Ярмаченка зазначається, що "засоби навчання
(дидактичні засоби) – це предмети, що викликають сенсомоторні стимули (впливають на зір, слух,
дотик тощо) і полегшують учням безпосереднє та опосередковане пізнання дійсності. Це можуть бути
як предмети реальної дійсності, так і їх модельні, образні, словесні чи символічні замінники" [4: 203].
Ширше тлумачення знаходимо у П.І. Піратського – він розуміє під засобами навчання
матеріальний чи ідеальний об’єкт, який використовується учителем чи учнем для засвоєння знань.
Доповнює це визначення С.А. Смирнова, поділяючи засоби навчання на:
- матеріальні (підручники, навчальні посібники, дидактичні матеріали, книги-першоджерела,
тестовий матеріал, засоби наочності, технічні засоби навчання, лабораторне обладнання);
- ідеальні (усне й письмове мовлення, нотна грамота, математичний апарат, музика, живопис,
навчальні комп’ютерні програми, організуюча й координуюча діяльність учителя, загальна культура
вчителя, методи навчання й форми організації навчальної діяльності учнів тощо) [5: 20-23].
Ми дотримуємось останнього визначення при опрацюванні поняття "педагогічне краєзнавство" і
виділяємо наступні його засоби:
© Піскун С.А., 2007
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Індивідуальну
роботу

Лабораторні
заняття
Самостійну
роботу

Змістові модулі \ теми

Практичні
заняття

Лекції

Кількість годин виділених на

Кількість
рейтингових балів

- введення навчального курсу "Педагогічне краєзнавство" в програму професійної підготовки
майбутнього фахівця у педагогічних вищих навчальних закладах;
- організація екскурсій в музеї і на місцевості певного регіону, що відзначаються здобутками,
які можна використати в педагогічних цілях;
- проведення туристично-краєзнавчої роботи;
- організація факультативів і гуртків краєзнавців;
- створення музеїв або куточків, присвячених здобутками місцевого населення певного регіону
в галузі освіти;
- використання краєзнавчого матеріалу у викладанні інших дисциплін (історія педагогіки,
історія педагогічної думки в персоналіях, українське дитинознавство, народні промисли України та
інші);
- написання студентами наукових робіт на краєзнавчу тематику (повідомлень, рефератів,
курсових, дипломних, магістерських робіт та інших).
Зупинимось на одному із перерахованих засобів – введенні в навчально-виховний процес вищого
навчального закладу навчального курсу "Педагогічне краєзнавство". Цей курс може включати в себе
або паралельно використовувати інші вище перераховані засоби. Він побудований на основі
місцевого матеріалу певного регіону. В нашому випадку ми використовуємо здобутки Черкащини.
Черкаська область відзначається своїм внеском у розвиток суспільства України, зокрема в галузі
освіти. Підтвердженням цього є вислови науковців, які зосереджують свою увагу на дослідженні
цього регіону: "Серед регіонів України чільне місце належить Черкащині, де формувалася духовна
сутність нації, закладалися основи національної освіти, відбувалося становлення педагогічної думки
України. До активної науково-дослідної роботи з історико-педагогічного краєзнавства Черкащини
спонукає й наявність багатої джерельної бази: народно-традиційні засоби виховання дітей; приклади
діяльності видатних, відомих родин з виховання дітей у краї; досвід культурно-сподвижницької
роботи; науково-педагогічна діяльність вчених, методистів." [6: 5-6].
Ми пропонуємо власний варіант програми курсу "Педагогічне краєзнавство", розробленої за
кредитно-модульною системою, яка включає низку тем, висвітлених в Таблиці 1.
Таблиця 1.
Структура залікового кредиту курсу "Педагогічне краєзнавство", програма та розподіл балів,
що надаються студентам

Модуль І.
Змістовий модуль 1.: Теоретичні основи педагогічного краєзнавства
Основи педагогічного краєзнавства.

2

Історія розвитку, становлення, діяльність і
проблеми педагогічного краєзнавства.
Зв’язок педагогічного краєзнавства з іншими
дисциплінами.

2

2

+4
2

2

Мережа навчальних закладів регіону.

+4
+3

2

2

+4
+5

Підсумковий тестовий контроль
Кількість годин і максимальна рейтингова
оцінка за модуль:

6

4

4

+20

Змістовий модуль 2.: Методологія використання педагогічного краєзнавства в школі, у вузі
та позанавчальних закладах
Краєзнавство у школі та вузі.

2

Архіви та їх фонди.

+2
2
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2

+4

Роль і значення музеїв. Музеєзнавство як наука.
Методика організації та діяльність вузівських та
шкільних музеїв.
Туристсько-краєзнавча та екскурсійна робота в
школі, у ВНЗ та позанавчальних закладах.
Підсумковий тестовий контроль
Кількість годин і максимальна рейтингова
оцінка за модуль:
Модуль ІІ.

2

Індивідуальну
роботу

Лабораторні
заняття
Самостійну
роботу

Змістові модулі \ теми

Практичні
заняття

Лекції

Кількість годин виділених на

2

+4

2

+2
2

+4
+5

4

6

4

+21
18

ІНДЗ

Підсумковий контроль
Кількість годин і максимальна рейтингова
оцінка з навчальної дисципліни

Кількість
рейтингових балів

С.А. Піскун. Педагогічне краєзнавство в організації навчально-виховного процесу вищої школи

2
10

12

+29
+30

8

18

100

Характеристика курсу: Кількість кредитів, відповідних ECTS: 1,5;
Модулів: 2 ( 1+ ІНДЗ);
Змістових модулів: 2;
Загальна кількість годин: 54.
Зупинимось детальніше на розгляді кожної теми курсу, що подані в таблиці.
Тема "Основи педагогічного краєзнавства" є першою і вступною, на якій визначаються теоретичні
основи курсу: предмет і завдання курсу, поняття "краєзнавство" і його різновиди, особливості
педагогічного краєзнавства, що визначає його як галузь краєзнавства, яка має комплексний характер, і
розглядається як елемент історії педагогіки, використовує для свого розвитку надбання обох цих
наук, а також набуває власних якостей для досягнення більшої самостійності.
Наступна тема: "Становлення, діяльність і проблеми педагогічного краєзнавства". Розглядається
історія та сучасний стан розвитку педагогічного краєзнавства як науки та навчальної дисципліни в
закладах освіти.
Тема: "Зв’язок педагогічного краєзнавства зі спеціальними педагогічними дисциплінами",
передбачає визначення форми взаємодії з іншими науками (історією педагогіки, історіографії,
джерелознавства, народної педагогіки, етнопедагогіки, етнографією).
Тема "Мережа навчальних закладів регіону" має на меті опис та визначення особливостей
розвитку різних видів закладів освіти в межах краю. Звертається увага на поняття авторські школи та
їхні приклади в регіоні
Тема "Краєзнавство у школі та вузі" висвітлює методику впровадження, основні напрямки та зміст
краєзнавчої роботи в навчальних закладах. Зокрема, організацію роботи шкільних та студентських
краєзнавчих гуртків, товариств, клубів.
Тема "Архіви та їх фонди" знайомить майбутніх науковців з архівними закладами України, дає
поняття про фонди та їх різновиди, а також порядок використання матеріалів державних архівів та
методи роботи з архівними документами.
Тема "Роль і значення музеїв. Музеєзнавство як наука" визначає профілі музеїв та їхні функції і
завдання, розглядає музеєзнавство і його специфіку.
Тема "Методика організації та діяльність вузівських та шкільних музеїв" має на меті показати
важливе значення шкільного (вузівського) музею в активізації навчально-виховного процесу та
ознайомити з формами організації шкільного музею (визначення профілю, розробка структури і
складання тематико-експозиційного плану, побудова експозиції, облік і збереження фондів).
Тема "Туристсько-краєзнавча та екскурсійна робота в школі, у ВНЗ та позанавчальних закладах"
визначає екскурсійні та туристські форми роботи, їх організацію проведення в навчальних закладах.
При розгляді цієї теми, крім теоретичного викладу, доцільно практично застосовувати ці форми
роботи, тобто організовувати екскурсії, туристичні походи. Це допоможе краще засвоїти методику
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проведення цих заходів і надасть можливість ширше познайомитись з надбанням рідного краю. Варто
проводити не лише навчальні екскурсії, а й позапрограмові.
При введені курсу "Педагогічне краєзнавство" особливу увагу варто звернути на оцінювання
самостійної, науково-пошукової роботи студента, що проявляється в обробці інформації, яку він сам
знаходить. Наслідком цієї діяльності має бути певний вид письмової роботи: повідомлення, реферат
та інше. Таке накопичення досвіду з подальшим його аналізом, систематизацією дає вагомі
пріоритети в установленні особистості майбутнього вчителя як науковця. Студент отримує навички
науково-пошукової роботи, застосовує теорію, здобуту в процесі вивчення курсу, на практиці. Цьому
сприяють практичні завдання, передбаченні програмою, а саме дослідження: історії школи,
університету, іншого навчального закладу регіону. Зокрема, варто зосереджувати увагу на
особливостях організації навчального процесу, унікального досвіду вчителів, ефективність
педагогічної майстерності яких найбільш яскраво та якісно відрізняється.
Студентські дослідження повинні проходити в двох вимірах: сучасний період, за допомогою
безпосереднього спостереження та порівняльного аналізу із досвідом минулого, та в історичному
аспекті, використовуючи матеріали архівів, музеїв та інших установ. Виконавши такі види
дослідницької роботи студенти зможуть: проаналізувати спадщину відомих педагогів, застосовувати
на практиці цей досвід, перевірити своєрідність його використання на базі певного навчального
закладу, визначити вплив місцевих факторів на особливості організації навчально-виховного процесу
даного регіону.
Отже, введення в навчально-виховний процес вищого навчального закладу курсу "педагогічне
краєзнавство" є одним із засобів впровадження краєзнавчої освіти в систему підготовки вчителя. Це є
один із способів оптимізації, покращення якості, збільшення ефективності викладання навчальних
предметів в педагогічних університетах. Розглянута нами тема не висвітлює всіх аспектів проблеми.
Подальшого вивчення потребують: теоретико-методологічне обґрунтування поняття "педагогічне
краєзнавство"; особливості його використання в навчально-виховному процесі вищої школи; питання
визначення та характеристики засобів педагогічного краєзнавства у підготовці майбутнього вчителя.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Хриков Є.М. Регіональні історико-педагогічні дослідження: спрямованість, значення, методологічні засади
// Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка Луганськ.: Альмаматер, 2006. – № 19 (114) – С. 11-16
Ярослав Серкіз. Історичне краєзнавство. Навчально-методичний посібник. – Львів: Львівський обласний
науково-методичний інститут освіти, 1995. – 96 с.
Пометун О. Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г.О. Фрейман. – К.: Ґенеза, 2005. – 328 с.
Педагогічний словник / За редакцією дійсного члена АПН України Яремченка М.Д. – К.: Педагогічна
думка, 2001. – 321 с.
Пометун О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О.І. Пометун,
Л.В. Пироженко. За ред. О.І. Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.
Краєзнавство Черкащини: спецвипуск / Ред. Кол.: Мельниченко В. М. та інші. – К.: Наук. Світ, 2004. – № 7
– 99 с.

Матеріал надійшов до редакції 20.10.2007 р.
Пискун С.А. Педагогическое краеведение в организации
учебно-воспитательного процесса высшей школы.
В статье рассматривается теоретико-методологические основы понятия "педагогическое
краеведение". Определяются методы его использования в системе подготовки будущего учителя.
Анализируется программа учебного курса "Педагогическое краеведение".
Piskun S.A. The Pedagogic Local Lore Study in the High School Educational Process Organization.
The theoretical and methodological basis of the notion "Pedagogical Local Lore Study" are considered in the
article. The methods of the teachers' training system are defined and the program of the educational course
"Pedagogical Local Lore Study" is analysed.
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ВПЛИВ ІДЕЙ РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В ГАЛИЧИНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті розглядаються історичні та соціокультурні передумови реформування освітньої системи
Галичини на початку ХХ століття, а також представлено персоналії галицьких учених, які
інтерпретували ідеї педагогів-реформаторів країн Європи та США у педагогічних часописах краю.
Розвиток суспільства і обумовлені ним зміни у всіх сферах економічного, політичного і
соціального життя неминуче ставлять систему освіти перед необхідністю реформ. Стрімка динаміка
змін, що відбуваються, висуває перед педагогічною громадськістю непросту задачу підготовки
нового покоління конкурентоздатних фахівців, здатних творчо мислити, швидко реагувати на умови
життя, що змінюються, і пристосовуватися до них, інтегрованих в світову культуру, готових до
діалогу і ефективної співпраці. Очевидно, що сучасна система освіти України потребує інноваційного
прориву, здатного привести її у відповідність із змінами, що відбуваються, в нашій країні.
У даних умовах є доцільним звернутися до педагогічного досвіду, накопиченого попередніми
поколіннями і активно переосмислити його. Аналіз педагогічних концепцій великих педагогів
минулого, реконструкція їхніх ідей і методів допоможе створенню нових педагогічних парадигм і
включенню цього досвіду в активну педагогічну практику, що, поза сумнівом, буде сприяти
підвищенню якості освіти.
У даному контексті в історії розвитку педагогічної думки цікавим і актуальним на сьогоднішній
день періодом є реформаторська педагогіка кінця XIX – початку XX століття, звана різними
дослідниками також новою педагогікою, альтернативною педагогікою, педагогікою вільного
виховання. Її ідеї поширювалися і на теренах Галичини, сприявши перегляду старих "відпрацьованих"
методів навчання і виховання та впровадженню в навчально-виховний процес інноваційних методик.
Різні аспекти історії освіти та виховання в Галичині вивчали Б. Ступарик [1], Л. Дерев’яна [2],
Т. Завгородня [3], І. Курляк [4], О.Караманов [5], М. Чепіль [6] та ін.
Метою даної статті є визначення об’єктивних факторів, які зумовили реформування тогочасної
освітньої системи краю та виявлення впливу ідей реформаторської педагогіки першої половини
ХХ століття на розвиток української педагогічної думки в Галичині.
Чинниками розвитку української педагогіки у краї були історичні та соціокультурні передумови.
Зокрема: колоніальна залежність галицьких земель; низький рівень розвитку промисловості та
економічна відсталість краю, потреба в кваліфікованій робочій силі; розвиток галицького
шкільництва як периферійного, без урахування державою (метрополією – Австро-Угорщина, Польща)
етнокультурних та економічних потреб регіону; невідповідність засад традиційної педагогіки
вимогам часу і регіону; контакти галицьких педагогів з осередками (Берлін, Варшава, Відень та ін.),
де на практиці реалізовувались реформаторські ідеї освіти і виховання; популяризація ідей
реформаторської педагогіки шляхом наукових перекладів та коментарів на сторінках галицьких
часописів зарубіжних педагогічних праць (україно-, польськомовних); соціо-культурна активність,
освіченість, мобільність галицької інтелігенції, зусиллями якої пропагувалися і реалізовувались
постулати світової реформаторської педагогіки в інтелектуально-освітньому просторі Галичини.
Слід зазначити, що ідея реформування освіти для галицько-українських педагогів мала не тільки
педагогічний зміст, але й культурно-політичний, була пов’язана із проблемами статусу української
мови, збереження народних звичаїв та обрядів, релігії та інших ознак національної ідентичності. І
саме зміст напряму освіти легалізовував ці настанови, давав можливість інтегрувати мету освітньорозвиваючу та націотворчу.
Ідеї реформаторської педагогіки (передрук чи переклад з інших видань, дискусії, аналітичний
матеріал, статистика тощо), перспективу їх втілення у життя аналізували культурно-освітні галицькі
діячі на сторінках місцевих (українсько- та польськомовних) часописів: "Наша школа", "Життя і
знання", "Український учитель", "Шлях виховання й навчання", "Praktіka Szkolna" ("Шкільна
практика"), "Wolna Szkola" ("Вільна школа"), "Wiedza i Źycie" ("Знання і життя"), "Czasopismo
Pedagogicznę" ("Педагогічний часопис"), "Przegląd Spoleczny" ("Суспільний огляд"), "Muzeum"
("Музей"/1885-1939/), "Szkola" ("Школа"/1868-1939/), "Rodzina i Szkola" ("Родина і школа"/18961913/), "Учитель"/1889-1914/). На сторінках названих часописів публікувалися фахові педагогічні
праці сучасних педагогів Європи та США, а також переклади і статті галицьких педагогів, в яких
розглядалися питання розбудови нової школи у світі та краю.
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У працях українських галицьких педагогів (М. Макух [7], В. Чорномаз [8], Т. Монюк [9],
М. Базник [10], О. Макарушка [11], І. Ющишин [12], С. Сірополко [13; 14], Я. Ярема [15] та ін.) на
сторінках часописів у різні роки першої половини ХХ століття зустрічаємо імена
західноєвропейських та американських педагогів-реформаторів: Гурліт, Д. Дьюї, Е. Кляпаред,
Г. Кершенштейнер, М. Монтессорі, Декролі, школа Біне-Сімона, Дюркгейм, Шляєрмахер, Наторп,
Г. Шарельман, А. Ліхтварк, Рескін, Г. Вольгаст, Е. Лінде, В. Павльсен, Р. Зайдель, Е. Кей і ін. та
інтерпретацію їхніх науково-педагогічних поглядів. При цьому визначалася національно-культурна
специфіка Галичини, врахування якої було необхідним при запозиченні і впровадженні досвіду
реформаторської педагогіки на галицьких теренах. Українські галицькі педагоги порівнювали стару,
відпрацьовану систему навчання і виховання, – т.зв. традиційну школу, яка асоціювалася з іменем
Гербарта, з реформаторською педагогікою, із сучасними для авторів її напрямами.
Джерелом інформації про здобутки європейської педагогіки для галицьких педагогів була стаття
Василя Чорномаза "Сучасні проблеми навчання і виховання" [8], в якій дано короткий історичний
огляд розвитку європейської теоретичної і практичної педагогіки Нового часу; обґрунтовано
актуальність реформування наявної системи освіти; визначено саморозвиток і самовиховання дитини
як кінцеву мету організованої системи освіти; переосмислено стосунки у системі "вчитель – учень";
визначено зв’язок особистості і спільноти (суспільства, держави, нації) у вихованні, вказано при
цьому на соціально-суспільний, національний ідеал виховання, що мовою сучасної педагогіки
можемо передати поняттям "соціалізація"; виявлено значимість родинного виховання в сучасних
умовах; наголошено на ролі вчителя в реалізації принципів нової школи; дано пропозиції змін у
справі професійної підготовки вчителя в умовах реформування освіти на теренах Галичини.
Про зв’язок в міжвоєнний період культурно-історичного поступу народів Європи, і українського
зокрема, з системою виховання йдеться у статті Івана Ющишина під красномовною назвою
"Дороговкази нашого виховання" [12]. І. Ющишин конструктивно окреслює перспективу розвитку
української педагогіки у цьому контексті, закликає "розбудити в собі національну активність,
заопікуватися своїми дітьми, викристалізувати мету й ідеал виховання молоді та сконкретизувати
практичні методи й засоби для його здійснення"[12: 170].
Гостра критика старої, традиційної, системи освіти та вимоги до вчителя в перспективі творення
нової школи у краю обґрунтовані в статті С. Сірополка "Учитель і нова школа" [14]. Автор
звертається до вчителів "вилізти із футераля на світ божий для того, щоб самому взятися за
студіюваннє соціяльних педаґоґічно-методичних питань, звязаних безпосередньо з реформою школи"
[14: 109]. С. Сірополко визначає мету і завдання нової школи: "гармонійний розвиток усієї чоловічої
істоти потрібує також і нового вчителя, який мусить свідомо поставитися до завдання нової школи та
сумлінно підходити до їх здійснення" [14: 109].
Варта уваги й інша стаття С. Сірополка "На шляху творення нової школи" [13], в якій автор
ставить мету "розкрити істоту прінціпів нової школи, наскільки ся істота надається до стислого
формулювання" [13: 18]. Автор подає тезисний виклад "всього, що характеризує нову школу":
"1) нова школа мусить бути національною; 2) нова школа мусить бути єдина, обслуговувати різні
верстви громадян; 3) нова школа кличе до співпраці родину; 4) нова школа ставить своїм завданням
розвинути волю ученика та підготовити з нього творця нового людського життя; 5) нова школа се
школа праці, трудова школа; 6) нова школа має своїм предметом людське життя, а не засвоєннє
знання, відірваного від реального життя; 7) нова школа будує свій внутрішній устрій на
самодисципліні та самоуправлінні; 8) нова школа велику увагу звертає на естетичне виховання; 9) не
меншу увагу звертає нова школа і на фізичне виховання, в якому виховується й загартовується душа
молоді; 10) практичне здійснення нової школи можливе при умові більшої волі для учителя в
навчанню; 11) у новій школі вчитель це людина повна любові до дітей і свого діла." [13: 18-21].
О. Макарушка у статті "Основи і напрям народного виховання" [11] наголошує на необхідності
"власного устрою" для розвитку освіти, що розуміємо як "власної національної системи навчання і
виховання". Автор взаємопов’язує розвиток національної системи виховання з суспільнополітичними та економічними чинниками: "Але такий устрій може мати той нарід, що має свою
власну державу, свободу ділання, власні засоби матеріальні і моральні" [11: 15]. Водночас зазначає,
наводячи критичні приклади з історії європейської педагогіки минулого і сучасності, що досконалих
систем немає, чим якби зрівнює перспективу розвитку для української системи виховання та інших
народів.
Проблемі ролі і значення вчителя у справі розбудови нової школи присвячена також стаття
Михайла Макуха "Становище вчителя в питанні традиційного і реформістичного руху в вихованні й
освіті" [7]. Автор обґрунтовує вимоги до вчителя нового типу, звертаючись до досвіду і теоретичних
розробок європейських та американських "педагогів-реформістів": Кершенштейнера, Блонського,
Ґурліта, Дьюі, Кляпареда, Монтессорі, Декролі, Віннетки, Ґаудіґа, Ґансберґа, Давіда. Актуальність
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розбудови нової школи М. Макух бачить в тому, що "між традиційною школою і буденним дійсним
життям та його потребами поширилася пропасть" [7: 16]. З метою подолання цієї прірви
невідповідності, як констатує автор, "піддаються переглядові дотеперішні основи навчання, методи
виховання, научні програми, змінюються погляди на доцільність вживання шкільних підручників,
вигладжуються дотоперішні взаїмовідносини учителя до ученика, вже ставляться навіть знова
питання над вартістю шкільного приладдя з його лавками, столами і т.д." [7: 16]. Автор дає
узагальнюючу характеристику нової школи ("все одно як її звуть у ріжних країнах, чи новою,
чинною, трудовою, творчою, органічною школою, чи школою праці, життя, чи теж Дальтон пляном,
або школою, названою іменем її творця, як Декролі, Дьюї, Монтессорі, Віннетки і т.д." [7: 15]) і
визначає перспективу впровадження школи нового типу в Галичині, в Україні – "в нас": Вартісною є
методологічна настанова статті: "…дбати, щоби сліпо не наслідувати чужих зразків, але сперти свої
прямування на елєментах своєрідних, на своїх питомих життьових потребах" [7: 17].
У підсумку зазначаємо, що чинниками становлення ідей реформаторської педагогіки у краї були
історичні та соціокультурні передумови. Цей процес базувався на засадах педоцентризму як
філософської основи організації навчально-виховного процесу. Однією з його настанов була
організація навчально-виховного процесу через трудову діяльність учнів, пошук інноваційних шляхів
якісної підготовки вчителів, створення альтернативних освітніх інституцій для молоді і дорослих,
проведення наукових експериментальних досліджень для розвитку педагогічної теорії і практики.
Специфіка утвердження ідей реформаторської педагогіки в українській галицькій педагогічній думці
полягала у поєднанні системи нової школи, в якій домінувала настанова всесторонньо розвиненої
особистості, з національною ідеєю.
На теоретичному рівні галицькі педагоги-реформатори виявили світоглядно-ментальну,
інтелектуально-емоційну налаштованість: готовність сприйняти, осмислити і надати практичного
втілення ідей "нової школи". Причому мова йде не про сліпе наслідування чи запозичення ідеї та
шляхів її реалізації, а про поширення у світовому контексті масштабного інтелектуально-освітнього
руху, його вплив на розвиток галицької педагогічної думки як національно-культурне явище
реформаторської педагогіки в Галичині в першій половині ХХ століття. Однак, в процесі творення в
краї нової практичної школи на засадах реформування, популяризація ідей реформаторської
педагогіки в Галичині – це певний етап, отримання педагогами-практиками через галицькі педагогічні
часописи лише керівництва до дії, що була майже приватною справою українських галицьких освітян,
оскільки їхні прагнення і наміри не були вповні підкріплені загальнодержавними програмами і
планами.
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В статье рассматриваются исторические и социокультурные предпосылки реформации
образовательной системы Галичины в начале ХХ века, а также представлены персоналии галицких
ученых, которые интерпретировали идеи педагогов-реформаторов стран Европы и США в
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Stelmakh S.S. The Reformatory Pedagogic Ideas Influence on the Ukrainian Pedagogіc Thought in
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The article deals with historical and socio-cultural pre-conditions of the Galicia educational system
reformation the beginning of the 20th century. Besides, it represents the personalities of Galicia scientists of
who interpreted the ideas of European and Amarican scholars-reformators in the pedagogic magazines of
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В КОЛЕГІЇ ПАВЛА ГАЛАГАНА
(КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
У статті розглядається проблема організації навчально-виховного процесу Колегії Павла Галагана,
висвітлюються основні питання, що стосуються змісту, форм, засобів навчання та виховання,
методичного та кадрового забезпечення, дається характеристика учнівському колективу даного
навчального закладу.
На сучасному етапі реформування середньої освіти в Україні набуває все більшої актуальності
звернення науковців до вивчення та дослідження історії діяльності навчально-виховних закладів
минулого. Особливий інтерес педагогів та істориків викликає період кінця ХІХ – початку ХХ століття. Адже, як зазначає Н. Побірченко, "друга половина ХІХ століття ввійшла до вітчизняної історії
як пора високого злету духовності, відродження національної свідомості, розквіту творчості в науці,
літературі, мистецтві, педагогіці України" [1: 3].
Історія середньої школи кінця ХІХ - початку ХХ століття є цінним джерелом, аналіз та
осмислення якого сприятиме удосконаленню української системи освіти як важливої складової
виховання та навчання молодого покоління відповідно до вимог сьогодення.
У цьому контексті великого значення набуває розширення та поглиблення знання про вагомий
навчально-виховний досвід який накопичено у процесі функціонування та розвитку середньої школи
в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття, зокрема ми дослідимо організацію навчально-виховного
процесу Колегії Павла Галагана (1871-1920 рр.), як однієї з провідних та прогресивних приватних
середніх шкіл Київщини.
У ході історіографічного пошуку ми з’ясували, що історія заснування та функціонування Колегії
Павла Галагана привертала увагу багатьох дослідників історії педагогіки (І. Добрянський, В. Кузь,
А. Лопухівська, Н. Побірченко, В. Постолатій та ін.), істориків (В. Ковалинський, С. Сірополко,
М. Слабошпицький, М. Смольницька, Т. Ткаченко, Ю. Хорунжий та ін.). Але поза увагою досі
залишається проблема організації навчально-виховного процесу даного середнього навчального
закладу. Тому, ми поставили за мету - дослідити та висвітлити основні питання організації
навчально-виховного процесу Колегії Павла Галагана кінця ХІХ – початку ХХ століття: зміст, форми,
засоби навчання і виховання, методичне та кадрове забезпечення.
У 1868 році було затверджено "Положення про приватні навчальні заклади", яке регламентувало
відкриття приватних навчальних закладів. Згідно цього "положення", мета відкриття приватних шкіл
полягала у сприянні та допомозі уряду в справі народної освіти. Також у "положенні" зазначалося про
те, що відкриття приватного закладу вимагало отримання спеціального дозволу після того, як місцеве
начальство розгляне подане засновником клопотання та план з детальним поясненням мети та
завдання навчального закладу. Даний план повинен був містити у собі відомості про вид навчального
закладу, кількість учнів та учителів, про обсяг навчальних предметів, характеристику навчального
приміщення [2: 16-17].
Григорієм Павловичем Галаганом, засновником та почесним попечителем Колегії Павла Галагана,
було підготовлено проект та документи, які вимагалися до подання Міністру народної освіти з метою
започаткування приватного навчального закладу. У 1970 році був виданий дозвіл на відкриття
Колегії, а в 1971 році її було відкрито [3; 4].
Навчально-виховний процес Колегії Павла Галагана, як і будь-якого іншого середнього
навчального закладу, містив у собі дві основні складові – учнів (колегіатів) та викладачів.
У Колегії навчалися юнаки віком 14 – 16 років усіх без винятку соціальних станів православного
або греко-уніатського віросповідання.
У Колегію Павла Галагана приймалося не більше 30-ти стипендіатів Павла Галагана (щороку по
10 стипендіатів, поки число їх не утворить повного комплекту). Від них вимагалося, по-перше,
свідоцтво про успішність у навчанні та добру поведінку, по-друге, документ про незаможність
батьків, по-третє, пройти конкурсний відбір. Крім того, десяту частину цих стипендіатів повинні
складати уродженці Прилуцького повіту Полтавської губернії [5; 6: 15].
Кількість своєкоштних пансіонерів визначалося радою Колегії, проте зазначалося, щоб в кожному
класі було не більше 35-ти вихованців, враховуючи в тому числі як стипендіатів Павла Галагана, так і
своєкоштних пансіонерів [5].
На повному утриманні були як стипендіати Павла Галагана (здебільшого здібні юнаки з бідних
родин), так і вихованці, які навчалися за власний кошт. Зі своєкоштних колегіатів бралася лише
незначна плата за навчання, яка поступово збільшувалася. Так, у 1873/4 навчальному році вона зросла
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із 475 крб. до 600 крб. на рік; у 1884/5 навчальному році – 750 крб. на рік [7: 135-137]; у 1918 році
плата за навчання для своєкоштних була встановлена у сумі 2000 крб. на рік без одягу, взуття та
білизни [8: 59].
У Колегії Павла Галагана здобували освіту вихованці з різних куточків як України, так і Росії. Тут
продовжували навчання вихованці першої, другої, третьої та четвертої Київської гімназії, менша
кількість учнів була із Глухівської, Житомирської, Златопільської, Ніжинської, Києво-Печерської,
Московської, Прилуцької, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської гімназій [9: 47-49].
Кількісна наповнюваність закладу на перше 25-річчя його діяльності становила: поступило на
навчання в Колегію 426 вихованців (189 стипендіатів і 237 своєкоштних); закінчили курс – 293 (152
стипендіати і 141 своєкоштний); вибуло до завершення курсу 84 колегіати (16 стипендіатів і 68
своєкоштних).
За соціальним станом найбільша кількість вихованців була із сімей дворян (близько 60 %),
духовенства (близько 20 %), міських станів (близько 16 %) та селян (близько 8 %) [7: 132].
Важливу роль у навчально-виховному процесі відігравали вчителі. Вони обиралися з осіб
православного віросповідання і затверджувалися на своїх посадах попечителем учбового округу.
Значна частина педагогічного штату Колегії Павла Галагана мала спеціальну вищу освіту та
прославила себе на педагогічній ниві. Так, наприклад, впродовж 1874/93 навчального року, в Колегії
працював відомий український учений, педагог, філолог, член "Старої Громади" П. Житецький, який
викладав російську словесність. Російський поет, драматург І. Аненський, член київської "Старої
Громади" І. Ничипоренко, літературознавець-славіст А. Степович – це відомі персоналії, які
працювали у Колегії Павла Галагана та творили її історію.
До навчального курсу приватної Колегії Павла Галагана входили такі предмети: Закон Божий,
російська словесність, грецька, латинська, французька і німецька мови, російська історія та історія
середніх віків, алгебра, геометрія, креслення і ручна праця по дереву (столярна і токарна справи),
фізика, тригонометрія, географія, логіка, космографія, історія церкви, стародавнього світу та ін.
Тижневе навчальне навантаження складало в середньому 21 годину. Особлива увага приділялась
викладанню гуманітарних дисциплін, зокрема, російської словесності, іноземної та стародавньої
мови. У навчальному плані, крім обов’язкових предметів, вводилися і необов’язкові, що вивчалися за
бажанням колегіатів або їх батьків: гра на музичному інструменті (стипендіати навчались за рахунок
Колегії, а своєкоштні за власний кошт), співи, танці [10: арк. 1].
Відповідно до Статуту Колегії Павла Галагана (§§ 2, 3, 5), засновник мав право вносити деякі
зміни у навчальні програми після узгодження з попечителем навчального округа. Але обсяг
викладання будь-якого предмету повинен бути не меншим, ніж у класичних гімназіях Міністерства
народної освіти. Також у Статуті зазначалося, що Колегії надавалася певна свобода та можливість
вводити у практику самостійні починання у навчально-виховній роботі [5: арк.1-4].
Так, значною відмінністю від навчальних планів Міністерства народної освіти була відсутність
вивчення грецької мови. Згодом її включають до навчального курсу. А у 1903 році знову відміняється
обов’язкове вивчення грецької мови, що дало змогу ввести в програму курс вивчення порівняльної
географії Росії з найважливішими статистичними даними.
У 1904 році було введено курс природознавства, який об’єднував у собі курси ботаніки, зоології,
хімії, мінералогії та геології [11: 10-14].
У 1911/12 навчальному році колегіати вивчали філософську пропедевтику, яка містила основи
психології та логіки, французьку та німецьку мови, гігієну та ін. [12: 35-69].
29 вересня 1917 року на засіданні Правління Колегії до обов’язкових навчальних предметів було
включено географію України (3, 4 клас), історію України (2, 3 клас) та історію нової української
літератури (3 клас). Вивчення цього курсу мотивувалося тим, що "только хорошее знакомство с
родным краем даст возможность нашим воспитанникам сделаться в будущем полезными
работниками своей родины". Довгий час на засіданнях Правління та Ради Колегії Павла Галагана
розглядалося питання про викладання української мови. Так, 18 березня 1918 року на черговому
засіданні Правління було прийняте рішення ввести у число навчальних предметів українську мову,
літературу та історію України у всіх класах (8 уроків латинської мови та 1 урок німецької мови
замінили уроками українознавства) [8: 21-40].
Значним відступом від міністерських планів було викладання фізики концентричним методом,
викладання хімії, перенесення курсу космографії з 4 класу в 3, викладання малювання у зв’язку з
історією живопису та співів.
У Колегії Павла Галагана спостерігалась тенденція ускладнення навчальних програм, що
дозволяло їй бути першою серед інших навчальних закладів. Це пояснювалося прагненням
Г. Галагана "посредством Коллегии поспособствовать приумножению русской интеллигенции,
увеличению родных научных сил" [11: 20], а також, "доставить некоторому числу недостаточных
молодых людей средства подготовительного к университету образования" [5: арк.1].
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Колегія Павла Галагана вирізнялася своєю направленістю на всебічний та гармонійний розвиток
особистості кожного вихованця. Тут велика увага приділялась викладанню предметів
мистецтвознавчого циклу: теорія та історія музики, малювання та живопису.
Велика увага у Колегії приділялась фізичному вихованню. Обов’язковими для всіх колегіатів були
уроки гімнастики, які проводилися за шкільною системою (1, 2 клас) дві години на тиждень. Крім
того, кожного ранку проводилися уроки гігієнічної гімнастики. Вихованці займалися легкою
атлетикою, гімнастичними іграми та забавами, боксом, фехтуванням, футболом.
У 1895/6 навчальному році було введено викладання ручної праці за програмою педагога Отто
Соломона. За цією системою виготовлялись лише дрібні вироби, які не могли довго цікавити юнаків,
тому вже у 1904 році від неї довелося відмовитись. Замість дрібних виробів вихованці робили великі,
які могли використовувати для домашнього вжитку.
Однією з ефективних форм навчання були навчальні екскурсії, особливо при вивченні ботаніки,
історії та теорії живопису, географії, історії, гімнастики. Наприклад, у 1911 році проводилися
релігійно-просвітницькі (відвідування Києво-Печерської Лаври, Михайлівського та Софіївського
соборів), наукові (відвідування музеїв м. Києва, виставки картин), природничо-історичні
(ознайомлення з типографією старого Києва, відвідування ботанічного саду, Голосіївського лісу,
ботанічної лабораторії та зоологічного музею Київського політехнічного інституту) та оздоровчі
екскурсії (поїздка на сирецьке поле для участі у футбольних змаганнях) та ін. [12: 27].
Колегія Павла Галагана мала велику бібліотеку, яка з кожним роком поповнювалась новими
виданнями. Вона була добре забезпечена навчальною та художньою літературою, періодикою.
Навчання велося за підручниками: "Теория сочинения", "Теория поэзии", "Очерки из истории поэзии"
П. Житецького, "Народная словесность" І. Сіповського, "Краткая алгебра" О. Кисельова, "Курс
космографии" С. Щербакова, "Начальный учебник зоологии" В. Львова, історію вивчали за
підручниками Виноградова та Платонова, географію – за підручником Лесгафта тощо.
У Колегії практикувалась система проведення щоденних вечірніх занять, на яких колегіати, при
допомозі чергових вихователів, займалися приготуванням домашніх завдань. У цей час відбувалися
читання, велися дискусії, бесіди природничо-історичного змісту, здійснювалася теоретична
підготовка складання творів та рефератів.
Система іспитів, яка існувала у Колегії, поділялася на вступні (претенденти у колегіати складали
іспити з російської, латинської, німецької та французької мов, математики), перехідні та випускні. У
1, 2 та 3 класі перевідні іспити (репетиції) складали лише ті учнів, які не були від них звільнені.
Оцінки ставилися лише за чверть (навчання для науки, а не для оцінки).
Питання, які стосувалися навчально-виховного процесу, обговорювалися та затверджувалися на
засіданнях Правління та Ради Колегії Павла Галагана: затвердження навчальних програм, проведення
вступних і випускних іспитів та перехідних репетицій, розклад уроків, упровадження нових
навчальних курсів, зарахування та звільнення вихованців, матеріальне забезпечення навчального
процесу та ін.
Основна увага у Колегії Павла Галагана як виховного закладу була спрямована на моральноестетичне та патріотичне виховання колегіатів. У закладі, при активній участі вихованців та
викладачів, проводилися літературно-музикально-вокальні вечори. При Колегії був організований з
вихованців та запрошених студентів хор (керівник Г. Янчевецький), який виконував народні пісні.
Тут у молоді виховували пошану до української культури, традицій, звичаїв, повагу до її історії,
старовини; розвивали любов до праці, почуття дисципліни та відповідальності, потяг до знань,
незалежність поглядів, здатність самостійно мислити та творити. Взаємовідносини між вихованцями
та викладачами були засновані на довір’ї та мали гуманістичний характер.
Отже, у навчально-виховному процесі Колегії Павла Галагана було поєднано як традиційні так і
інноваційні методи організації навчально-виховної діяльності, що сприяло цілеспрямованому,
всебічному та гармонійному розвитку учнів.
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Шевчук О.Н. Организация учебно-воспитательного процесса в Коллегии Павла Галагана
(конец ХIХ – начало ХХ века).
В статье рассматривается проблема организации учебно-воспитательного процесса Коллегии
Павла Галагана, освещаются основные вопросы, которые касаются содержания, форм, средств
обучения и воспитания, методического и кадрового обеспечения, дается характеристика
ученическому коллективу данного учебного заведения.
Shevchuk O.M. The Educational Process Organisation in Pavlo Galagan Collegium
(the end of the 19th – the beginning of the 20th centuries).
The problem of educational process organization of Pavlo Galahan Collegium is examined in the article, the
basic questions which deal with the content, forms, facilities of teaching and education, methodical and staff
providing are enlighted, the characteristic of the student's collective of this educational establishment is
given.
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"ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО" О.А. ЗАХАРЕНКА
У статті розглядається педагогічна діяльність державного і громадського діяча, заслуженого
учителя України О.Захаренка в Сахнівській загальноосвітній школі Черкаської області. Описано
особливу освітню науково орієнтовану практику, систему виховних ситуацій, виокремлено принципи
та завдання діяльності вчителя.
XXI століття висуває нові вимоги до становлення освіти. Глобалізація, швидка зміна технології,
утвердження пріоритетів сталого розвитку демократії, піднесення гідності особистості, її культури,
національної самоідентичності, толерантності, розвитку в умовах ринкових відносин, утверджує їх як
ознаки нової світової динаміки відповідно до Проекту "Національна доктрина" розвитку освіти
України у XXI столітті. Головною метою української освіти XXI століття вбачається створення умов
для особистого розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України, розвиток цінностей
громадянського суспільства, консолідація української нації, інтеграція України в європейський і
світовий простір як конкурентноспроможної та процвітаючої держави [1].
Саме такої мети прагнув досягти О.А. Захаренко, працюючи в школі маленького села на
Черкащині в другій половині ХХ століття. Саме такими є учні-випускники Сахнівської школи. То ж
на Черкащині є школа, що може по праву називатися "школою майбутнього", "школою XXI століття"
– це "авторська школа О.А. Захаренка". Творчість педагога та діяльність школи вже десятки років є
джерелом зацікавленості науковців і вчителів [2; 3; 4; 5].
Завдяки його подвижницькій праці, школа села Сахнівки, що на Черкащині, стала своєрідною
"педагогічною меккою" не лише освіти України, але й інших країн світу. Ступінь захаренівської
педагогіки називають "педагогікою конкретної мети", яка ставиться перед шкільним колективом,
спрямовує його діяльність і об’єднує зусилля всіх у її досягненні.
Народився Олександр Антонович 2 лютого 1937 р. в місті Кам’янка Черкаської області. З 1959
року, після закінчення Черкаського педагогічного інституту, працював учителем фізики і математики,
а з грудня 1966 року – директором Сахнівської середньої загальноосвітньої школи КорсуньШевченківського району.
У 1964 р. отримав звання "Відмінник народної освіти України", а в 1969 р. – "Відмінник освіти
СРСР", 1974 р. – "Заслужений вчитель України", 1983 р. – "Народний вчитель СРСР".
У 1989 р. Захаренко О.А. був обраний членом-кореспондентом АПН СРСР, у 1993 р. – дійсним
членом АПН України, у 1996 р. – іноземним членом Російської академії освіти.
Мав прекрасну сім’ю і люблячу дружину Віру Петрівну, інститутську однокурсницю, вчительку
математики, вірного друга і порадника та двох синів Сергія та Владислава.
Помер 30 квітня 2002 року. Похований на сільському кладовищі в Сахнівці.
Трудова діяльність О. Захаренка впродовж 39 років була пов’язана з Сахнівською школою. За цей
час непримітну сільську школу він підніс до рівня широко відомого навчального закладу в Україні, а
сам виріс до педагога – академіка.
Олександр Антонович був державним і громадським діячем, з 1990 р. головою Творчого Союзу
Вчителів України, народним депутатом Верховної Ради СРСР, заслуженим учителем України,
академіком, дійсним членом Академії педагогічних наук України, членом закордонних
парламентських делегацій. За вагомий особистий внесок у розвиток української педагогічної освіти,
багаторічну плідну роботу з навчання і виховання молоді, активну участь у громадському житті його
нагороджено орденами Леніна і "Знак пошани", медаллю А.С. Макаренка, званням "Відмінник освіти
СРСР". За чотиритомне видання "Енциклопедія шкільного роду" про громаду села Сахнівки
О. Захаренка визнано найкращим освітянином України 2001 року, лауреатом відзнаки "Засвіти
вогонь". За наказом Міністерства освіти і науки України від 1 лютого 2002 року № 61 школа, з якою
доля з’єднала Олександра Антоновича, отримала статус авторської. За досвідом сільського педагога в
Сахнівку їздили зі всього світу: з Канади і Німеччини, з Китаю і Японії, знали про Сахнівську школу і
в Сполучених Штатах Америки [2: 103].
За роки директорства О. Захаренка Сахнівська сільська школа перетворилась в унікальний
навчальний заклад. Він з перших своїх кроків на освітянській ниві вважав, що школа – це не просто
споруда, не приміщення і навіть не класи з модерновим обладнанням і комп’ютерами. Це, передусім,
– храм знань, високої моралі і необмеженої творчості вчителів та їх вихованців. Були створені всі
умови для високоефективного навчального процесу і оволодіння знаннями. О.А. Захаренко навчав
дітей не лише читати і писати, а й думати і мріяти, втілювати ці мрії в життя, досягати поставленої
мети. При цьому він завжди бачив в кожному учневі особистість і керувався в педагогічній діяльності
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заповітами пращурів: "Якщо не можеш нічого дати – дай волю, якщо не можеш нічим допомогти – не
заважай"[1: 94]. Саме волю створювати мрії давав педагог своїм учням. Традиції, започатковані в ті
60-70 роки продовжують своє життя і в сьогоденні Сахнівської школи.
О.А. Захаренко – педагог-новатор, майстeр створення особливої освітньої науково орієнтованої
практики, яка втілювалася у систему виховних ситуацій. Життя дитини розглядалось як безперервна
вчинкова ситуація.
В основі педагогіки О.А. Захаренка лежить геометричний принцип – "принцип трикутника": в
основі роботи школи повинно бути три кути : "дитина" – "батьки" – "вчитель".
Завдання своєї роботи О. Захаренко називає ідеями і вважає, що в діяльності кожного вчителя
мусять бути: глобальна ідея (здоров’я і життя людини), актуальна ідея (потреба у інформованості
кожного вчителя), найнеобхідніша (перетворити школу у теплий затишний родинний будинок, де
кожна дитина – скарб) та найдавніша ідея (милосердя, що є найдавнішою цінністю людини).
Найнебезпечнішою ідеєю педагог вважав забезпечення рівності можливостей кожної дитини.
Ідеалом вихованої людини, за Захренком, може бути лише розмаїття несхожих і по-своєму
прекрасних, здорових фізично і духовно людей, що живуть за законами добра і краси, сповідають
загальнодержавні закони, загальнолюдські принципи і цінності.
Центром виховної системи (педагогічного процесу) є дитина в проблемі її розвитку, формування її
внутрішнього світу, організації її життя [6: 18].
Значущим є характер взаємин між учителем і учнем. Встановлення гуманістичних стосунків між
педагогами і учнями на основі взаємної поваги вважається одним із факторів правильного розвитку
шкільного колективу й створення творчої обстановки, в якій найкраще виявляються здібності
людини, формуються позитивні якості особистості. Авторська школа О. Захаренка – це не просто
школа, а ціле містечко, в якому панує дух творчості.
У педагогічній системі школи створено і функціонує п’ять основних навчально-виховних центрів.
Одним з основних є навчальний центр, де навчаються учні з 5 по 11 клас. Там розташовані класикабінети, світлиця мудрості і краси, педагогічна вітальня, кабінет для дітей та юнацтва, бібліотека з
читальним залом, телерадіостудія, їдальня.
Центр молодших школярів розташований в одному крилі спортивного комплексу. До нього
входять 3 кімнати для навчання учнів з 2 по 4 клас, спальна кімната, комп’ютерний клас для
молодших школярів, зал казок, хореографії, музичний салон, допоміжні приміщення. Тут же
розміщені кімнати для гурткової роботи, а також працює філіал музичної школи.
До центру здоров’я, спорту та відпочинку належать спортивний зал (12х24 м) із допоміжними
приміщеннями, стрілковий тир (6x25), плавальний басейн (8x25), фітобар із лікувальними чаями
(одним з основних яких є знаменитий "Сахнівський"), стадіон, волейбольний і баскетбольний
майданчики, смуга перешкод, майданчик із гімнастичним обладнанням. Гордістю школи (і села) є
шкільний дендропарк.
Центр трудового навчання і виховання містить 7 цехів: токарний, слюсарний, деревообробний,
швейний, цех кулінарії, електроцех, цех небезпечних станків. Сюди ж входять господарське поле,
навчально-дослідні ділянки, теплиця (де вирощують розсаду квітів і овочів не тільки для потреб
школи), а також міні машинно-тракторний парк.
До культурно-освітнього центру входять окремо збудований корпус історико-краєзнавчого музею
села "Моя маленька Батьківщина" де є 4 основні зали: виставочний зал, кіно-лекційний зал,
планетарій, обсерваторія. Зараз іде збір матеріалів для створення окремої кімнати-музею
О.А. Захаренка.
Основними ідеями, що реалізуються на базі школи як центру виховного середовища, є,
насамперед, ідея творчої, сумісно-корисної праці, у якій виховують і задум, і сам процес праці і його
наслідки, що впливають на розвиток багатьох поколінь учнів. Підхід до навчання і виховання в
Сахнівській школі демократичний. Діти навчаються на бажаному чи посильному рівні. Консультації
та додаткові заняття дають простір для розвитку обдарованих дітей в умовах села, а гурткова і клубна
робота виявляють та розвивають природні і суспільні можливості дитини. Педагогічний колектив
школи працює на засадах творчого навчання – до знань не за примусом, а з цікавості. Тому один з
основних і важливих прийомів, які застосовують учителі на уроці, це гра. Гра, що навчає – це
серйозна, але радісна праця. Щоранку на лінійці учні грають в інтелектуальну гру "Що? Де? Коли?",
основні принципи якої описані у книзі О.А. Захаренка "210 шкільних лінійок".
Організація емоційного життя учнів – одна з основних. О.А. Захареню і колектив школи вважає,
що життя учнів і в школі, і поза нею повинно бути яскравим, незвичайним, насиченим романтикою,
грою, гумором, оточеним необхідним емоційним фоном, музикою, творами і мистецтвом. При цьому
потрібно, щоб учні у цій атмосфері були не лише сторонніми спостерігачами, а й активними
учасниками процесу. Цьому слугують щорічні огляди-конкурси на кращий клас року, кращу
навчально-дослідну ділянку, кращу шкільну клумбу, краще озеленення класу і т.д.. За словами
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О.А. Захаренка, кожен квадратний сантиметр території школи несе в собі певний емоційний фон –
отож створюються в школі різноманітні куточки розвантаження, куточки краси, куточок відпочинку.
Маючи одну із найкращих шкільних традицій, – садити після закінчення школи якесь деревце, –
випускники залишили після себе на території школи більше 1000 дерев.
Чільне місце серед виховної системи Авторської школи О.А. Захаренка займає ідея виховання
здорової дитини, повноцінного громадянина України. Цьому слугує вищеназваний центр здоров’я і
спорту. День здоров’я, лікувальні чаї, лікувальні процедури дають змогу учням у нинішніх складних
умовах дбати про зміцнення свого здоров’я [1: 31].
Система роботи педагогічного колективу Сахнівської середньої школи базується на безперервній
послідовності щорічних ідей-задумів, якими захоплюються і протягом певного часу їх реалізують
учителі, батьки і діти. Будучи стержнем діяльності педагогічного колективу, вдало знайдена задумка
перетворює школу в дім радості і творчості, де панує взаємовиручка, відчуття причетності до великої
справи, власної значимості в здійсненні задуму, а навчально-виховний процес перестає бути
обтяжливим і для учня, і для сім’ї.
Досвід О. Захаренка не можна зводити до чогось рядового, його спосіб творчості в професії
випливає з позиції пізнавального оптимізму.
М. Поташник виділяє наступні риси роботи Сахнівської школи:
1) яскраво вирішена цілеспрямованість в роботі, безперервність, циклічність, послідовність,
взаємозв’язок мети, змісту, форм, методів, прагнення до цілісності;
2) постійна робота по формуванню єдності школи, сім’ї, виробничих колективів і громадськості
у справі виховання учнів, турбота про високий авторитет школи у суспільстві;
3) увага духовному світу дитини, його здоров’ю, зосередження на індивідуальності учня в
колективі однолітків; увага до сім’ї школяра;
4) цілеспрямованість у роботі, прагнення до всебічного і гармонійного розвитку дитини;
5) варіативність вибору видів діяльності, врахування індивідуальних рис особистості, вікових
особливостей, ситуативний підхід до вирішення проблем;
6) різноманітність форм діяльності, поєднання традиційних з постійним пошуком нових;
єдність словесних, практичних і трудових форм; суміжність масової, групової, індивідуальної
робіт;
7) діалектичний підхід до вибору методів впливу на свідомість, поведінку і почуття дитини;
вибір домінуючих методів з огляду на особливості дитини; створення нових методів,
прийомів, їх творче використання;
8) розвиток шкільного самоуправління, увага до самовиховання;
9) створення та постійне зміцнення матеріальної бази для всебічного розвитку дітей;
10) романтизм, одухотвореність форм, методів, шляхів і засобів виховання, їх естетизація [5: 83].
Авторська школа О.А. Захаренка є "школою самореалізації", оскільки змінено домінанти
парадигми з соціально орієнтованої до гуманістично орієнтованої, де особистість розглядається як
самоцінність, а метою виховної діяльності висувається її повноцінний розвиток, а потім – зростання
соціальної ролі людини.
Реалізуючи концепцію авторської школи О.А. Захаренка, вчителі Сахнівської школи навіть після
смерті педагога прагнуть забезпечити ефективну організацію навчально-виховного процесу,
характерною ознакою якого є утвердження культу знань і формування потреби учнів до
самовдосконалення, саморозвитку.
З квітня 2002 року авторська школа Захаренка живе без свого керівника, що протягом 40-річної
діяльності втілював у життя свою мрію про українську сільську школу – не просто як навчальний
заклад, а як духовний центр села, що задає рівень моральності, совісті, культури. Педагогічна
спадщина О. Захаренка заслуговує на системне вивчення, узагальнення і широке використання в
сучасній школі. Саме з цією метою, а також для обговорення результатів пошуків науковців і
педагогів-практиків у розв’язанні актуальних проблем діяльності сучасної сільської школи Академією
педагогічних наук України, Головним управлінням освіти Черкаської облдержадміністрації,
Уманським державним педагогічним університетом ім. П.Г. Тичини започатковано Всеукраїнські
педагогічні читання "Школа О. А. Захаренка як модель сучасної сільської школи".
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.

Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / Авт.кол.: В. Литвин (кер.), В. Андрущенко,
С. Довгий та інші. – К.: Навч.книга, 2003. – С. 251-253
Береговой Я.А. Директор села // Педагогіка толерантності. – 2002. – № 2 (20)
Дубровский А. Школа над Россю. – Педагогіка толерантності. – 2002. – № 2 (10). – С. 93-97
Поташник М.М. Педагогическая поэма 80-х // Советская педагогика. – 1986. – № 1. – С. 80-83.

137

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 36. Педагогічні науки

5.
6.

Школа О.А. Захаренка як модель сучасної сільськох школи: матеріали Всеукраїнських педагогічних читань
(Ред.кол.: І.Д. Бех та інші). – Черкаси, 2004. – 168с.
Авторська школа О.А. Захаренка: матеріали конф. / Ред.кол.: В.Г.Кузь та інші. – К.: Науковий світ, 2002. –
43с.

Матеріал надійшов до редакції 05.09.2007 р.
Щербань И.Ю. "Школа будущего" А.А. Захаренко.
В статье рассматривается педагогическая деятельность государственного и общественного
деятеля, заслуженного учителя Украины А. Захаренко в Сахновской общеобразовательной школе
Черкасской области. Описана особенная образовательная научно ориентированная практика,
система воспитательных ситуаций, выделены принципы и задания деятельности учителя.
Shcherban' I.Yu. "The School of the Future" of O.A. Zakharenko.
The article is devoted to the pedagogical activity of state and public figure, honourable teacher of Ukraine
O. Zakharenko in Sakhnivka general school of Cherkassy region. The special educational scientifically
oriented practice and the system of educative situations are described; principles and tasks of teacher's
activity are distinguished.
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РЕАЛЬНІ УЧИЛИЩА – НОВИЙ ТИП НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
У статті автор висвітлює процес становлення реальних училищ в Україні у другій половині ХІХ – на
початку ХХ ст. Проаналізовано особливості виникнення та розвитку реальних училищ, які були
однією із складових у загальній системі середньої освіти цього періоду. Розглянуто систему законів,
які впливали на розвиток реальних училищ.
Основним принципом успішного становлення освіти в Україні на сучасному етапі, коли
розробляються нові підходи до життя, є принцип тісного взаємозв’язку знань і умінь минулого та
прагнень і навичок сьогодення. Сучасна освіта потребує дослідження практичного досвіду попередніх
поколінь.
В останні роки з’явилося чимало наукових розвідок, присвячених дослідженню історії середніх
навчальних закладів ХІХ – ХХ ст. Серед них чільне місце посідають роботи О.І. Бабіної,
В.В. Боброва, О.А. Гриви, Н.М. Коляди, І.Є. Курляк, Л.В. Лопухівської та ін. Разом з тим, всебічний
огляд проблеми дає підстави стверджувати про відсутність комплексного дослідження цього питання.
Отже, метою статті є розкриття особливостей виникнення та розвитку реальних училищ, які були
однією із складових у загальній системі середньої освіти цього періоду.
Проблема виокремлення кращого досвіду існувала в різні часи становлення освіти. Зверталися до
неї і у другій половині ХІХ ст., у період, коли феодальна монархія перетворювалася в буржуазну,
коли відбувалися зміни всього устрою Російської імперії, до складу якої входила Україна. Зміни
відбувалися не лише в економічній та політичній сферах країни, а й у освітянській галузі.
Реформи проходили одна за другою, вносячи певні зміни у шкільне життя, ставлячи нові завдання,
змінюючи підходи до освіти. Існування ліцеїв, чоловічих та жіночих гімназій, торгівельних шкіл,
комерційних училищ та ін. свідчили про різноманітність форм середніх навчальних закладів у
Російській державі ХІХ ст. Проте потрібно зауважити, що середня освіта у царській Росії у ХІХ ст.
мала західноєвропейське підґрунтя, що базувалося на вивченні античної літератури та грецької і
латинської мов, які були основою класичної освіти. Зміни у різних сферах життя країни вимагали
нових необхідних знань. Виникала потреба у новому типі навчального закладу. Таким закладом стало
реальне училище.
Знання, які учні отримували в реальному училищі можна було в подальшому використовувати, як
основу для навчання у вищих навчальних закладах, вони допомагали розуміти події, які відбуваються
у суспільстві, пояснювати явища природи, володіти рідною мовою. Саме тому першочергове
значення надавалося вивченню таких предметів, як математика, географія, історія, природничі науки
та іноземні мови [1: 292]. Реальне училище – це середній навчальний заклад, у навчальному плані
якого більшу увагу приділяли вивченню предметів природничо-математичного циклу, а також
іноземним мовам, таким як англійська, німецька, французька, італійська [2: 165, 3: 283]. Реальні
училища створювалися як середні школи з 6 – 7-річним терміном навчання, у старших класах яких
освіта здійснювалася за професійним нахилом. 5 і 6 класи поділялися на два відділення: основне і
комерційне; 7 клас (додатковий) – на хіміко-технічне та механіко-технічне відділення.
Визначаючи місце реального училища у низці навчальних закладів царської Росії, слід зазначити,
що воно було розраховане на середні верстви міського населення і готувало необхідні кадри для
промисловості.
За свою історію реальні училища називалися по-різному. Перші приватні реальні училища у
Російській імперії почали з’являтися у 20 – 30-х роках ХІХ ст.
У 1858 році М.І. Пирогов, попечитель Київського навчального округу, запропонував ввести у дію
в усій Російській імперії нову систему освіти, згідно якої мали бути відкриті:
- реальні (4 класи) і класичні (4 класи) прогімназії. При цьому класична прогімназія
розглядалась як вищий тип навчального закладу у порівнянні з реальною;
- реальні гімназії (їхнє створення визначалось місцевими потребами). Учні по закінченню
реальної гімназії могли вступати у вищі технічні навчальні заклади.
Оскільки ідея М.І. Пирогова не була втілена, а розвиток промисловості, торгівлі та науки вимагав
реформування загальної середньої освіти [4: 12], то у 1864 році згідно зі Статутом гімназій та
прогімназій вводиться реальна освіта. У цей період разом з класичними гімназіями було відкрито
реальні гімназії, у яких посилено викладання предметів фізико-математичного циклу.
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Згідно Статуту ці два види гімназій вважалися загальними навчальними закладами, метою яких
було давати загальну освіту і готувати учнів до вищих навчальних закладів. Однак, параграф 122
Статуту, у якому було зазначено, що свідоцтво про закінчення реальних гімназій не давало права на
вступ до університетів [5: 5, 14], стримував широке розповсюдження реальних гімназій. За даними
М.А. Константинова у 60-ті роки ХІХ ст. класичні гімназії становили 73.8 % всіх навчальних закладів,
реальні – 26.2 % [6: 12].
У цей період Міністерство народної освіти надавало переваги класичній освіті. З призначенням
графа Д.О. Толстого у 1866 році на посаду міністра народної освіти Статут 1864 року зазнав змін.
Однак, Департамент законів Державної ради доводив доцільність реальної освіти. У одній з його
постанов зазначалося, що відкриття реальних училищ становить гостру потребу (особливо в
промислових і торгівельних центрах). Вони надають можливість готувати дітей до вступу у вищі
спеціальні навчальні заклади та на практичне поприще заводської промисловості [5: 16]. 30 червня
1971 року було прийнято новий "Статут гімназій і прогімназій". Цей Статут не взяв до уваги проект
1864 року, що стосувався реальних училищ. Лише 15 травня 1872 року було затверджено "Статут
реальних училищ". Згідно Статуту учні повинні були отримувати знання, які можна пристосувати до
практичних потреб у житті. Однак реальні училища не виправдали прагнення щодо підготовки
необхідних технічних кадрів для промисловості [5: 20]. У зв’язку з цим у 1888 році були затверджені
зміни до Статуту 1872 року: реальні училища діяли як середні загальноосвітні школи, які зберігали
шість основних класів, на відміну від пропозиції міністра освіти І.Д. Делянова встановити п’ятирічне
навчання.
90-і роки ХІХ ст. характеризуються розвитком реальних училищ, який був спричинений
відкриттям більшої кількості вищих технічних закладів.
У 1905 року Міністерство народної освіти ввело новий навчальний план для реальних училищ,
згідно з яким вводилися нові предмети та збільшувалася кількість годин на викладання вже існуючих.
Крім того, випускникам реальних училищ було дозволено вступати до університетів за умови знання
латинської мови.
М.А. Константинов у праці "Очерки по истории средней школы" зазначив, що у 1911-1912 роках
рівень знань у реальних училищах був значно вищим, ніж у інших середніх навчальних закладах [5:
146]. Цьому сприяли вимоги, які ставились перед учителями:
- учитель повинен викладати предмет напам’ять, користуючись лише окремими записами, які
дозволяли чітко дотримуватись порядку викладення теми;
- мова учителя повинна бути правильною, терміни доступними;
- за потреби педагог повинен використовувати наочність;
- учитель повинен ставити питання на уроці, щоб зрозуміти наскільки учні засвоїли матеріал;
- необхідною вимогою було застосування повторення вивченого матеріалу з метою його
закріплення;
- важливим було виконання домашніх завдань, які включали письмові роботи (виконання
вправ, написання творів, розв’язування завдань з математики), вивчення нового матеріалу та
повторення вивченого раніше. Важливим фактом при виконанні домашніх робіт було те, що обсяг
їх повен бути невеликим, доступним для учня [6].
Отже, зробивши короткий аналіз, можна стверджувати, що реальне училище було новим типом
навчального закладу у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Підтвердженням цього є навчальні
програми, в основі яких були дисципліни природничо-математичного циклу та іноземні мови –
предмети, що відповідали змінам суспільного життя країни.
Звичайно, розглянута нами тема не охоплює весь спектр питання. Подальшого вивчення
потребують методи і форми навчально-виховної робити у реальних училищах в Україні щодо
застосування позитивного досвіду минулого у сучасних умовах.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.

Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Том Х. Народное образование в России. – М.,
1910. – 352 с.
Большая Советская энциклопедия / Под редакцией Б.А. Введенского – М.: Государственное научное изд-во
"Большая советская энциклопедия", 1955. – Т. 36 – 670 с.
Український педагогічний словник / За ред. С.У. Гончаренко – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
Заклади освіти Київщини: минуле та сучасне / За ред. І.Л. Лікарчука. – К., 2002. – 528 с.
Константинов Н.А. Очерки по истории средней школы. Гимназии и реальные училища с конца ХІХ в. до
февральской революции 1917 г. – 2-е изд., исп. и доп. – М., 1956. – 198 с.

140

Г.В. Бондаренко. Реальні училища – новий тип навчальних закладів у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

6.

Шрадер Вильгельм. Гимназии и реальные училища. Воспитание и обучение. Перевод с 4 изд. 1884. Журнал
"Гимназия". – Ревель, 1890. – 468 с.

Матеріал надійшов до редакції 08.10.2007 р.
Бондаренко. Г.В. Реальные училища – новый тип учебных заведений
во второй половине ХIX – вначале ХХ века.
В статье автор освещает процесс становления реальных училищ в Украине во второй
половине ХІХ – вначале ХХ в. Проанализированы особенности возникновения и развития
реальных училищ, которые являлись одной из составляющих системы среднего
образования этого периода. Рассмотрена система законов, которые влияли на
развитие реальных училищ.
Bondarenko G.V. Vocational Schools – a New Type of Educational Establishments
in the 2nd half of the 19th – the beginning of the 20th century.
In the article is devoted to the vocational schools development process in Ukraine in the 2nd half of the 19th –
beginning of the 20th century. The peculiarities of the vocational schools (that were a component of the
general education system of that period) origin and development are analysed. The article enlightens the
system of laws which influenced the development of vocational schools.
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СТАНОВЛЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА РІВНЕНЩИНІ:
МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
У статті аналізується процес зародження позашкільної освіти в Рівному. Зокрема автором
висвітлюється історія Палацу дітей та молоді. Детально аналізується структура закладу, зміст
його роботи на різних етапах існування.
Процес розбудови та утвердження суверенної правової демократичної держави Україна органічно
пов’язаний із підвищенням ролі позашкільних навчальних закладів.
Сьогодні позашкільна освіта посідає вагоме місце в системі безперервної освіти, є її невід’ємною
складовою. Позашкільні навчально-виховні заклади надають допрофесійну освіту, забезпечують
потребу дитини у творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному, фізичному розвитку
вихованців, готують їх до активної професійної та громадської діяльності, створюють умови для
соціального захисту та організації змістового дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань і стану
здоров’я.
В останні роки проблемі діяльності закладів позашкільної освіти присвячено низку досліджень.
Так, Верещак О. обґрунтувала основні принципи позашкільної освіти [1]; Пустовіт Г. проаналізував
методологічні основи побудови змісту позашкільної освіти і виховання [2]; Сущенко Т. розглянула
виховання пізнавальних інтересів у підлітків у позашкільній роботі [3]; Цвірова Т. в історичному
аспекті розкрила значення позашкільних закладів у процесі виховання дітей та підлітків [4]. Активно
висвітлюються ці питання у працях В. Вербицького, Н. Ганнусенко, В. Береки [5; 6]. Однак, аналіз
процесу створення та розвитку окремих закладів позашкільної освіти в регіонах та їх роль у вихованні
школярів не проводився. Саме це і стало метою нашого дослідження. Предметом дослідження є
історія становлення Рівненського Палацу дітей та молоді.
Система позашкільного виховання на всіх етапах історичного розвитку України була предметом
турботи держави та уряду. Перші Палаци піонерів та жовтенят (Сучасні Палаци дітей та молоді)
почали масово створюватися у 1934-1939 роках. Це багатопрофільні позашкільні навчальні заклади,
що здійснювали навчально-виховну роботу з учнями від 6 до 18 років. Ці позашкільні заклади не
мали аналогів в жодній країні світу. Створюючи Палаци для школярів, радянський уряд ставив
завдання широко розгорнути масові й культурно-просвітительські заходи серед дітей та підлітків.
Заклади мали на меті ліквідувати відставання в галузі позашкільної виховної роботи, оскільки в них
для дітей організовувалися цікаве дозвілля, розумний відпочинок, відбувався всебічний розвиток
дітей, саме тут виявлялися здібності та таланти, задовольнялися дитячі запити. Кожен учень мав
право займатися в гуртках різного профілю, вступати в члени клубу, вільно виходити зі складу
гуртка, клубу та переходити в інший [7].
Рівненський палац піонерів був заснований 14-15 січня 1939 р., але фактично історія цього закладу
розпочалася 6 березня 1940 року на підставі рішення, прийнятого Ровенським обкомом
Комуністичної партії України "…Об оборудовании Дворца пионеров в городе Ровно" за підписом
секретаря обкому КП(б)У В. Бегми [8]. Влітку 1940 року Палац почав приймати своїх вихованців. У
довоєнні роки приміщення палацу розташовувалося по вулиці Соборній, 3, де раніше (1936-1939 рр.)
був музей господарства Волині. Лише в 1985 році Палац отримав нове приміщення по вулиці Кн.
Володимира.
Напередодні війни Палац піонерів відвідували 1200 юних рівнян. Вихованці мали можливість
займатися у гуртках художньо-естетичного напряму: драматичний, художнього читання, балетний,
ансамбль пісні і танцю, духового оркестру, шумового оркестру, скрипальського оркестру [8]. Так як
країна в ті роки жила тривожним очікуванням війни, а сфера діяльності Палацу поступово
розширювалась, то поряд з гуртками художньо-естетичного напрямку існували гуртки:
протиповітряний, охоронно-фізкультурний, хімічної оборони, ворошиловських стрілків, військовосанітарний, гранатометний, планерний, гімнастичний та інші гуртки.
Життя Палацу в 40-х роках досить часто висвітлювалось на сторінках обласної газети "Червоний
прапор". В одному з номерів газети було зазначено, що напередодні нового 1941 року в Палаці
вперше організували новорічну ялинку. Діти підготували велику художню програму. Балетний
гурток, яким керувала тов. М. Савіна, запропонував на розсуд глядачів балет "Новорічна ніч" на
музику П. Чайковського, драматичний гурток (керівник тов. Н. Шаро) – постановку "Снігуронька".
Нові пісні вивчали вихованці шумового оркестру. В дні проведення новорічної ялинки Палац піонерів
відвідало до 3000 школярів [9: 7].
Під час Великої вітчизняної війни діяльність Палацу піонерів була призупинена.
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Другий період народження Палацу – післявоєнний. 9 липня 1944 року Палац піонерів розпочав
свою роботу, хоча приміщення, в якому він знаходився, потребувало повної реконструкції. Влітку
1946 р. капітальний ремонт будівлі завершився. На першому поверсі будинку розташувалась дитяча
бібліотека і станція юних натуралістів, на другому – власне приміщення Палацу піонерів. При вході у
палац на невисоких постаментах з’явились статуї піонера та піонерки, спеціально привезених з Києва
для Рівненського палацу піонерів.
Офіційно друге відкриття Палацу відбулося в день народження Піонерської організації ім.
В.І. Леніна. Головна мета Палацу піонерів післявоєнного періоду – підготовка піонерів-інструкторів,
які могли б надати допомогу керівникам шкільних гуртків. Девіз Палацу – "Навчився сам – навчи
товариша" [10: 3].
Бюро обкому комсомолу затвердило директором Палацу кандидатуру Ольги Батуріної. Колектив
працівників нараховував 12 чоловік, з яких 7 – педагоги [10:3]. Вони прагнули виховати у дітей
високі моральні якості, відповідальне ставлення до праці та навчання. Велика увага в роботі Палацу
приділялась естетичному вихованню дітей, розвитку їх здібностей і таланту. Для досягнення цієї мети
у Палаці почали працювати нові гуртки – хоровий, балетний, драматичний, художньої вишивки,
фотогурток, майстрів ліплення, теслярів, образотворчого мистецтва. На початку 1948 року у Палаці
піонерів створений ансамбль піонерської пісні й танцю. Учасники ансамблю, окрім концертної
програми, готували вистави. Одна з вистав "Сон у лісі" була представлена на республіканському
огляді художньої самодіяльності у м. Києві [9: 7].
Популярністю користувався драматичний гурток, який пізніше отримав назву "Театр юних". Діти
вчилися акторській майстерності, мистецтву перетворень, грі на сцені. З 1948 року гуртком керувала
професійна акторка – Віра Рімша. Репертуар театру був насичений і різноманітний. За час свого
існування "Театр юних" поставив 36 вистав для дітей: "Дванадцять місяців", "Лісова Казка",
"Попелюшка", "Чиполіно" тощо. Згодом театр пробував свої сили у більш серйозній драматургії [10:
3].
Хореографічний колектив відвідувало 80 юних танцюристів. З 1949 р. ним керувала професійна
балерина Харківського театру опери і балету Марія Павленко. У репертуарі гуртка були різноманітні
танці народів радянських республік, танцювальні мініатюри, класичні вистави, такі як "Пори року",
"Снігуронька", "Сон у Лісі".
Окрім зазначених вище, широкою популярністю, особливо у хлопчиків, користувалися гуртки
авіамоделювання та радіомоделювання.
У 1948 році при палаці заснована школа для навчання вожатих, які прийшли до школи з
виробництва. Спеціально для школи була обладнана піонерська кімната, де проходили засідання
обласного та міського штабу піонерів, заняття піонерського активу, навчання піонервожатих,
проводились семінари.
В Палаці піонерів було також організовано школу масовиків-витівників, в якій навчали загінних
вожатих та "Батьківський лекторій", де бажаючі знайомилися з проблемами виховання дітей в сім’ї та
школі, проводились консультації батьків, щодо розвитку та формування особистості їх дітей. Лекції
читали досвідчені педагоги, директори шкіл.
У 60-80 ті рр. ХХ ст. колективом міського Палацу піонерів проводилась значна педагогічна
робота. У Палаці діяли відділи політично-масової та методичної роботи, художньо-естетичного
виховання, науки й техніки, спортивно-масової роботи.
У 1977 році місце директора Палацу піонерів посіла Ірина Первушевська, яка очолює
педагогічний колектив Палацу дотепер.
З початку 80-х рр. при палаці почали працювати міська Мала академія наук "Дослідник", а також
різні секції, школи, гуртки. Високого рівня досягли такі колективи Палацу, як хор "Рівненські
Дзвіночки" (керівник хору М. Гончарова), що став лауреатом І Всесоюзного фестивалю
самодіяльності художньої творчості трудящих; оркестр народних інструментів, театр-студія, ВІА
"Цвіркуни" і "Меридіан", гуртки художньої вишивки і в’язання, ізостудія, ансамбль пісні і танцю
"Дружба" – лауреати обласної комсомольської премії ім. М. Максися, другого всесоюзного огляду
самодіяльності художньої творчості трудящих, фотогурток, гуртки авіа- і суднобудування, військовоспортивний клуб "Відвага" та багато інших. 19 травня 1983 року колективи Палацу з успіхом
виступили на Центральному телебаченні в Останкіно у Москві, що стало для учнів та педагогів
Палацу значним досягненням.
Після розпаду Радянського Союзу виникла потреба реорганізації всієї системи освіти, в тому числі
й позашкільної. Рівненський Палац одним з перших, в 1990 році, змінив свою назву на Палац дітей та
молоді (ПДМ) та взяв курс на перетворення в Центр допрофесійної підготовки. Замість гуртків були
створені школи, клуби, по закінченню яких учні отримували ґрунтовну допрофесійну та початкову
професійну освіту, ставали повністю підготовленими до вступу у вищі навчальні заклади. Така
діяльність палацу була частиною всеукраїнського експерименту з допрофесійної підготовки
школярів, що проводився Міністерством освіти. Одним з яскравих епізодів сучасної історії ПДМ є
започаткування майже десять років тому Благодійного марафону "З вірою в майбутнє" – унікального
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проекту перетворення звичайних річних концертних звітів на акції підтримки соціально незахищених
учнів, досвід якого в останні роки перебрали як позашкільні, так і загальноосвітні заклади.
На сучасному етапі в Рівненському міському палаці дітей та молоді діють школи допрофесійної
підготовки та початкової професійної освіти: хореографічна (народного танцю, спортивного танцю,
сучасної хореографії), що прилучає дітей та молодь до мистецтва хореографії, розвиває їх художні
смаки, формує естетичні почуття, вчить оволодівати майстерністю виконання, виховує здорових,
творчих особистостей; гуманітарна (журналістика, правознавство, українське народознавство) –
сприяє розвитку творчих здібностей, збагаченню їх соціального досвіду, самостійності, активності,
свободі професійного самовизначення на основі профдіагностики; інформатики (користувач ЕОМ,
інтернет-технології, мультимедійні технології) – здійснює навчання та підготовку учнівської молоді
до роботи в умовах використання ЕОМ; бізнесу (бухоблік та аудит, підприємницька діяльність
малого і середнього бізнесу) – готує старшокласників до відкриття власного бізнесу у сфері, яка їх
цікавить; екологічна (людина та її здоров’я, лаборант-дослідник довкілля) – має прикладний характер,
діти займається дослідженням довкілля. Крім того є школи: музична (духові інструменти, струнні
інструменти, фортепіано, ударні інструменти); спортивна (східних єдиноборств, художньої
гімнастики, інтелектуальних ігор), образотворчого мистецтва (декоративно-прикладне мистецтво,
батік, дерево, кераміка, соломка), театр-студія (акторська майстерність, гра в театрі "Від ліхтаря"), а
також етнокультурний центр "Веснянка" (гуртовий спів, троїсті музики, фольклорні гурти), які
формують і розвивають здібності дітей, виховують творчу особистість, прилучають дітей до традицій
національної культури.
Отже, за час своєї діяльності Рівненський міський Палац дітей та молоді зібрав та виховав під
своїм крилом безліч талановитих митців та науковців, напрацював нові форми та методи роботи з
молоддю міста Рівне, створив цікаві мистецькі, освітянські, наукові проекти, і по праву є одним з
найкращих в Україні позашкільним навчально-виховним закладом.
Перспективи педагогічного дослідження вбачаємо в аналізі естетичного виховання учнів
позашкільних навчально-виховних закладів Рівненщини.
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Гудовсек О.А. Становление внешкольного образования на Ровенщине:
городской Дворец детей и молодежи.
В статье анализируется процесс зарождения внешкольного образования в Ровно. В частности,
автор освещает историю Дворца детей и молодежи. Детально анализируется структура заведения,
содержание его работы на разных этапах.
Gudovssek O.A. The Development of Out-of-School Education in Rivne Region:
the City Palace of Children and Youth.
The article analyzes the origin of Rivne out-of-school education. In particular, the author describes the
history of the city Children and Youth Palace. The structure of the establishment and the content of its work
on different stages are analyzed in detail.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ХІМІЧНИХ ЗНАНЬ У ШКІЛЬНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
В УКРАЇНІ ЗА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
В повідомленні розглянуто підручникотворення з хімії в 1920-х – на початку 1930-х рр., у період, коли
в українській школі панувала комплексна система навчання. Проаналізовано шкільні підручники з
хімії, які широко використовувалися в навчальному процесі, акцентовано увагу на позитивних і
негативних моментах щодо реалізації в них змісту хімічних знань.
Актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю врахування попереднього досвіду
підручникотворення на сучасному етапі реформування середньої освіти, коли знову постала потреба
пошуку нових підходів до створення навчальної літератури. Одним із завдань було з’ясувати, які
принципи покладено в основу творення підручників з хімії в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст., в
період, коли в основній школі України панувала комплексна система навчання, проаналізувати зразки
тогочасної навчальної літератури з хімії, їх дидактичний і методичний рівень, виявити позитивне і
негативне у використанні підручників та навчальних посібників в навчальному процесі основної
школи зазначеного періоду.
В першій половині 20-х рр. ХХ ст. в Українській РСР процес написання підручників
ускладнювався докорінною перебудовою всієї системи шкільної освіти, відсутністю нових вимог до
науково-педагогічної і навчальної літератури. Суперечливими були й погляди на роль підручника в
навчальному процесі. Дореволюційні підручники критикувалися за схематизм у викладі матеріалу, за
відрив від життя і завдань практики. Зокрема, у пресі точилися дискусії про те, яка навчальна
література потрібна в "трудовій школі", про місце підручника в процесі оволодіння знаннями [1: 63].
В цей час шкільні заклади УРСР одержували значну частину навчальної і науково-популярної
літератури від Народного комісаріату освіти (далі – Наркомос) РРФСР. За вказівкою Наркомосу
УРСР українською мовою було перекладено кілька російських дореволюційних підручників і
навчальних посібників з хімії. Як показала практика, найбільш придатним для трудових шкіл
виявився доповнений і перекладений українською мовою П. Пищаленком "Короткий курс хемії"
Г. Григор’єва [2]. Перше видання цього підручника П. Пищаленко доповнив розділом "Елементарні
відомості з курсу органічної хімії". Проте вже в 2-му його виданні він скоротив деякі теми з цього
розділу та розширив відомості з курсу неорганічної хімії. Зокрема, було вилучено відомості про
насичені і ненасичені вуглеводні, ацетилен, прості ефіри, альдегіди і кетони. Водночас текст
доповнювався інформацією про теплотворну здатність палива, ґрунт, крохмаль, добування міді,
вапна, виробництво соди та алюмінію, про доменний процес. Ці зміни можна пояснити тим, що в
1926 р. з’явилася нова шкільна програма [3]. В ній реалізовувалася ідея "комплексної системи
організації освітнього матеріалу", де хімія розпорошувалася по комплексних темах.
Особливість цього видання підручника полягала в тому, що у відповідності з комплексними
програмами із хімічних знань для вивчення в школі відбирався тільки той матеріал, який був
необхідний для засвоєння природних умов розвитку сільського господарства і фабрично-заводської
промисловості.
Генеральною лінією в спробі перебороти другій половині 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. вади
дореволюційних підручників з хімії було видання так званих "робочих книг", які в цей час стали
панівним типом навчальної літератури при вивченні хімії, а також інших шкільних предметів в
українській трудовій школі. Вони будувалися на суто практичному матеріалі за принципом майже
повної самостійності набуття знань учнями. Зміст і структура робочих книг з хімії визначалася не
предметом, а роками навчання. Вони складалися із питань і завдань, які передували і
перемежовувалися з пояснювальними, допоміжними і додатковими статтями.
Найбільш вживаними в українських школах у зазначений період були робочі книги з хімії
відомого російського хіміка-методиста П.П. Лебедєва [4]. Проте основний недолік таких посібників
полягав у тому, що систематичний виклад хімії підмінювався ідеєю комплексності, оскільки поєднати
ці два принципи при створенні робочої книги було неможливо.
Наприклад, "Рабочая книга по химии" П.П. Лебедєва (1926 р.) у відповідності з існуючими
методичними установками поділялася на дві частини – практичну і теоретичну. Основу курсу і
головний його зміст становила перша частина – практична: "Руководство к практическим занятиям и
наблюдениям". Теоретична частина слугувала лише для доповнень і довідок. Кожне завдання мало
цільову установку роботи, детальний план дослідження, інструкцію щодо проведення експериментів,
і наприкінці – запитання для самоконтролю. Відповівши на запитання на основі міркувань над
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відомими в побуті спостереженнями і над здобутими в лабораторії фактами, учні часто індуктивно
повинні були чітко усвідомити зміст розділу, який охоплювався завданням.
Як бачимо, побудовані за таким принципом робочі книги з хімії не відповідали навчальним
посібникам, в яких матеріал викладався б послідовно і систематично, де не було б превалювання
практики ("технологізації") над теорією. Тому робочі книги після скасування постановою ЦК ВКП(б)
"Про початкову і середню школу" від 5 вересня 1931 р. комплексної системи навчання були вилучені
з навчального процесу.
Все сказане вище дає підстави для висновку, що в 1920-х рр. часті зміни програм, впровадження і
скасування комплексних програм, відсутність єдиної системи у викладанні матеріалу з хімії робили
підручники й посібники тимчасовим явищем, і вони швидко замінювалися на інші, більшість з них не
відповідала шкільним програмам.
З кінця 1920-х рр. в УРСР проглядалася тенденція до створення та використання, поряд із
тогочасною російською і дореволюційною навчальною літературою з хімії, підручників і посібників
українських науковців та педагогів. Зокрема, за пропозицією Наркомосу УРСР до створення
підручника з хімії вдався український учений-хімік і педагог, професор Харківського університету
Є.С. Хотинський. У передмові до свого "Короткого курсу хемії" він зазначав, що в книзі "зібрано
велику кількість дослідів, на яких можна засвоїти головні положення хемії й ознайомитися з її
змістом і значенням" [5: 3]. Тут, зокрема, використовувалися лише ті досліди, які учень міг сам
виконати в лабораторії без складного обладнання під керівництвом учителя. Опис дослідів був
докладний, пояснювався не тільки хімічний процес, а й давалися технічні вказівки, як їх виконувати.
У першій третині підручника подавався фактичний матеріал, на основі якого розвивалися
теоретичні висновки. Викладено його було без формул, на прикладах, узятих із життя, природного
середовища, побуту та різних загальновідомих виробництв. Формули вживалися вибірково.
Наприкінці кожного розділу наводилися запитання для самоперевірки. Таким чином, підручник
одночасно був і робочою книгою, яка давала учневі змогу опрацювати курс, виявляючи при цьому
максимальну самостійність.
Друге видання зазначеної книги вийшло під назвою "Хемія в трудовій школі" у двох частинах –
для 5 – 6-го та 7-го року навчання [6; 7]. В цьому виданні підручник був ґрунтовно перероблений у
відповідності до нових вимог програми 1930 року. В ньому Є.С. Хотинський згрупував матеріал
довкола виробничих процесів і поділив на теми, що спричинило зміну порядку його викладу.
В 1932 р. світ побачило 3-є перероблене видання книги Є.С. Хотинського під назвою "Хемія.
Підручник для семирічної політехнічної школи" у трьох частинах – для 5-го, 6-го і 7-го років
навчання [8; 9; 10]. Це видання було доповнене кількома розділами, а саме: "Хемія на службі
соціалістичному сільському господарству", "Хемія в обороні країни" і "Періодична система
елементів". Зокрема, періодична система включала вісім груп, а також нульову групу, де містилися
інертні гази. Елементи не поділялися на підгрупи, а розташовувалися в ряд за зростанням
порядкового номера (елементи побічної підгрупи були обведені штрихованою лінією). Невідомі
елементи в періодичній системі позначені прочерком. Загалом, підручник Є.С. Хотинського відбивав
загальну тенденцію до спрощення матеріалу, властиву значній частині навчальної літератури тих
років.
Таким чином, в історії розвитку вітчизняного підручника з хімії для основної школи 20-ті –
початок 30-х рр. ХХ ст. були складним періодом, коли відбувався постійний пошук дидактичних і
методичних принципів побудови навчальної літератури, у багатьох випадках мав місце недостатній
досвід її авторів з підручникотворення. Вадою більшості підручників і посібників з хімії, виданих у
цей час, було те, що, виходячи з позицій комплексної системи навчання, вони за своїм змістом
відставали від рівня розвитку науки, не завжди відповідали віковим особливостям учнів, мали
помилки методологічного характеру. Їм було властиве перенасичення відомостями виробничого
характеру. В них містилася велика кількість дослідів і лабораторних робіт. В такій навчальній
літературі здебільшого переважали запитання репродуктивного характеру, призначені для повторення
і закріплення вивченого матеріалу, що, на нашу думку, не забезпечувало належним чином розвиток
логічного мислення учнів.
Позитивним було те, що при лабораторній організації діяльності учні залучалися до систематичної
роботи з різними навчальними посібниками, словниками, довідниками. Шкільна література з хімії в
зазначений період розвивала самостійну роботу учнів, посилювала зв’язок із навколишнім
середовищем і діяльністю людини. Детальний опис дослідів у підручниках сприяв розвитку корисних
навичок в учнів. У багатьох тодішніх навчальних книгах подавалися таблиці і малюнки, списки
приладів і реактивів для проведення робіт, короткі методичні й організаційні вказівки для вчителів.
Все це свідчить, що авторам сучасних підручників з хімії варто ознайомитися з досвідом
підручникотворення 1920-х – початку 1930-х рр.
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Доник О.М. Реализация содержания химических знаний в школьной учебной литературе в
Украине при комплексной системе обучения.
В статье рассмотрен процесс создания учебников по химии в 1920-х – в начале 1930-х гг., в период,
когда в украинской школе господствовала комплексная система обучения. Проанализированы
школьные учебники по химии, которые широко использовались в учебном процессе, акцентировано
внимание на положительных и отрицательных моментах относительно реализации в них
содержания химических знаний.
Donik O.M. The Chemical Knowledge Content Realisation in the School Manuals in Ukraine in the Times
of the Complex Education System.
The article examines the process of chemistry manuals development in 1920-s – the beginning of 1930-s
during the period of complex educational system domination in Ukrainian school. School manuals on
chemistry which were widely used in the educational process of that time are analysed; author’s attention is
concentrated on positive and negative moments of chemistry knowledge content realization in them.
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НОВАТОРСТВО ІВАНА СОКОЛЯНСЬКОГО І ЙОГО ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
У МІСТІ УМАНІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Стаття присвячена новаторським ідеям Івана Соколянського як громадського діяча, науковця та
педагога-практика. Увага приділяється уманському періоду його освітньої діяльності. Життя і
творчість Ольги Скороходової демонструють дієвість принципів новаторської педагогічної
системи І. Соколянського.
Згідно з визначенням С.У. Гончаренка, "педагогічне новаторство – це термін, який вживається для
позначення діяльності вчителів та вихователів, спрямованої на поліпшення процесу навчання і
виховання, на його раціоналізацію. Педагогічне новаторство може здійснюватися у вигляді діяльності
експериментальних, пілотних, авторських шкіл" [1: 233-234]. На нашу думку, новаторство має дещо
ширшу сферу застосування і є притаманним не лише сучасній педагогічній думці. На кожному етапі
те, що є кардинально новим, відмінним від традиційно усталених норм і положень, може вважатися
новаторством, а людина – автор ідей і їх реалізатор – новатором. Саме з цих положень ми виходили у
нашій статті, метою якої є висвітлення ідей І. Соколянського як новатора у громадському житті,
науковій і педагогічній діяльності. Нове і нетрадиційне часто зазнавало неприйняття і тиску у
Радянському Союзі у 30-ті роки, тому висвітлення реакції традиційної педагогічної науки і держави
також серед завдань статті. Ми розглянули новаторські ідеї І. Соколянського щодо національної
української школи, яка має надавати освіту рідною мовою і бути поза політикою. Новаторськими є
також підходи до навчання дітей з комбінованими вадами, об’єднані в цілісну результативну систему.
Окреслення концептуальних засад педагогічної думки було б неповним без звернення уваги на
виховання і навчання дітей з фізичною та інтелектуальною аномальністю. Як зазначає
М.Д. Ярмаченко, "Сліпота, глухота, сліпо-глухота, олігофренія тощо збіднюють можливості участі
особистості у виробничому та суспільному житті, ускладнюють її навчання і виховання. Саме тому
спеціально організоване навчання аномальних дітей виникло порівняно пізно… Спеціальні школи
почали створюватися лише в кінці ХVІІІ століття. Оскільки навчання аномальних дітей за своєю
суттю дуже складне і потребує спеціального навчання, а вартість його була досить висока,
скористатися ним могли тривалий час лише діти багатих людей. Масове ж навчання аномальних дітей
стало можливим лише в кінці ХІХ – на поч. ХХ століття. Саме в цей час формується дефектологія як
окрема галузь у системі педагогічних наук" [2: 24].
На Черкащині склалися сприятливі передумови до розвитку цієї галузі, адже ще після виходу
"Наказу про будівництво богоділень" у 1670 році саме в Умані і Черкасах були відкриті такі заклади
опіки глухонімих. Широко відомі імена сліпоглухих людей, які досягли у своєму розвитку високого
інтелектуального рівня, – це перш за все, Елен Келлер у США і Ольга Скороходова в нашій країні.
Науковій громадськості відомі також імена їхніх учителів – Анни Саліван та І. Соколянського. Саме
в Умані І.П. Соколянський в 1919 році організував школу для глухих дітей, згодом був завідувачем
Уманської наросвіти. У той час у стінах вищого початкового училища (теперішнього Уманського
педагогічного коледжу) діяв Народний університет імені Тараса Шевченка. Перед його численними
слухачами виступали викладачі-лектори, "… серед останніх – середнього зросту людина з пишною
русявою шевелюрою – лектор, який розкривав перед слухачами таємниці психології і педагогіки…
Цим лектором був 30-річний Іван Соколянський, що з 5-го лютого 1920 року завідував учбоволекційною секцією Уманського відділу народної освіти, а пізніше й усім цим відділом, який містився
тоді по вулиці Садовій" [3: 4].
У архівах газети "Уманська зоря" знаходимо інформацію про те, що "недовго, але плідно
працював в Умані Іван Панасович Соколянський, багато уваги й сил віддав він налагодженню
шкільної справи, позашкільної освіти, дошкільного виховання. З його ініціативи 25 квітня 1920 року в
місті було відкрито перший дитячий клуб, налагоджено нормальну роботу місцевої школи
глухонімих, відкрито для відвідувачів громадський Народний музей мистецтв, упорядковано Єдину
народну бібліотеку та ін." [3: 4]. З цікавими і змістовними доповідями виступав І.П. Соколянський на
першій педагогічній конференції учителів Умані, яка відбулася 20 – 26 червня 1920 року. "Новизна
матеріалу та оригінальність прийомів при гарній демонстрації з учнями з місцевої школи глухонімих
викликали дуже велике зацікавлення учителів", – так писала про доповідь І. Соколянського газета
"Вісник Уманського ревкому" від 1 липня 1920 року [3: 4].
У М.Д. Ярмаченка читаємо, що "у дореволюційний час на Україні не було жодної школи для
глухих дітей, де б навчання проводилось українською мовою. І.П. Соколянський уперше поставив
питання про навчання глухонімих дітей рідною мовою (1910 р.). Він вказував, що сама школа ставить
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серйозні перешкоди: замість того, щоб розвивати рідну мову, зачатки якої є майже у кожної дитини
при вступі в школу, вона переучує її" [2: 28]. До презентації на Всеросійському з‘їзді діячів виховання
в кінці грудня 1910 року був наданий матеріал "Про навчання українських глухонімих дітей рідною
мовою", який згодом увійшов до збірки доповідей, хоча, як зазначив М.Д. Ярмаченко, сам виступ на
з'їзді озвучений не був. Згодом І. Соколянському довелося неодноразово поплатитися за свою
національну самосвідомість.
У грудні 1933 року І. Соколянський був заарештований і засуджений до 10 років позбавлення волі
за "буржуазний націоналізм". Завдяки протекції М. Горького (за деякими версіями) він був
звільнений, проте в жовтні 1937 року знову заарештований, як представник "школи українського
фашизму в питаннях педагогіки", яка "виявляє себе рідною сестрою педагогічних шкіл німецького,
українського зарубіжного, італійського та інших фашизмів". І. Соколянський був звинувачений у
"войовничій біологізації виховного процесу" [4: 154].
У 20 роки ХХ століття всі провідні педагоги перейшли на рефлексологічні позиції. Сутність
рефлексології полягає в тому, що вся поведінка людини, починаючи з елементарних органічних
реакцій і закінчуючи найскладнішими актами творчості, зводиться до рефлексів. Її основні положення
лягли в основу педагогічної рефлексології, мета якої, виходячи із знань про дитину, її фізіологію,
анатомію, на основі умовних і безумовних рефлексів, раціонально організовувати все життя дитини, її
виховання, що власне стало основою педології. Усі відомі вчені того часу – О. Залужний,
І. Соколянський, В. Протопопов, А. Володимирський – були одночасно і рефлексологами, і
педологами. М. Левківський визначає педологію (від грецьк. наука про дитину) як науку,
"… предметом вивчення якої вважається дитина, і яка охоплює своїм змістом анатомію, фізіологію,
біологію, психологію та соціологію дитини" [5: 293]. Такий аполітичний підхід у 30 – ті роки був
неприпустимим, тому ідеї були піддані нищівній критиці, а їх автори – гонінням.
Піддали нищівній критиці і статтю Соколянського, опубліковану у першому числі національного
журналу "Вільна українська школа" наприкінці 1917 року, у якій стверджувалася ідея про те, що
"… оздоровлення школи щонайменше залежить від тієї чи іншої політичної ситуації… Політика і
педагогіка – непримиримі вороги" [6: 8].
Логічний ряд, вибудуваний недоброзичливцями, виявився справді страхітливим: біологізація
виховання заперечує його суспільний, отже, класовий характер, а відтак виступає проти
марксистсько-ленінської педагогіки, а тому й комуністичної партії і радянської держави. Аргументи,
як видно, далекі від наукових, проте достатньо вагомі для того, щоб зламати життя людині й
зруйнувати наукову і педагогічну кар’єру, позбавивши тим самим надії тисячі людей, які потребували
педагогічної підтримки і допомоги. Нагадаємо, що йшлося про дітей з комбінованим дефектом, які
конче потребували кваліфікованого підходу і віри в те, що сліпоглухонімі діти мають потенційну
можливість повноцінного розумового розвитку, проте власними зусиллями ніколи не можуть
досягнути навіть незначного розумового розвитку. Без спеціального навчання така дитина
залишається повним інвалідом.
При правильному педагогічному керівництві у таких дітей виникають і розвиваються все більш
складні форми спілкування – від елементарних жестів до словесного мовлення. Це дозволяє
сліпоглухонімим дітям успішно оволодівати програмою середньої школи, а деяким з них –
закінчувати вищі навчальні заклади. Унікальним прикладом цього може слугувати життя і робота
учениці І. Соколянського О.І. Скороходової. У дитинстві Ольга Іванівна захворіла на менінгіт і
повністю втратила зір, а згодом і слух. Важке дитинство, а пізніше і смерть батьків залишили глибоку
рану, що могло за несприятливих обставин призвести до безрадісного існування, саме тому, глибоко
розуміючи ці проблеми, вона згодом присвятила все своє життя дефектології. Трилогія
О. Скороходової "Як я сприймаю навколишній світ" (1947), "Як я сприймаю і уявляю навколишній
світ" (1956)" і "Як я сприймаю, уявляю і розумію навколишній світ" (1972) об'єднана спільною ідеєю
– "ідеєю необмежених пізнавальних здібностей людської особистості і неймовірних компенсаторних
можливостей людського організму". Саме останню книгу трилогії автор подарувала Уманському
музею народної освіти, який відкрився 12 грудня 1975 року. Над збором матеріалів напружено
працював Сергій Пахомович Палій, при поповненні інформацією вів активне листування з
численними організаціями та приватними особами, серед яких була і Ольга Іванівна Скороходова як
вихованка першого Уманського завміськвно Івана Панасовича Соколянського.
У кінці червня 1976 року Ольга Іванівна приїздила в м. Умань, де зустрічалася з викладачами,
вчителями, студентами, учнями, розповідала про своє життя, про свою трудову діяльність, згадувала
свого Вчителя.
"... Кожний день, який я провела в Умані, тепер уявляється мені святом, як відрадно і світло було
на душі, не дивлячись на те, що перед кожним виступом я трішки хвилювалася. Такі хвилювання
проходять, і настає спокій, коли починала говорити. Я дуже задоволена, що мої виступи в Умані були
цікаві і корисні слухачам. По дорозі до Києва мені було сумно і жаль розлучатися з новими друзями, з
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якими, може таке бути, ніколи не зустрінуся", – так висловлювалася Скороходова О.І. про свою
поїздку в Умань.
Вона багато могла розповісти про свого Вчителя, вихователя та майбутнього колегу в роботі у
Інституті дефектології в Академії педагогічних наук. Ольга Скороходова з вдячністю згадує
І. Соколянського і визнає, що він "…був учителем і старшим другом…якби не була вихованкою
І.О. Соколянського, то не добилася б усього того, чого добилася у своїй науковій, педагогічній та
громадській діяльності" [7: 15].
Юрій Смолич у своїх спогадах називає Івана Панасовича "… рятівником десятків і сотень сліпих,
німих і глухих, що він – новатор, який вмів навчати сліпого розрізняти барви, глухого – пізнавати
гаму, німого – передавати свої думки" [8: 4]. У громадському житті новаторство І. Соколянського
виявлялося у прогресивній позиції щодо української національної школи, яка мала бути цариною
знань, вільною від політики. У науковій діяльності він був одним з перших українських вчених, чию
увагу привернули люди з комплексними дефектами, а у педагогічній практиці – рятівником і ланкою,
яка пов’язувала дитину з навколишнім світом.
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Экало С.П. Новаторство Ивана Соколянского и его образовательная деятельность
в городе Умань Черкасской области.
Статья посвящена новаторским идеям Ивана Соколянского как общественного деятеля, научного
работника и педагога-практика. Внимание уделяется Уманскому периоду его образовательной
деятельности. Жизнь и творчество Ольги Скороходовой демонстрируют эффективность
принципов новаторской педагогической системы И. Соколянского.
Ekalo S.P. The Innovation of Ivan Sokolyanskiy and his Educational Activity
in Uman’, Cherkasy Region.
The article is devoted to the innovatory ideas of the public man, scientist and practicing teacher Ivan
Sokolyansky. A special attention is given to the Uman period of his work. Olha Skorohodova’s life and work
demonstrate the effectiveness of I. Sokolyansky’s innovatory pedagogical system principles.
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ВИКОРИСТАННЯ НОВАТОРСЬКИХ ПІДХОДІВ
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
У статті зроблено спробу проаналізувати теоретичні засади, принципи і методи навчання
вальдорфської педагогіки з метою використання їх у практиці занять у процесі професійної
підготовки українських військовослужбовців на курсах іноземних мов. Запропоновано новаторський
підхід до мовної підготовки офіцерів.
Характерною тенденцією сучасної освіти є поновлення знань та спрямованість скоріше на їх
цілісність, на творчий характер опанування знаннями, ніж на їх конкретний зміст, оскільки швидкі
темпи розвитку сучасного світу призводять до того, що спеціалізовані знання втрачають свою
функціональну цінність через 5-10 років. Усе це значно підвищує вимоги до фахової підготовки
військовослужбовців.
Іноземна мова як предмет викладання виявляє потужні ресурси для розвитку фахової
компетентності спеціалістів, оскільки фахова компетентність є невід’ємним компонентом життєвої
компетентності особистості [1]. Важливим у цьому є те, що іноземна мова, зокрема англійська, на
відміну від інших іноземних мов, може вважатися найбільш поширеною у світі. Тому процес її
вивчення у ВВНЗ виявляється глибоко та стійко мотивованим, що постає одним із важливих
розвивальних чинників у процесі становлення сучасного військовослужбовця. Тому дослідження
можливостей іноземної мови для розвитку фахової компетентності офіцерів можна вважати
актуальним.
Звідси виникає потреба у вдосконаленні методики вивчення іноземної мови у ВВНЗ, яка зумовлює
актуальність цієї статті. Предметом дослідження є оптимізація розвитку іншомовної мовленнєвої
компетенції українських військовослужбовців із використанням новаторських підходів до
навчального процесу. Метою статті є виклад та аналіз принципів і методів вальдорфської педагогіки
як нетрадиційного підходу до професійної підготовки офіцерів, а також можливостей їх практичного
використання для оптимізації навчального процесу на курсах іноземних мов у ВВНЗ України.
На сьогоднішній день існує чималий позитивний досвід педагогів-новаторів, які запропонували
свої авторські технології навчання та виховання: Ш.О. Амонашвілі (гуманна педагогіка), І.П. Волков
(уроки творчості), І.П. Іванов (педагогіка співробітництва), Є.М. Ільїн (уроки відкритої етики),
С.М. Лисенкова (виховання успіхом), В.Ф. Шаталов (пізнання істини в радості) та ін.
Дослідженню новаторства в педагогіці також присвячені праці І.Я. Зязюна, В.О. Кан-Калика,
О.Я. Савченко, С.О. Сисоєвої, І.В. Соколової, О.В. Сухомлинської [2]. Учені (О.Н. Боровикова,
Н.С. Дєтникова, Є.Н. Ришар) також аналізують основні тенденції сучасної західної педагогіки, які
значною мірою відрізняються історичними передумовами, змістом, формами, методами навчальновиховного процесу, пріоритетами в його здійсненні тощо. Заслуговує уваги досвід таких зарубіжних
педагогів-новаторів, як Д. Ниль, Д. Беттельгейм, Б. Шор, М. Карне, С. Ліннемайер, Ц. Дентон-Айд,
Д. Елкайнд та ін [2].
У процесі дослідження досвіду педагогів-новаторів великої уваги, на нашу думку, заслуговує
школа Рудольфа Штайнера, німецького філософа, яка перетворилася сьогодні в широкий
педагогічний рух і має назву вальдорфська педагогіка.
До недавнього часу вважалося, що поле діяльності вальдорфської педагогіки обмежується
дошкільним та шкільним навчанням та вихованням. Нещодавно в Києві відкрилася Академія
Евритмічного Мистецтва, яка готує студентів до педагогічної та творчої діяльності й діє як філія
однойменної Академії в м. Базель, Швейцарія. Суттєво, що досвід роботи зазначеного новаторського
навчально-виховного закладу, а також роботи Р. Штайнера постають потужним джерелом збагачення
та вдосконалення методів і підходів до професійної підготовки фахівців. У такому аспекті питання
про застосування методів вальдорфської педагогіки в освітньому процесі не вивчалося.
Звернемося до мовної підготовки українських військовослужбовців. Останні нормативні
документи ЗС України передбачають знання іноземної мови на рівні стандарту НАТО офіцерами на
багатьох командних посадах. Знання іноземної мови входить у сферу професійної компетентності
сучасного військового фахівця. Відомо, що українські військовослужбовці беруть участь у
миротворчих операціях із 1992 року. Участь у миротворчих місіях під керівництвом НАТО вимагає
не лише професійної фізичної, бойової, психологічної, політичної, але й мовної підготовки. Реформа
Збройних Сил України вимагає змін у системі професійної, зокрема й мовної підготовки офіцерів із
метою підвищення її якості.
© Захарчишина Ю.М., 2007
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Розглянемо деякі теоретичні засади навчання вальдорфської педагогіки. Окремо слід виділити
позитивний досвід та новаторські ідеї Рудольфа Штайнера щодо вивчення мови. Цікаво, що сам
педагог зі своєю дружиною Марією Штайнер фон Сіверс неодноразово проводили лекційні курси,
семінари та практичні заняття, присвячені вивченню та засвоєнню мови, особлива увага приділялась
говорінню. Наприклад, в одному тільки курсі "Оформлення мовлення і драматичне мистецтво", який
проводився восени 1924 року, взяли участь близько 800 чоловік, серед яких було немало викладачів.
При цьому вказівки та вправи по вдосконаленню мовлення було розроблено не лише для лінгвістів та
спеціалістів-мовників, а для широкого кола слухачів (лікарів, митців, акторів, молоді незалежно від
спеціальності) [3]. Це говорить про те, що напрацювання Штайнера, перевірені практичним досвідом
навчання дорослих людей різного віку та роду занять, мають дещо універсальний характер, тому слід
взяти їх до уваги для використання при мовній підготовці офіцерів.
Рудольф Штайнер особливо цінував мовний курс, вважав це мистецтвом, яке має глибоке
філософське підґрунтя, духовну основу. Тому мову потрібно перш за все відчути, відчути й
усвідомити кожний звук. І тоді опанування звуками, тонами, інтонаціями, наголосами, ритмомелодикою мови призведе до глибшого розуміння законів побудови світу, Всесвіту й розвитку
людини.
У своїх теоретичних працях учений використовує поняття "імпульс до говоріння", який
модифікується в організмі людини. Тварина не здатна до мовлення. Повсякденне мовлення людей
знаходиться в несвідомому. Правильне говоріння, на його думку, повинно підняти несвідоме в сферу
свідомого [3]. "У стародавні часи, – зазначає Марія Штайнер, – говоріння сприймалося як мистецтво.
Прамова була прапоезією, яка знаходила вираження в ритмі, такті, асонансі, алітерації, сполученні
складів. Думка і почуття жили в ній як єдність. Сьогодні думка стала абстрактною, почуття втягнуте у
внутрішнє, між ними лежить мова, яка стала прозовою. Шляхи до єдності знову повинні бути
знайдені" [3]. Для цього потрібно створювати й використовувати спеціальні вправи, а також прагнути
усвідомленого мовлення. Варте уваги те, що сама Марія Штайнер вільно володіла німецькою,
російською, французькою, англійською та італійською мовами; вона також підготувала до видання
підручник для слухачів курсів по художньому оформленню мовлення й викладала рецітацію та
декламацію. Отже важко переоцінити надбання Штайнерів щодо досконалого оволодіння мовою.
Підсумовуючи вищезгадане, зазначимо, що таке глибинне розуміння мови й самого процесу
мовлення постає конструктивним підходом у контексті сучасної лінгвістичної парадигми. Учення
Штайнера лягло в основу побудови системи вальдорфської педагогіки.
На нашу думку, в процесі професійної підготовки військовослужбовців слід взяти до уваги
наступні принципи діяльності вальдорфської педагогіки:
1.
Принцип свободи, який полягає в необхідності вести особу, що навчається, до вільного та
плідного пізнання і самопізнання, до повноцінного розвитку всіх сил особистості [4]. Суттєво, що в
дорослому віці ці процеси залишаються не менш актуальними, ніж у дитячому та підлітковому, а
уваги їм достатньою мірою не приділяється, що у свою чергу призводить до переобтяження
абстрактним інтелектуалізмом, особливо під час інтенсивних курсів. Як наслідок, виникає перевтома і
знижується результат навчання. Слід додати, що принцип свободи потрібно використовувати
раціонально, без зайвих крайнощів. Відсутність єдиних методик навчання, точних стабільних
навчальних планів, наявність лише рекомендацій, згідно з теорією вальдорфської педагогіки, під час
зазначеного навчального процесу може тільки зашкодити. Доцільним вважаємо не обмежувати
викладача лише єдиним варіантом методик навчання, але, за наявності вже розроблених та
відпрацьованих, дати можливість створювати або застосовувати нові методики та підходи до
навчального процесу. Гостро постає необхідність особливу увагу приділяти врахуванню вікових
особливостей осіб, що навчаються, тому що, як правило, це офіцери середнього віку.
2.
Принцип цілісності формування особистості: слід розвивати здатність вільно й
оригінально мислити, відчувати, творити. Цьому сприяють творчі завдання та технології творчого
мислення. Дослідники засвідчують, що здатність творчо мислити має принципово важливе значення
не лише під час навчальних аудиторних занять, але й у критичних умовах військової діяльності. Як
правило, при роботі з офіцерами викладачу потрібно лише активізувати навички творчого мислення,
адже вони формуються ще під час навчання в школі та інституті чи університеті. Для цього слід
створювати й використовувати технології розвитку творчого мислення. Якщо йдеться про навчання
іноземної мови, можна звернутись до таких авторів, як С.В. Цимбал [1], І.В. Самойлюкевич,
Є.М. Карпенко [5], Л.П. Якубовська [6].
3.
Принцип циклічності навчальної діяльності, який полягає в урахуванні особливостей
вікових циклів розвитку (ми вже зазначили, що мова йде про навчання дорослих людей, які мають
одну чи більше вищу освіту), добових біоритмів, у застосуванні методу епох у навчальному процесі
тощо. Що стосується методу епох, пропонуємо творчо підійти до його застосування й змоделювати
як, наприклад, чітке усвідомлене розмежування на навчальні модулі, яке вже активно
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запроваджується в ВВНЗ України. При цьому варто повідомляти назву, основні ключові категорії,
цілі та завдання кожного модуля заздалегідь, щоб особи, що навчаються, мали уявлення про
загальний об’єм і конкретне місце поточного модуля серед всього навчального курсу.
За вальдорфською педагогікою велика увага під час навчальної діяльності приділяється
врахуванню щоденних біологічних ритмів організму [4]. Загальновідомо, що незалежно від віку
організм людини зазнає впливів щоденних біоритмів. Насамперед це пов’язано з піками та спадами
інтелектуальної активності. У випадку навчання офіцерів на курсах іноземних мов маємо справу з
інтенсивним інтелектуально-інформаційним навантаженням, коли протягом цілого робочого дня (8-9
годин) людина займається вивченням іноземної мови. На відміну від вальдорфських навчальних
закладів у зазначеному процесі немає можливості змінювати упродовж дня компоненти навчання,
тобто включати заняття художньо-естетичного циклу тощо. Але варто замислитися над ідеєю
гармонічного поєднання трьох сфер внутрішньої діяльності людини – мислення, почуття й волі.
Наприклад, цілком реально включити до занять ритмічні мовні вправи (фонетичні тренування,
джазові ритми, ритмізовані діалоги та ін.), у яких присутнє хорове повторювання декілька разів як із
метою поліпшення вимови, дотримання чіткості артикуляції звуків, засвоєння ритмо-мелодики
іноземної мови, так і з метою пробудження і стимулювання творчої уяви й виразності під час
говоріння. У цей час активізуються всі органи почуттів [7]. Особливо важливими є спільні вольові
зусилля, що докладаються слухачами мовних курсів. Їх наслідком є активна трудова готовність,
зумовлена активізацією інтелектуальної й емоційно-вольової сфер. Разом із тим, велике значення має
позитивний емоційний стан, який виникає під час виконання таких вправ і є перевагою групового
навчання на відміну від індивідуального. У цілому вальдорфці вважають, що все, що пов’язане з
ритмом, позитивно впливає на здоров’я людини [4]. Відомо також, що фізичне самопочуття є
найважливішим чинником успішності засвоєння навчального матеріалу.
Заслуговують на увагу деякі новаторські методи навчання вальдорфської педагогіки, які доцільно
використовувати в навчальній діяльності на курсах іноземних мов у ВВНЗ.
·
Образний виклад матеріалу: в процес пізнання включається вся людина, її уявлення,
фантазія, почуття. Практичний досвід показує, що для дорослої людини таке включення дуже
важливе, й у процесі навчання воно спрацьовує безпомилково, підвищуючи ефективність більше, ніж
акцентуація лише на інтелектуальному рівні засвоєння матеріалу.
·
Процес результативної дії: викладач подає матеріал не рецептивним, а продуктивним
методом, тобто не дає готових визначень і рецептів, а разом із групою здійснює всі дії, необхідні для
відповідних умовиводів. І при цьому в процесі спільної дії у кожного може народитися свій зразок,
своя модель, свій алгоритм розуміння відповідного навчального матеріалу. Слід додати, що під час
використання такого методу особа, що навчається, знаходиться в процесі активного продуктивного
мислення й переживає "відчуття відкриття", що є потужним стимулом до заохочення й
умотивованості навчальної діяльності.
·
Гетеаністичний метод пізнання, який означає буквально – пізнавати світ, пізнаючи себе;
пізнавати себе, пізнаючи світ [4]. У контексті роботи з дорослими людьми зазначений метод набуває
філософського забарвлення й залишається актуальним, оскільки процес неперервної освіти триває, в
тому числі під час професійної підготовки. Новітні методичні, педагогічні, соціологічні, психологічні,
філософські, лінгвістичні, культурологічні та багато інших досліджень можуть бути джерелом для
пізнання під час інтенсивного мовного курсу. Ми вважаємо, що використання інформаційних блоків
перелічених наук сприятиме розширенню світогляду та пізнанню себе і, крім того, впливатиме як
мотивуючий чинник.
Проведений аналіз дозволяє дійти висновку, що принципи й методи вальдорфської педагогіки
можуть бути використані для формування новаторського підходу до професійної підготовки
українських військовослужбовців й підвищити її якість. Подальшого дослідження потребує
застосування окремих методів та вправ евритмії як складової частини вальдорфської педагогіки у
процесі навчання фонетичного курсу іноземної мови, аудіювання та говоріння.
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Захарчишина Ю.М. Использование новаторских подходов
в процессе профессиональной подготовки специалистов.
В статье сделана попытка проанализировать теоретические основы, принципы и методы обучения
вальдорфской педагогики с целью использования их в практике занятий в процессе профессиональной
подготовки украинских военнослужащих на курсах иностранных языков. Предлагается новаторский
подход к языковой подготовке офицеров.
Zakharchyshyna Y. M. Innovating Approaches Application in the Professional Specialists Training.
In the article there is an attempt to analyse theoretical basis, principles and methods of valdorf pedagogic in
order to use them in the practical classes in professional training process of Ukrainian servicemen on the
foreign languages courses. Innovating approach to the officers language training is suggested.
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"ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ": ВАРІАНТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В РОСІЇ ТА УКРАЇНІ
Питання впровадження програми "Філософія для дітей" в Україні та Росії розглядається у статті.
Встановлено деяку різницю, зумовлену політичним, культурним і соціальним їх розвитком. Водночас
обидві програми базуються на філософсько збагачених повістях, розвивають творче мислення.
Відкритість сучасного українського суспільства, розширення діапазону його спілкування з іншими
народами, повернення України на міжнародний шлях розвитку світової цивілізації дають можливість
національній системі освіти збагатитися кращими здобутками світової культури, "активно переймати
все те, що добре зарекомендувало себе в інших освітніх системах, враховувати інтеграційні процеси в
європейській і світовій освіті" [1: 19].
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття відбулися суттєві зміни у підходах до аналізу освітніх
процесів, що мають місце у зарубіжних країнах.
Філософські та ідеологічні підвалини сучасних освітніх реформ у зарубіжних суспільствах стали
предметом наукових зацікавлень В. Андущенка, О. Безпалька, Л. Буєвої, О. Джуринського, Н. Додде,
І. Зязюна, М. Кларіна, К. Корсака, З. Малькової, Н. Побірченко та ін.
Сьогодні актуалізується вивчення й використання зарубіжного досвіду, в якому закладено традиції
демократичних принципів, спрямованих на формування в дітей уміння мислити, аналізувати,
критично підходити до розгляду різноманітних проблем. Такий досвід становить значний науковий і
практичний інтерес, його вивчення дозволить збагатити наші уявлення про наявний пласт методик,
розроблених у світі. Цікавим у цьому аспекті уявляються напрацювання педагогів Сполучених
Штатів Америки, зокрема ті, що стосуються впровадження у навчальний процес середніх
загальноосвітніх закладів предмету "Філософія для дітей". Його завдання полягає у формуванні в
учнів здатності до логічно грамотних роздумів і суджень, які ведуть до рефлексії й саморегуляції
поведінки, формують уміння організовувати індивідуальну та спільну з іншими діяльність [2].
У запропонованій американськими дослідниками технології "Філософії для дітей" основним
інструментом мислення вищого порядку виступає філософствування за матеріалами філософськозбагачених сюжетних повістей. Майже всі вони названі іменами головних героїв, що дозволяє певним
чином персоніфікувати філософські проблеми, закладені в змісті, зробити їх доступними для учнів
різного віку.
Інший блок технології "Філософії для дітей" пов’язаний зі зміною змісту і форми проведення
уроку, перетворення його на "сократівську бесіду". Це досягається завдяки створенню в класі
спільноти дослідників, впровадженні діалогового навчання, в процесі якого учні набувають умінь і
навичок ставити запитання, критикувати слабку аргументацію, вибудовувати обґрунтовані судження,
брати на себе відповідальність за свій внесок у загальний контекст дискусії, усвідомлювати свою
залежність від інших, поважати їхні погляди, спільно долучатись до самокорегування, виробляти
гарні судження [2: 5].
"Філософія для дітей" спрямована на допомогу дітям в актуалізації закладених в них
інтелектуальних та духовних потенцій, які в силу різних причин можуть пригнічуватися або
залишатися незатребуваними через обмеженість освіти; розвиток в учнів когнітивних навичок,
критичного й творчого мислення [3].
В Україні спостерігається звернення окремих педагогів до використання концептуальних засад
"Філософії для дітей", започаткованої у Сполучених Штатах Америки. Базуючись на наукових
розробках американських фахівців, вітчизняні дослідники основну увагу фокусують на розвитку в
учнів умінь і навичок критичного, толерантного й творчого мислення [4].
До умінь і навичок критичного мислення, які є предметом "Філософії для дітей", вони відносять:
загальнофілософські (ставити запитання, що стосуються проблематики обговорення, не
вдаватися до стереотипів у висловлюваннях, уміння аргументувати (уникати неперевірених суджень і
висловлювань типу "Так роблять усі"); вміння вибудовувати гіпотези (передбачення); вміння
перевіряти гіпотези (перевіряти, чи буде вона діяти в різних ситуаціях); уміння надбудовувати
(розвивати не лише власні передбачення, а й чужі);
відкритість мислення (відносини співробітництва, вміння враховувати думку інших), що
передбачає прагнення до: прийняття розумної критики (уникати позиції "глухого захисту", не
відстоювати думку лише заради того, щоб досягти цього); не бути рабом єдиного переконання (не
поспішати прийняти будь-який аргумент як єдино правильний); поважати інших та їхні права
(критикувати не людину, а її точку зору, приймати позицію іншого, незважаючи на негативне
ставлення до нього);
© Іванчук Г.П., 2007
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логіку (навички аналізу й синтезу): вміння проводити аналогію, прагнення пояснити незрозуміле і
невідоме, бачити схожість і відмінності, наводити переконливі докази, бачити приховані
передбачення, робити доцільні висновки, робити наперед продумані, перевірені судження.
Формування окреслених навичок пропонується здійснювати у процесі обговорення текстів
проблемного змісту, дотримуючись такої послідовності:
1 етап – читання проблемного тексту.
Всі учні по черзі читають запропонований текст. Це сприяє формуванню єдиного комунікативного
простору в групі (почуття єдності завдяки спільній для всіх теми обговорення).
2 етап – формулювання індивідуальних і групових запитань. Учитель заохочує учасників
спільноти до виявлення свого ставлення щодо прочитаного у формі запитань. Такі запитання
виступають відображенням (проекцією) їхніх особистісно значущих інтересів.
Попервах цей етап може займати багато часу, але його значення, вважають фахівці, не можна
недооцінювати. Основна мета залучення учнів до такої роботи передбачає, що вони поступово
звикають до: а) активної ролі – запитання ставити самим, а не очікувати цього від учителя;
б) врахування не лише власних інтересів, а й інтересів групи.
3 етап – обговорення значущих для учасників запитань у формі філософського діалогу (у
співтоваристві дослідників).
На прохання вчителя, автор запитання, обраного для обговорення, повідомляє, що він має на увазі,
пояснює незрозуміле у запитанні. Якщо хтось сам виявляє бажання висловити свою думку стосовно
запитання, йому надається така можливість. Про таке бажання повідомляється за допомогою піднятої
руки. Вчитель має уважно відстежувати послідовність таких сигналів, надаючи можливість
висловитися кожному в порядку піднятих рук. Такий прийом не порушує рівності членів групи,
виключає можливі конфліктні ситуації, пов’язані з надмірною увагою до найбільш активних членів
групи, і неувагою до більш пасивних.
Точки зору, які висловлюються в процесі обговорення, фіксуються (наприклад, записуються на
дошці). Це допомагає нагадати групі характер розвитку дискусії, враховувати всі позиції.
4 етап – дебрифінг (обговорення того, як відбулася дискусія).
Цей етап не є обов’язковим для кожного обговорення. До нього слід звертатися, якщо вчитель
хоче зробити навички обговорення (фіксація, локалізація, структурування, перефразування)
усвідомленими для учнів.
Дебрифінг не має на меті формулювання висновків чи підведення підсумків обговорення; його
застосування не означає, що група має прийти до єдино правильної думки чи однозначно дати
відповідь на запитання. Завдання цього етапу – провести оцінювання якості обговорення за різними
критеріями.
Щодо другої групи навичок, то у спільноті дослідників під толерантністю розуміється "активна
позиція учасника, тобто вияв ним готовності до терпимості в ім’я взаєморозуміння і позитивної
взаємодії із тими, чия думка чимось відрізняється". Однак це не означає, що треба "виявляти покору
чужій думці або просто змирятися з тим, що існують погляди, протилежні наявній думці" [3: 22].
Якщо толерантність має виявлятися з метою попередження конфлікту, така поведінка скоріше
нагадує відчуженість і ворожість, начебто людина "вибудовує навколо себе стіну, щоб показати, що
вона нібито не хоче нападати" [3: 23]. Іншими словами, толерантність як принцип поведінки у
спільноті дослідників – це ведення демократичного діалогу, терпимість до незвичної зовнішності,
поведінки і суджень інших людей.
Розробкою та впровадженням у навчальний процес загальноосвітніх закладів програми "Філософія
для дітей" займаються російські дослідники. Порівняння її базових компонентів, методики і
технології реалізації дозволяють стверджувати про наявність певних спільних моментів з
американським та українським її варіантами, хоча помітні й суттєві відмінності..
Сьогодні до вивчення цих питань на теренах Російської Федерації звертаються О. Марголіс,
С. Ковальов, М. Телегін, Є. Кондратьев та ін. В основу запропонованого дослідниками курсу
"Філософії для дітей" покладено теоретичну позицію, яка стала результатом творчого синтезу
декількох психологічних, філософських і педагогічних концепцій.
Психологічні засади російського варіанту "Філософії для дітей" складають: культурно-історична
концепція розвитку вищих психологічних функцій (Л. Виготський, А. Лурія); психологічна теорія
діяльності (Л. Леонтьєв, С. Рубінштейн); психологічна теорія інтелекту Ж. Піаже і Женевської школи
генетичної психології; психологічна концепція А.-Н. Перре-Клермо; психологічна теорія навчальної
діяльності (Д. Ельконін, В. Давидов); дослідження спільно-розподільчих форм навчальної діяльності
(Г. Кравцов, Т. Матіс, Ю. Полуянов, В. Рубцов, Г. Цукерман, І. Ривін, Н. Поливанова).
Філософськими засадами російського варіанту "Філософії для дітей" є:
1. Понятійний апарат філософських концепцій.
2. Проблеми, питання, що є прерогативою філософії.
3. Спосіб зародження, рух, розвиток філософських знань взагалі, діяльність (філософський
сократівський діалог), у результаті якого утворився філософський зміст.
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Російські дослідники стверджують, що філософствування як цілісна розумова діяльність
забезпечує систематичну реалізацію людини і людства у їх прагненні до абсолютного знання, надання
кінцевого, межового сенсу тому, що дано чуттєво, насамперед власному буттю у світі, виправданню
способу свого буття [6].
Автори російської "Філософії для дітей" розглядають філософствування як спільну діяльність, а
філософський діалог – як специфічну форму взаємодії учнів з приводу висунення й вирішення
філософських проблем. У повноцінному філософському діалозі вони розрізняють три основні етапи:
1) формування філософської проблеми;
2) вибудова варіантів подолання філософської проблеми;
3) діалог між носіями конкуруючих пізнавальних позицій відносно способів подолання
філософської проблеми.
Педагогічними засадами програми виступає орієнтація на суб’єктивно-ціннісний, у широкому
розумінні "екологічний" підхід до організації процесу навчання. Програма спирається на ідеї
гуманістичної педагогіки, педагогіки співробітництва, що ґрунтуються на принципах недирективної
взаємодії учителя та учня й орієнтує на формування творчої особистості.
Навчальний курс "Філософія для дітей" охоплює всі роки навчання дитини в школі. Щодо
початкової її ланки, основними його цілями визначено:
1. Руйнування, подолання особистісного й пізнавального егоцентризму, реальна децентрація
мислення молодших школярів.
2. Формування рефлексивного компоненту в мисленні учнів, специфічної філософської рефлексії.
3. Формування основ логічно коректного мислення дітей, засвоєння і розвиток елементарних
логічних здібностей операцій (порівняння, узагальнення, абстрагування, вміння формувати і
формулювати поняття, виносити судження, робити узагальнення).
4. Формування внутрішнього плану дій.
5. Розвиток творчого мислення.
6. Розвиток спонтанних філософських уявлень.
7. Формування мотиву до філософствування.
8. Розвиток мовлення і комунікативних навичок.
9. Засвоєння змісту філософії завдяки знайомству дітей з проблемами філософського характеру.
10. Формування у дітей здібностей до філософствування.
11. Виховання дитини через формування у неї основ світогляду.
12. Психотерапевтична допомога дитині у вирішенні її особистісних проблем [6].
Освітня технологія програми "Філософія для дітей" (технологія організації філософського діалогу)
включає певну послідовність декількох ключових, діалектично поєднаних етапів:
I етап. Спільне читання окремого фрагменту спеціальної філософської повісті.
Учні спільно читають фрагмент запропонованої повісті – знайомляться з філософською
проблемою. Спеціальні філософські повісті містять "діалог голосів", який розгортається навколо
філософської проблеми.
II етап. Формулювання запитань, що стосуються змісту прочитаного уривку.
Вчитель пропонує учням уявити ситуацію, яка змальована в тексті, і певним чином поставитися до
неї, виявивши це ставлення у запитанні. Відстежується правильність формулювання запитання, його
відповідність прочитаному змісту.
Діти ставлять запитання, які, на їхню думку, стосуються прочитаного тексту (що уявляється
спірним, цікавим, незрозумілим тощо).
ІІІ етап. Вибір запитання для спільного обговорення.
Учням пропонується обрати одне із запитань для обговорення й обґрунтувати свій вибір. Учитель
при цьому орієнтує їх на порівняння, групування запитань, виділення з-поміж них найбільш
суттєвого. При цьому діти висловлюють свої думки, ґрунтуючись на власному досвіді, що стосується
проблеми обговорення.
IV етап. Формування і формулювання відповідей на запитання, пізнавальних позицій стосовно
способів подолання філософської проблеми.
Вчитель фіксує всі варіанти відповіді на запитання, виконує контрольні функції, створює умови
для найповнішого розкриття думки кожної дитини.
Учні актуалізують й узагальнюють власний досвід, що стосується проблеми обговорення,
конструюють засоби екстеріоризації, вербалізації своїх спонтанних філософських уявлень. Ті, чиї
позиції є найбільш близькими, поєднуються в підгрупи, співробітничають у процесі вирішення
проблеми.
V етап. Діалог між носіями неспівпадаючих (конкуруючих) пізнавальних позицій стосовно
способів подолання філософської проблеми.
Спонукаючи учнів до дискусії, учитель стежить за виконанням таких правил:
1) несуперечливість висловлювань окремого учня;
2) розвиток ідей, що обговорюються, від простого до складного;
157

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 36. Педагогічні науки

3) вироблення альтернатив і нових підходів до вирішення проблеми;
4) аргументація позицій;
5) апеляція до аргументу, а не до особистості чи авторитету;
6) врахування точки зору іншого;
7) осмислене висловлювання власної точки зору, роз’яснення її сутності для інших;
8) послідовність перебігу дискусії;
9) повага учасників дискусії один до одного.
На цьому етапі відбувається освоєння учнями та інтеріоризація ведення дискусії; розвиваються,
стикаються, збагачуються, синтезуються їхні філософські уявлення.
VI етап. Підсумок уроку.
Перераховуються всі думки, вироблені групою, які стосуються способів вирішення філософських
проблем. Нерозв’язані суперечності фіксуються. Вчитель не робить "правильного" висновку, але
коротко реконструює хід дискусії.
Незавершеність дискусії відкриває дітям можливість самостійного осмислення цих проблем,
зберігає їх привабливість.
Таким чином, порівняння українського і російського варіантів "Філософії для дітей" дає змогу
зробити висновок про те, що в другому випадку технологія реалізації програми включає більшу
кількість етапів – шість (українські дослідники виокремлюють лише чотири). Їх упровадження
передбачає обов’язковий вибір одного запитання для обговорення, формування та формулювання
відповідей на нього, які в подальшому і стають предметом дискусії. Тобто, російський курс
"Філософії для дітей" фокусується не на обговоренні запропонованої ситуації у цілому, а на
винайденні можливих шляхів її вирішення.
Іншим моментом, що відрізняє українську і російську програми, є більш чітке визначення
українськими педагогами конкретних навичок, яких учні мають набути в результаті опрацювання
цього курсу і які повинні допомогти їм опановувати інші предмети (міжпредметні зв’язки). Зміст і
спрямованість російської програми, натомість, тяжіють до залучення школярів до філософії,
формування у них філософських уявлень.
Ще один аспект, який відрізняє російську та українську "Філософію для дітей", полягає в тому, що
в основу методики в першому випадку покладається робота в малих групах, тоді як у другому –
перетворення класу на спільноту дослідників (наближення до американського варіанту).
Водночас обидві програми базуються, як і в американських педагогів, на філософсько-збагачених
повістях, передбачають формування та розвиток в учнів внутрішнього плану дій, творчого мислення,
логічних здібностей проведення мислительних операцій.
Поряд із спільними для обох країн підходами, існують і деякі відмінності, зумовлені політичним,
культурним і соціальним їх розвитком.
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Иванчук Г.П. "Философия для детей": варианты внедрения в России и Украине.
Вопрос внедрения программы "Философия детей" в Украине и России рассматривается в статье.
Установлена некоторая разность, обусловленная политическим, культурным и социальным их
развитием. Вместе с тем, обе программы базируются на философско обогащенных повестях,
развивают творческое мышление.
Ivanchuk Н.P. "The Philosophy for Children": Variants of Introduction in Ukraine and Russia.
The question of the programme "Philosophy for Children" introduction in Russia and Ukraine is viewed in
the article. Certain difference, conditioned by their political, cultural and social development is set. At the
same time, both programmes are based on the philosophically enriched stories and develop creative
thinking.
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ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ-ІНТЕРНАТІ
У статті характеризуються особливості застосування анкетування, тестування й
опитування як основних форм педагогічної діагностики у плануванні та корегуванні
виховного процесу в професійному училищі інтернатного типу. Автор розповідає про
власний досвід проведення моніторингу.
Духовне відродження нації в період активізації новотворчих соціально-економічних процесів в
Україні зумовлює необхідність пошуків нових підходів до розв’язання проблеми виховання
підростаючого покоління нашої держави. Динамізм, притаманний сучасній цивілізації, швидка зміна
техніки і технології в усьому світі, інтелектуалізація праці, гуманізація та демократизація суспільства
зумовлюють формування національно-свідомої особистості з високим рівнем духовності й загальної
культури. У зв’язку з цим змінюється підхід до організації виховного процесу у системі професійної
освіти.
Авторитарно-дисциплінарні моделі виховання учнів професійного училища змінюються на
особистісно-орієнтовані, суттєвими ознаками яких є виховання особистості з урахуванням усіх
психічних та фізіологічних процесів, які протікають в організмі людини. Дослідники наголошують на
тому, що об’єктивна оцінка рівня вихованості учня, здійснена засобами педагогічного діагностування,
є "основою індивідуального підходу до вихованця" [1: 495].
Термін "діагностика" (грецьк. diagnostikos — "здатність розпізнавати"), який виник спочатку у
медицині і психології, поступово розширив свою семантику, увійшовши, нарешті, в систему освіти.
Поняття "педагогічна діагностика" запровадив у 1968 році німецький педагог К. Інгенкамп,
витлумачивши його як "процес, в ході якого (з використанням діагностичного інструментарію або без
нього), дотримуючись необхідного наукового критерію якості, учитель спостерігає за учнями і
проводить анкетування, опрацьовує результати з метою описати поведінку, пояснити її мотиви або
передбачити поведінку в майбутньому" [2: 8].
Останнім часом термін "педагогічна діагностика" вживають поряд із поняттям "педагогічний
моніторинг" і "педагогічний контроль". У нашому дослідженні ми вважаємо взаємозамінними два
перших поняття, оскільки контроль, набувши поширення у 80-ті роки минулого століття як метод
разового спостереження за досліджуваним об’єктом (щоразу іншим) з певною метою, в останні роки
поступився місцем більш потужному моніторингу – тривалому спостереженню за процесом розвитку
одного й того ж самого об’єкта з метою виявлення динаміки формування в нього певної особистісної
якості (компетенції). Отже, метою даної статті є загальна характеристика особливостей застосування
найпоширеніших форм педагогічної діагностики – анкетування, тестування й опитування – у
виховному процесі професійного училища (на прикладі досвіду виховної роботи педагогічного
колективу Житомирського вищого професійного училища-інтернату). Зазначимо, що вказані методи
збору інформації на практичному етапі експериментального творчого пошуку використовуються у
виховній роботі з кожною групою учнів упродовж всього періоду її перебування в навчальному
закладі, що і є характерною ознакою моніторингу. Охарактеризуємо стисло форми педагогічної
діагностики, які будуть застосовані при проведенні констатувальної частини нашого
експериментального дослідження, спрямованого на вивчення рівня вихованості, їх соціального
розвитку та виховних можливостей.
Анкетуванням широко послуговуються при виявленні характеру стосунків між членами
учнівського колективу. Так, під час анкетування ставлять ряд запитань, класифікованих науковцями
залежно від їх змісту: запитання про соціальний статус, діяльність опитуваних, конкретні дії та
вчинки, рішення учнів у певних ситуаціях, запитання на виявлення ціннісних орієнтацій та рівня
самооцінки особистості [3: 127-130]. Вимогами до укладання анкети є такі як: 1) точне формулювання
мети та завдань анкетування; 2) конкретизація завдання чи інформації, яку необхідно отримати;
3) відповідно до завдань, згрупування запитань у "блоки", призначені для отримання відомостей [4:
83]. До пропонованих вище вимог, у рамках даного дослідження, доцільно додати: 4) нейтральність
запитань, за якої останні не передбачають натяку на очікувану відповідь; 5) доступність
формулювань, адекватність запитань віковому та інтелектуальному рівню учнів, а також їх сукупному
життєвому досвіду; 6) логічність розміщення запитань у "блоках" анкети; 7) тактовність і доречність
запитань; 8) у разі потреби анонімність для отримання більш точних і об’єктивних даних.
© Климов І.В., 2007
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Слово "тест" походить від англійського "test" та означає "випробовування, дослідження". У
стародавньому Китаї тести застосовували при наборі на службу до армії; а в античній освіті за
тестами оцінювалися фізичні та розумові здібності дітей. Тестування стало формою вступного
випробування до середньовічних європейських університетів. Сучасні тести відомі з 30-х років
ХХ століття. У педагогічній діагностиці, як правило, застосовують тести закритого і відкритого
(вільного) типів: респонденти обирають пропонований варіант відповіді або відповідають на власний
розсуд. Перший тип, безумовно, найбільш прийнятний в умовах роботи з учнівськими колективами.
У Житомирському вищому професійному училищі-інтернаті тестування здійснює соціальний педагог
за допомогою студентів соціально-психологічного факультету Житомирського державного
університету імені Івана Франка на основі сучасних педагогічних і психологічних методик.
Інструментальними засобами опитувальних методів, які набули поширення у психологопедагогічній практиці, є методики, "завдання яких представлено у вигляді запитань, що дає змогу
одержати інформацію про обстежуваного з його слів (зокрема метод бесіди)" [5: 37]. Опитування
проводиться, як правило, класним керівником індивідуально в усній формі і потребує особливої
педагогічної майстерності з огляду на різний рівень комунікативної спроможності учнів, стан їх
психічного, фізичного та інтелектуального розвитку. Внаслідок опитування вихователь узагальнює
отримані відповіді від окремих учнів у зведеній таблиці показників ( Таблиця 1).
Специфіка педагогічної техніки вихователя Житомирського вищого професійного училищаінтернату полягає в дотриманні морально-етичних норм, тактовному веденні ознайомчої бесіди з
першокурсниками з урахуванням їх ймовірної сенсорної або емоційної депривації, викликаної
обмеженими можливостями самореалізуватися у суспільстві через фізичні вади або нестачу
родинного оточення, утриманство та відсутність комунікативних навичок і мотивації до знань.
Практика показує, що протягом навчання ступінь депривації поступово знижується, оскільки в
училищі-інтернаті створені умови для творчого самовираження дітей з обмеженими фізичними
можливостями, для набуття теоретичних та практичних знань з метою подальшої
конкурентоспроможності на ринку праці. Статистичний аналіз підтверджує, що за рівнем професійної
компетентності вони не поступаються випускникам інших навчальних закладів: за останніх п’ять
років рівень працевлаштування випускників училища сягає не менше 90%. Отже, точна діагностика,
яку педагоги розпочинають вже з перших днів перебування учнів у стінах закладу, зокрема ознайомча
бесіда, закладає підґрунтя для подальшої корекції прогалин у вихованні учня.
Узагальнивши результати опитування, проведеного класними керівниками серед учнів у перші дні
їхнього перебування в училищі-інтернаті, ми отримуємо соціальний паспорт кожної групи.
Таблиця 1

Демобілізовані

Схильний до
правопорушень

Вживає
наркотики

Майстер ___________
Жінок __________
Вживає алкоголь

Палить

Стоїть на обліку в
міліції

З
неблагополучних
сімей

З багатодітних
сімей (3 і більше)

З
малозабезпечених
сімей

Мають одного з
батьків

Чорнобильці

Сироти

Група інвалідності

Батьки, опікуни,
місце проживання та
роботи

Дата народження

Прізвище, ім’я, по
батькові

Група __________________
Класний керівник ____________________
Інвалідів _____
Платників ________
Чоловіків ________

Отримані загальні статистичні дані дозволяють діагностувати і коректувати форми і методи
виховної роботи як в усьому училищі, так і в кожній окремій групі, орієнтуючись при цьому на
індивідуальні особливості учнів.
Органічним доповненням до соціального паспорту групи є результати методу прямого
ранжування (за методикою М. Рокіча), застосований нами у визначені термінальних цінностей
першокурсників, тобто, діагностика ціннісних орієнтирів (див. Табл. 2):
Таблиця 2
Ранг
1
2
3
4
5

Цінність
Матеріально забезпечене життя
Здоров'я
Гарні вірні друзі
Щасливе сімейне життя
Кохання
160

І.В. Климов. Використання форм педагогічної діагностики для організації виховної роботи
у професійному училищі-інтернаті

6
7
8
9
10

Розваги
Впевненість в собі
Цікава робота
Життєва мудрість
Активне діяльне життя

11
12
13
14
15
16

Активна громадська діяльність
Наукові знання
Щастя інших
Творчість
Саморозвиток
Краса природи і мистецтва

Аналіз результатів ранжування першокурсників (107 осіб) свідчить про те, що серед
першочергових цінностей переважають матеріально забезпечене життя (22%), здоров’я (18%) та гарні
вірні друзі (6%), щасливе сімейне життя (5%) та щастя інших (3%). Переважна більшість учнів не
віддає належного творчості (2%), природі та мистецтву (по 1%). Такі результати вимагають
особливого підходу до планування навчально-виховного процесу у вищезгаданому закладі.
Рамки статті не дозволяють повною мірою висвітлити інші форми застосованої нами методики
ціннісних орієнтацій, пропонованої М. Рокічем, зокрема за другим класом цінностей
(інструментальних), однак зазначимо, що в учнівському середовищі високо поціновуються такі з них,
як почуття гумору (25% зі 107 респондентів), освіченість (15%), сила волі (13%), незалежність (11%),
чесність (10%), вихованість (10 %), самодисципліна (8%), охайність (8%).
Таким чином, матеріали даної статті є підтвердженням того, що анкетування, тестування й
опитування спрямовані на конкретне застосування у планування та корегування навчально-виховного
процесу при визначальній ролі суб’єкт-суб’єктних стосунків між вихованцями і вихователями,
вивчення їх ціннісно-мотиваційної орієнтації, структури інтелекту, комунікативних та
організаторських здібностей.
Попри перевірені роками традиційно ефективні форми виховної роботи з учнями, з огляду на
динамізм сучасного розвитку суспільної культури, постійне оновлення інформаційних технологій,
глобалізацію суспільства та поставлені у зв’язку з цим вимоги перед освітянами, педагоги училища
працюють в атмосфері постійного творчого пошуку інноваційних виховних технологій. Безумовно,
впровадження жодної з них неможливе без належного рівня педагогічної майстерності самих освітян.
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Климов И.В. Использование педагогической диагностики для организации воспитательной
работы в профессиональном училище-интернате.
В статье характеризуются особенности анкетирования, тестирования и опроса как основных форм
педагогической диагностики при планировании и коррекции воспитательного процесса в
профессиональном училище интернатного типа. Автор делится опытом проведения мониторинга.
Klymov I.V. Using Pedagogic Diagnostics for Educational Work Organization at the Professional
Boarding School.
The article characterizes the peculiarities of questioning, testing and interrogatory as the main forms of
pedagogical diagnostics in planning and correcting the educational process at the professional boarding
school. The author presents monitoring data.
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СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ В МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖАХ
В статті розглядаються різноманітні підходи до професійної спрямованості навчання студентів
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації взагалі, та медичних зокрема. Сформульовані
концептуальні положення стосовно професійної спрямованості навчання. Висвітлені різні підходи до
визначення професійного навчання.
Cучасна система освіти, особливо в контексті необхідності реалізації професійної спрямованості
навчання, може і повинна закладати основи розуміння світу як динамічно змінного, в якому
особистість перебуває в стані постійного творення цього світу та самої себе в майбутній професії.
Головною умовою і результатом цієї творчості є гармонія людини із собою, світом, в якому вона
живе, з майбутньою професійною діяльністю
Здійснений нами аналіз сучасного стану наукових досліджень стосовно професійної
спрямованості навчання дав змогу сформулювати такі концептуальні положення:
- навчання предметів природничо-математичного циклу в медичному коледжі повинно
базуватися на комплексному поєднанні професійного, психолого-педагогічного, технологічного,
соціокультурного підходів;
- при визначенні змісту професійної спрямованості навчання потрібно орієнтуватися на
здобутки відповідних теоретичних природничо-математичних знань, умінь самостійно аналізувати
та моделювати ситуації професійної спрямованості з орієнтацією на управління ними;
- навчальний процес у коледжі мав бути спрямований на формування у студентів професійних
знань, умінь, навичок, де знання природничо-математичних дисциплін підвищує професійну
майстерність майбутніх спеціалістів.
Згідно із завданнями нашого дослідження, ми визначили базові його поняття, а саме: "професійна
спрямованість навчання", "професійна спрямованість навчальних предметів природничоматематичного циклу", "педагогічні умови професійної спрямованості навчання".
Насамперед звернемось до поняття "професійна спрямованість навчання".
Професійна спрямованість навчання може бути реалізована лише за умови систематичного і
комплексного підходу до організації навчального процесу, з урахуванням рівня підготовки студентів
та рівня застосування певних дисциплін як у навчальному процесі, так і в майбутній професійній
діяльності.
Частіше всього під самим навчанням розуміється "спільна цілеспрямована діяльність вчителя та
учнів в процесі якої відбувається розвиток особистості, її освіта та виховання" [1].
Діяльність того, хто навчає і того, хто навчається, розділяють досить умовно, оскільки навчання –
неперервний процес їх спільної роботи. Традиційно це називається викладання та учіння.
Професійне навчання – одне із фундаментальних прав особистості (закріплено в Декларації прав
людини), що сприяє поліпшенню якості життя, забезпечує реальне право особистості на працю,
професію, можливість брати участь у суспільному житті. Предметом професійного навчання є
вивчення методологічних, теоретичних, історичних, методичних та технологічних основ освітнього
процесу на всіх рівнях професійної освіти, в усіх типах професійних навчальних закладів. [2].
Існують ще такі різні підходи до визначення професійного навчання, які дозволяють розглядати це
поняття як:
Професійне навчання – цілеспрямована взаємодія вчителя та учнів, у процесі якої
засвоюються знання, уміння, навички певної професії [3].
Інші автори, спираючись на провідні дидактичні ідеї Ю.К. Бабанського, дають таке визначення:
"Професійне навчання – двосторонній процес взаємообумовленої діяльності вчителя та учня,
спрямований на оволодіння учнями знаннями, вміннями, навичками певної професії, розвиток їхніх
інтелектуальних потенційних можливостей озброєння методами певної професійної діяльності" [4].
Професійне навчання – цілеспрямований та організований процес взаємодії вчителя та учнів,
спрямований на розв’язання професійних навчальних завдань, в результаті якого учень оволодіває
професійними знаннями, вміннями, навичками, розвиває особистісні професійні якості [5].
Професійне навчання – це праця, яка відображає активність учня або студента по оволодінню
професійним та соціальним досвідом.
Професійна спрямованість – це властивість, яка виявляється в активному і стійкому прагненні
займатися певною професійною діяльністю, вдосконалюватися в ній.
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Гончаренко С.І. стверджує, що головним результатом професійної спрямованості навчання є не
обсяг знань, а їх поєднання з особистісними професійними якостями, вміння студента або учня
застосовувати самостійно свої знання на практиці.
Ми схильні до такого означення поняття: професійна спрямованість навчання – це специфічна
форма пізнання об’єктивної дійсності, спрямована на оволодіння системою знань з основ певної
професії, вмінь та навичок їх практично застосовувати, вдосконалювати себе як професіонала.
Дослідження впливу біопсихічних факторів на професійну спрямованість особистості активно
розробляються в межах системи психоаналізу З. Фрейда та його послідовників. Він здійснив
своєрідний переворот в науці, показавши роль підсвідомих прагнень особистості, які зумовлюють її
поведінку та діяльність.
Важливого значення для осмислення сутності професійної спрямованості навчання має культурноісторична теорія (Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, О.Р. Лурія, Л.Т. Божович, Г.С. Костюк). Це вчення
про розвиток психічних функцій у процесі засвоєння індивідом цінностей культури (насамперед
знакової системи) в межах опосередкованого спілкування. Сюди входить і освіта. Це допомагає
формувати свій професіоналізм, власний внутрішній світ, головними одиницями якого є значення
(узагальнення, когнітивні компоненти свідомості) і смисли (ефективно-мотиваційні компоненти).
Ідею професійної спрямованості розглядають і соціологічні течії. Головна ідея багатопланових
соціологізаторських концепцій полягає в тому, що знання виступають головним носієм професійного
досвіду, мають реалізовуватись на практиці різноманітні теоретичні положення. Соціологічне
вивчення професійного спрямування навчання розглядається на трьох рівнях. На мегарівні це явище
постає як притаманне суспільству (де суспільство виступає як цілісний організм) і його зміст
розкривається в контексті процесів самовідтворення й розвитку суспільної системи як такої і всіх її
компонентів безпосередньо – її соціальної структури. Потрібно засвоїти ті знання та вміння, які
вимагає суспільство. На макрорівні професійну спрямованість вивчають у масштабі соціальнорепродуктивних відносин, притаманних певному суспільству та його локальним групам і зумовлених
особливостями їхньої життєдіяльності. В такому розумінні суспільне постає як середовище прояву
певної професії, її безпосередніми суб’єктами та об’єктами є певні групи (фахова, рольова). На
мікрорівні проблема професійної спрямованості навчання розглядається як професійне становлення
та еволюція індивіда. Індивід оволодіває тими знаннями і вміннями, які потрібні саме йому як
професіоналу [6].
Розглянуті нами психолого-педагогічні течії і напрями тією чи іншою мірою розкривають
професійну спрямованість навчання з різних позицій відносно співвідношення природного
(біологічного) та соціального.
Вітчизняна школа звертає увагу також на те, що професійна спрямованість навчання має бути
спрямована на створення сприятливої ситуації розвитку особистості з урахуванням аналізу впливів
соціального і біологічних факторів (Л.С. Виготський, О.Р. Лурія, О.М. Леонтьев, А.С. Макаренко).
Вона повинна формувати особистість як професіонала мікросередовища та власної природи
(С.Л. Рубінштейн, Л.І. Божович, В.О. Сухомлинський). Ця діяльність повинна стимулювати цінність
зміни в потребо-мотиваційній та емоційно-вольовій сферах особистості (Б.М. Теплов,
О.В. Петровський, Б.Т. Лихачов, Л.Ю. Гордін). Вона має бути спрямована на здійснення корекційної
роботи шляхом встановлення педагогічно доцільної системи взаємодії у процесі навчання, яке
включає єдність пізнавального, емоційного та поведінкового компонентів (В.М. Бім-Бад, В.П. Зінченко, О.Г. Ковальов, О.В. Мудрик). Професійна діяльність успішно здійснюється лише тоді, коли
здійснюється своєчасний її грамотний аналіз і на його основі реалізуються ефективні рішення
виявлених проблем (Ю.М. Кулюткін, М.М. Поташник, М.Л. Фрумкін).
Відповідно до особистісно-діяльнісного підходу (Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн,
О.М. Леонтьєв, П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, Н.Ф. Тализіна), засвоєння змісту історичного досвіду
людей здійснються не шляхом передавання інформації про нього людині, а в процесі її власної
активності, спрямованої на предмети та явища оточуючого світу, що створені розвитком людської
культури. Процес діяльності одночасно є процесом формування й реалізації інтелектуального та
духовного потенціалу особистості, її саморозвитку; одиницею діяльності виступає тут предметна дія
Оригінальний погляд на сутність професійної спрямованості навчання наводить у своїх працях
М.Л. Смульсон. На основі психологічного аналізу конкретної професійної діяльності автор робить
висновки про те, що професійна спрямованість саме в ній і формується. Тому він розглядає
професійну спрямованість як інтелектуальну структуру в згорнутому, автоматизованому мисленні,
що миттєво обробляє всі дані, які надходять до органів відчуттів. Забезпечує появу відчуттів
проблемна ситуація, яка ще не виникла, але може виникнути у майбутній професійній діяльності.
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Професійна спрямованість навчальних предметів природничо-математичного циклу залежить, в
першу чергу, від специфіки навчального закладу. Нас, в даному випадку, буде цікавити медичний
навчальний заклад.
Однією з головних професійних вимог до сучасного спеціаліста є глибокі, ґрунтовно засвоєні
фахові знання. Це зумовлюється винятково складними завданнями, які сьогодні стоять перед
охороною здоров’я. Крім того, йде інтенсивний процес інтеграції та диференціації медичних знань,
з’являються нові медичні дисципліни, зокрема, серцево-cудинна хірургія, мікрохірургія, радіаційна
гігієна та інші. Сучасний лікар повинен мати великий обсяг знань і вмінь, зінтегрованих на основі
природничо-математичних спеціальних дисциплін, уміти поповнювати, розвивати творчо
застосовувати їх у своїй професійній діяльності.
Головними завданнями при вивченні природничо-математичних наук у вищій медичній
професійній школі є оволодіння їх основами, формування інтелектуальних знань та вмінь, оволодіння
відповідними методами і прийомами майбутньої професійної діяльності. Як підтверджує ряд
досліджень, низький рівень знань з природничо-математичних дисциплін, відсутність інтересу та
недооцінка ролі загальноосвітніх дисциплін негативно впливає на засвоєння спеціальних знань і
вмінь, оскільки загальні спеціальні знання тісно взаємодіють і впливають одні на одних. Ці питання
детально висвітлені у роботах О.І. Андруся, Р.У. Ахмерова, А.Д. Гладуна, Дольнікової.
Проблема ефективного засвоєння предметів природничого-математичного циклу в професійній
школі включає, насамперед, формування цілей вивчення цих дисциплін, виділення основних
структурних елементів змісту, що базуються на спрямованості навчального процесу. Спрямованість
процесу навчання, на думку багатьох дослідників (Дольнікова), забезпечить вищевикладені вимоги до
сучасного фахівця.
Спрямованість навчальних предметів означає, що є можливість впливати на протікання та
результати навчального процесу, на певні його критерії, які залежать від форми цієї спрямованості.
Вона полягає в поетапній оптимізації навчального процесу, коли на кожному етапі оптимізується
один елемент, який одночасно випливає з цілей процесу навчання вцілому. Важливе значення в
професійній спрямованості навчання предметів має постійна взаємодія викладання і учіння, що
спирається на навчальний матеріал, відбір його основних змістових елементів. Як і сам процес
навчання, навчальний матеріал має логічну і психологічну структуру.
У навчальному матеріалі природничо-математичних дисциплін, як і інших предметів, виділяють
зв’язки з певною професією, які є необхідні (суворо логічні), детерміновані (функціональні, що
виражають новий закон), правилоутворювальні (що відповідають умовним положенням) та випадкові.
Ці зв’язки визначають зміст навчального матеріалу, якщо вони встановлюються між різними
частинами навчального матеріалу.
Організація всієї навчальної діяльності у професійній освіті повинна бути направлена на систему
цінностей високоморальної людини, потреби випускника вищої професійної школи в якісних фахових
знаннях.
Усталена система медичної освіти в Україні представлена розгалуженою мережею медичних
інститутів і кількома медичними факультетами у складі університетів, а також медичними ліцеями та
коледжами – вищими навчальними закладами І-II рівня акредитації або структурними підрозділами
вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, які проводять освітню діяльність, пов’язану
зі здобуттям повної вищої освіти.
Сучасний медичний коледж – це заклад, який здійснює загальноосвітню, профільну підготовку
учнів до неперервної освіти на якісно новому науково-методичному рівні, використовуючи зв’язок з
вищими навчальними закладами для розвитку творчих здібностей обдарованої молоді. Коледжі
покликані готувати спеціалістів, які не тільки матимуть високий інтелектуальний потенціал, але й
здатні гнучко орієнтуватись в умовах ринкових відносин.
Досліджуючи питання вивчення природничо-математичних дисциплін студентами медичних
коледжів, ми визначили, що забезпечення професійної спрямованості буде ефективним, якщо
реалізувати комплекс певних педагогічних умов.
Отже, професійне спрямування навчання може бути реалізоване лише за умов системного і
комплексного підходу до організації навчального процесу, з урахуванням рівня підготовки студентів
та рівня застосування даної дисципліни як у навчальному процесі, так і в майбутній професійній
діяльності.
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Копетчук В.А. Суть профессиональной ориентации обучения студентов
в медицинских колледжах.
В статье рассматриваются различные подходы к профессиональной ориентации обучения
студентов высших учебных заведений І-ІІ уровней акредитации вообще и медицинских в частности.
Сформулированы концептуальные положения относительно профессиональной направленности
обучения. Освещаются разные подходы к определению профессионального обучения.
Kopetchuk V.A. The Essence of Education Professional Orientation in Medical Colleges.
The article enlightens different approaches to the professional direction of training students in higher
educational establishments of I-II accreditation levels in general, and medical in particular. The conceptual
regulations as to the education professional orientation are formulated. The different approaches to the
professional training definition are enlighted.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА СХОДІ ФРАНЦІЇ
У статті розглядається питання змін у політиці щодо релігійного навчання учнів у громадських
школах департаменту Ельзас-Мозель (Схід Франції). У вказаному департаменті в громадських
школах учням пропонується для вивчення католицька, протестантська або юдейська релігії.
Сучасна стратегія релігійної освіти школярів у східних французьких землях бере початок від 11
грудня 2003 року. Тоді президенту Франції Жаку Шираку був наданий звіт комісії з питань
дотримання принципу світськості у Французькій Республіці. Цей документ отримав назву "звіт Стазі"
за ім’ям голови комісії відомого політичного діяча Бернара Стазі [1].
У звіті члени комісії звертають увагу на зміни в політиці щодо релігійного навчання учнів у
громадських школах департаменту Ельзас-Мозель. У цьому департаменті в громадських школах
учням пропонують для вивчення католицьку, протестантську або юдейську релігії. В тамтешніх
ліцеях релігійне навчання здійснюється під патронатом місцевої влади і узгоджується з завданнями
громадянського виховання учнівської молоді. Участь релігійних діячів і проповідників у виховній
роботі з ліцеїстами не забороняється, однак регулюється спеціальною угодою, яку представники
регіональних адміністрацій укладають з Церквами. Такий підхід до релігійного навчання і виховання
шкільної молоді знаходить громадську підтримку не лише в Ельзас-Мозелі, а й у трьох сусідніх
департаментах.
Як відомо три департаменти Східної Франції – Нижній Рейн, Верхній Рейн та Мозель, які
межують з Німеччиною, мають особливу історичну долю: в період кінця ХІХ – початку ХХ століття
вони приєднувались то Франції, то до Німеччини.
Після війни 1870 року згідно з Франкфуртським договором від 10 травня 1871 року Ельзас-Мозель
увійшов до складу Німеччини і вважався землею Німецької імперії. У 1918 році цей регіон знову став
французьким, однак на його території залишались чинними як французькі закони, що існували до
1871 року, так і німецькі закони часів Німецької імперії, зокрема закони землі "Ельзас-Лотарингія".
Серед отриманих у спадщину французьких законів були такі, що унормовували стосунки держави
з культовими організаціями, зокрема Конкордат 1801 року. Конкордат загалом – це назва договору
або угоди; а в нашому контексті ідеться про угоду між Папою Римським та світською владою. За
суворим римським слововжитком Папа укладав Конкордати лише з главами католицьких держав,
аналогічні угоди з некатолицькими урядами класифікуються як конвенції.
Обіймаючи посаду першого Консула, Наполеон Бонапарт уклав 15 липня 1801 року з Папою Пієм
VII Конкордат, який вступив у силу в квітні 1802 року і до цього часу є визначальним щодо правових
засад діяльності церков у французькій державі.
Конкордат, по суті, поклав край спричиненим революцією переслідуванням релігій та церков. У
період перебування регіону у складі Німеччині були скасовані закони про культи, уведені в дію
відповідно до Конкордату 1801 року, натомість 9 грудня 1905 року був прийнятий закон "Про
відокремлення Церкви від держави" [2].
Звичайно, коли Ельзас-Мозель знову став французьким, уряд Ерріо намагався знову запровадити
закон "Про відокремлення церкви від держави і держави від церкви", але ця спроба викликала такий
потужний опір населення, що від неї довелося відмовитись.
Так само, коли Ельзас-Мозель, анексований у 1940 році ІІІ Рейхом, повернувся під юрисдикцію
французької держави, це майже не вплинуло на традиційний культовий устрій у регіоні.
Цим пояснюється особливий статус Ельзас-Мозеля у Французькій Республіці. Там офіційно
визнано чотири культи: католицтво, лютеранство, реформаторство та юдаїзм; священики, пастори і
рабини знаходяться на державному обліку; державний університет Марка Блока (Страсбург) налічує
два богословських факультети, а в громадських школах відбувається обов’язкове релігійне навчання
учнів.
Згідно з законом Фаллу "Про народну освіту" початкові школи в Ельзас-Мозелі є конфесійними,
релігійне навчання є обов’язковим і проводиться окремо з учнями – представниками кожної з
офіційних конфесій [3]. Середні загальноосвітні заклади (коледжі та ліцеї) не є конфесійними. Однак,
так само як і в початкових класах, релігійне навчання там є обов’язковим.
Відтак релігія є обов’язковою (а не елективною) дисципліною у школах Ельзасу та Мозеля.
Можливість отримати звільнення від відвідування уроків релігії була надана учням відповідно до
постанови Державної Ради від 1936 року та підтверджена в 1974 році [4].
У випадку відмови від курсу релігії, діти мають прослухати додатковий курс морального навчання
як альтернативний до релігійного. Під час вступу до школи батьки учня або він сам, якщо ідеться про
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учня старшого шкільного віку, мають бути поінформовані про наявність у школі "Релігії" як
обов’язкового предмета, а також дати письмову згоду на його вивчення, вказуючи при цьому
конфесійну належність (католик, протестант, юдей). У цій же анкеті ідеться про можливість та умови
звільнення від обов’язкового відвідування уроків "Релігії". Про лібералізацію цих процедур ідеться
зокрема у згаданому вище звіті Стазі, а саме: "Існуюча практика, яка зобов’язує батьків особисто
писати заяву, на підставі якої їхні діти можуть бути звільнені від релігійного навчання, потребує
перегляду. Батькам на початку шкільного року достатньо внести помітку "так" чи "ні" у стандартний
формуляр-пропозицію щодо відвідування учнями курсів релігійного навчання" [5: 113].
Наскільки популярними і запитаними серед учнів та їхніх батьків є навчальні курси релігійного
змісту можна судити з матеріалів симпозіуму "Релігійне навчання у громадській школі",
організованого Страсбурзьким Центром соціологічних досліджень та громадської діяльності 15
листопада 1997 року, а також зі звіту ректора Страсбурзької Академії на тему: "Релігійне навчання у
громадських закладах" (1997 р.). Згідно оприлюднених у цих документах даних станом на 19961997 рр. заняття з релігії відвідували 81% учнів ельзаських початкових шкіл, 49% – учнів колежів і
тільки 10% – ліцеїстів. Як бачимо, серед старших за віком учнів кількість тих, хто вивчає "Релігію", є
найменшою [6]. В Мозелі ця різниця є ще відчутнішою: "Релігію" вивчають 96% учнів коледжів і
лише 4%– ліцеїстів (1996-1997 рр.) [6]. А в 2002 – 2003 роках згідно з відомостями ректорату
Страсбурзького університету на курси релігійного навчання записалися 30,4% учнів коледжів, а для
Мозеля цей показник відповідно становив 23,6% [7].
В коледжах Ельзасу відсоток відвідування релігійного навчання є тим вищим, чим більше учнів
європейського походження там навчається. Наразі наявність учнів-вихідців з мусульманських країн
змінює зазначений покажчик у бік зниження, оскільки у школах Ельзас-Мозеля немає призначених
для цих учнів релігійних курсів. У той же час опитування, проведене у 1998 році газетою "Derniēres
nouvelles d’Alsace" сумісно із Страсбурзьким науково-дослідним комерційним інститутом, показало,
що 7% населення Ельзас-Мозеля становлять мусульмани [8]. І це наштовхує на роздуми про нерівні
можливості і несправедливість по відношенню до цієї групи населення, діти-вихідці з якої не мають
змоги вивчати в школі іслам як релігію свого народу. У звіті Стазі якраз ідеться про те, що в ЕльзасМозелі вивчення мусульманської релігії має бути запропоноване учням на тих же підставах, що й
вивчення інших релігій.
Той факт, що 81% учнів ельзаських початкових шкіл відвідує уроки релігії, показує, що більшість
родин схвально ставляться до наявності цих уроків у шкільному розкладі [9: 1-17]. Навіть батьки, які
не мають зв’язку з жодною релігійною організацією і не визначились у своєму ставленні до релігії,
сподіваються, що релігійне навчання сприятливо позначиться на вихованні їхніх дітей. У той же час
зменшення кількості учнів, які відвідують відповідні заняття, мірою їх дорослішання, говорить про
те, що молодь не є одностайною з батьками у цьому питанні. І, хоча Ельзас-Мозель вирізняється зпоміж інших регіонів Франції як релігійно активний регіон, його також торкається криза
міжгенераційного зв’язку та взаємопорозуміння.
Однією з істотних причин незацікавленості учнів коледжів та ліцеїв релігійним навчанням є
недостатня розробленість відповідних теоретичних і практичних засад діяльності школи, що спонукає
французьких вчителів вдаватися до партнерської взаємодії у цій надважливій справі з багатьма
зацікавленими структурами і суб’єктами.
Так останнім часом з ініціативи шкільних викладачів релігії було започатковано низку
колективних проектів відповідного змісту під такими слоганами, як "культурне та релігійне
пробудження" і "сучасне спілкування".
Ці нові ініціативи реалізуються завдяки зусиллям багатьох викладачів релігії, дирекції і
викладацького корпусу Страсбурзького університету. Спрямовані вони переважно на розширення
аудиторії слухачів релігійних курсів, а також на утвердження принципу міжконфесійності у їх
викладанні.
Співробітники відділу "Цінності" ректорату Страсбурзького університету розробили план
інтеграції викладачів вищої та середньої школи з зацікавленими структурами та суб’єктами щодо
релігійного навчання у річищі політики відкритої світськості та демократичного громадянства. Згідно
з цим планом "Релігія" тлумачиться як шкільна дисципліна, якій притаманні: а) культурна
відкритість, тобто надання знань про релігійну культуру різних народів; б) міждисциплінарна
відкритість, яка передбачає тісний зв’язок з програмами інших шкільних дисциплін. Аксіологічна
складова визнається осереддям релігійної освіти, і саме довкола цінностей, на думку французьких
фахівців, мають відбуватися бесіди, дискусії, розмірковування вчителів з учнями на релігійну
тематику [10: 37-38].
І саме таким педагогічним підходом позначений навчальний курс "Культурного та релігійного
пробудження", який пропонують учням у ліцеї загального і технічного навчання у місті Гагенау
(Нижній Рейн). Цей навчальний курс ґрунтується на:
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- добровільному відвідуванні учнів;
- апелюванні до свідомості учнів у ході релігійного навчання, опікуванні їхньою соціалізацією
у класі, в школі, в суспільстві загалом;
- використанні досягнень таких наук, як антропологія, психологія, етика, історії релігій,
Богослов’я;
- залученні потенціалу комунікаційних технологій та громадянського виховання для
досягнення навчально-виховних цілей курсу, зокрема таких як: допомогти учням досягнути
самоідентифікації ("Хто я?"), навчити їх спілкуватися ("Хто ти?"), пробудити громадянську
ініціативу учнів ("Що ми робитимемо?") [11: 29-41; 12: 7-20].
У ліцеї, про який ідеться, діють католицький та протестантський благодійні осередки, які спільно
опікуються притулком "Casa". Педагоги розглядають благодійництво як важливу складову
релігійного навчання учнів.
В ліцеї Ж.-В.Понселе в місті Сент-Авольд (Мозель) релігійне навчання учнів другого і третього
років навчання (другий та випускний класи) має на меті краще ознайомити ліцеїстів з великими
релігійними течіями засобами багатьох навчальних дисциплін та за участю викладачів-представників
таких світових релігій, як юдаїзм, католицизм, протестантизм та іслам. До викладання відповідних
навчальних курсів долучаються вчителі різного фаху. Наприклад, учитель німецької мови бере участь
у розмові про постать Мартіна Лютера, вчитель історії та географії – про історію походження та
географічне поширення релігій.. Програмою з релігійної освіти передбачено відвідування ліцеїстами
історичних пам’яток та культових споруд [11: 29-41; 12: 7-20].
Екуменічна (від екуменізм – рух за об’єднання християнських церков) благодійна організація
міста Саверн (Нижній Рейн) звернулася до ліцеїстів з такими словами: "Ми запрошуємо тебе
записатися на курс релігії, ми пропонуємо тобі шляхом обговорення різних тем і питань поглибити
твою віру і релігійну культуру. Ти можеш зустрітися з нами на подвір’ї Центру педагогічної
документації або в інтернаті і поспілкуватися або знайти того, хто уважно вислухає тебе" [11: 29- 41;
12: 7-20].
Дирекція ліцею міста Саверн (Нижній Рейн) в цілому сприймають ці починання дуже позитивно, і
у 1996-1997рр. висловили бажання запровадити навчальні курси на зразок "релігійного та
культурного пробудження" для учнів. Ось як, наприклад, оцінює одну з таких освітніх програм під
назвою "Сучасне спілкування" директор професійного ліцею м. Шонгауера пан Кальмарі: "Я
схвалюю цю ідею тому, що молодь у професійному ліцеї не отримує жодних філософських знань, і
подібні навчальні курси – це добра нагода для учнів поміркувати разом з вчителями над глобальними
проблемами нашого часу" [11: 29-41; 12: 7-20].
А в ліцеї Куффіньяль (Страсбург) викладачі католицької та протестантської релігій спільно
реалізують проект, частиною якого є опікування дитячим притулком "з метою соціалізації та
культурного і релігійного пробудження дітей та молоді", а також протидії таким явищам, як
насильство, приниження людської гідності, дискримінація тощо. Директор ліцею, позитивно
оцінюючи результати, досягнуті на цьому шляху, говорить про те, що ця діяльність здобула
позитивний відгук у ліцеїстів та їхніх батьків. Суголосну попередній думку висловлює директор
інтернаціонального страсбурзького ліцею Понтоньє, зазначаючи, що робота, яка провадиться
викладачами релігії в рамках зазначеного проекту, "добре вписується в діяльність навчального
закладу і є безумовно корисною для його успішного функціонування" [11: 29-41; 12: 7-20].
Розглянутий щойно досвід релігійного навчання учнів у східних регіонах Франції, зокрема в
Ельзас-Мозелі, засвідчує, на нашу думку, модернізаційні тенденції у цій педагогічній галузі. Вони
полягають передусім у врахуванні наслідків секуляризаційних процесів, особливостей французького
суспільства як полікультурного і багатоконфесійного, а також визнанні необхідності дотримуватися
міждисциплінарного підходу до релігійної освіти школярів, поєднувати релігійне навчання з
полікультурною та громадянською освітою, поважати право учнів на свободу вибору релігійних
курсів або ж на відмову від них.
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ГРОМАДЯНСЬКА КУЛЬТУРА АНГЛІЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ
В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Аналізуються деякі аспекти громадянської культури англійських студентів в умовах європейської
інтеграції. Наголошується на важливості врахування досвіду громадянської культури англійських
студентів у процесі розвитку національної системи освіти.
Вибір нашої держави – європейська інтеграція. Цей курс проголосив Президент України, його
схвалила Верховна Рада, підтримала переважна більшість суспільства і політичних партій.
Європейський вибір у розвитку України зумовлений історичними, економічними та соціальними
чинниками. Його суть полягає у виборі шляху розвитку в напрямку європейської цивілізаційної
моделі, що дає можливість досягти прогресу в усіх сферах життєдіяльності суспільства і держави.
Європейський вибір України – це одночасно і рух до стандартів демократії, інформаційного
суспільства, соціальне орієнтованого ринкового господарства, що базується на засадах верховенства
права і забезпечення прав та свобод людини і громадянина.
Геополітична спрямованість сучасного цивілізаційного процесу визначається його глобалізацією,
прогресуючим зростанням значущості гуманітарної сфери, високих інформаційних технологій,
постіндустріальних принципів суспільного розвитку, підвищенням ролі інтелектуального капіталу та
менеджменту, соціальних і гуманітарних чинників економічного прогресу, утвердженням
пріоритетності базових засад сталого розвитку, який сприяє не тільки економічному зростанню, а й
справедливому розподілу його результатів, розширенню можливостей людей, їхньому збагаченню.
Глобалізація відкриває перед людством величезні можливості у розширенні обміну товарами,
послугами, інформацією, технологіями та капіталом, взаємодії в гуманітарній сфері, духовному
збагаченні особистості. Водночас для значної частини людства глобалізація несе в собі й істотні
загрози, зумовлюючи розмежування країн на "цивілізаційний центр" і "периферійну зону",
поглиблюючи їх диференціацію в соціально-економічному розвитку.
Необхідно враховувати і глобальну тенденцію переходу до багатополюсного (поліцентричного)
світового співтовариства, в якому основою взаємодії держав та їхніх економік має стати регіональна
інтеграція. Сьогодні склалися специфічні умови європейської інтеграції, пов’язані з розширенням ЄС
за рахунок наших західних сусідів і трансформацією спільного кордону з ними з 1 травня 2004 р. у
кордон із Євросоюзом. Співробітництво з ЄС за таких умов набуває для України особливого
характеру.
У зв’язку з цим чітка і пріоритетна орієнтація України на інтеграцію в Європейський союз,
набуття статусу спочатку асоційованого, а згодом повноправного членства в ньому має розглядатися
як основа стратегії економічного та соціального розвитку нашої держави. Як засвідчує досвід
практично всіх країн-претендентів на вступ до ЄС, ця мета може стати додатковим потужним
стимулом і каталізатором відповідних соціально-економічних та політичних перетворень.
Система освіти, як і культура її народу, є унікальним явищем, незрівнянно складнішим, ніж інші
системи (транспорту, зв’язку, безпеки), бо глибоко пов’язана з духовними і матеріальними аспектами
минулого і сучасного. З огляду на це, у кожній країні освіта та її організація мають свої особливості.
Проте наймогутнішими ініціаторами змін у системі освіти виступають не її власні проблеми чи
негаразди (системні чинники), а ті, які перебувають поза нею, насамперед, пріоритети й вимоги до
навчання і виховання, спричинені включенням даної країни до спільного руху світового
співтовариства у майбутнє, змінами у виробництві, культурі та поведінці. Відтак, при реформуванні
вищої освіти, з одного боку, враховуються пріоритети збереження культурної різноманітності
національних систем освіти, а з іншого – завдання поліпшення міжнародної співпраці, мобільності,
працевлаштування студентів у Європейському чи міжнародному ареалі, міжнародної
конкурентоспроможності закладів вищої освіти.
Отже, зміна пріоритетів у сфері освіти і виховання стимулюють обмін практичним досвідом
виховання між різними країнами, особливо у зв’язку із входженням України до Болонського процесу.
У сучасних умовах визначається можливість вивчати, аналізувати і порівнювати педагогічні системи
різних зарубіжних країн, зокрема у галузі виховання у вищих навчальних закладах освіти.
У сучасних умовах проблеми освіти і виховання у зарубіжних країнах досліджують
З.О. Малькова, Т.В. Яркіна, М.Л. Славіна (США), Н.В. Абашкіна, Т.І. Вакуленко, В.А. Гуменюк
(Німеччина), О.Ю. Леонтьєва, А.В. Парінов, М.П. Лещенко (Англія) та ін. При цьому, для нас
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важливими є результати досліджень М.П. Лещенко щодо формування громадянськості як складової
загальної культури майбутніх вчителів.
Проблему підготовки вчителів у зарубіжних країнах досліджують О.В. Сухомлинська (підготовка
вчителів у Франції), Л.П. Пуховська (підготовка вчителів у країнах Західної Європи),
Н.М. Лавриченко (врахування глобалізацій них процесів у Об’єднаній Європі) та ін. У цьому зв’язку
для нас особливо важливими є положення О.В. Сухомлинської про утвердження гуманістичних
громадянських цінностей європейських учителів як основи зміцнення громадянської культури
індивідів (щодо місця своєї спільності у морально-правовому полі ЄС).
Проблема розвитку громадянської культури в англійської молоді має давнє філософське підґрунтя.
Першооснови її закладали А. Бен, Дж. Локк, Дж.С. Міль та ін. Також філософські аспекти виховання,
зокрема й виховання громадської культури, досліджували К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл. У цьому
зв’язку важливим є соціокультурний підхід для розуміння сутності громадянської культури
особистості як основи утвердження громадянського демократичного суспільства. Завданнями даної
статті є окреслення теоретичних та практичних засад формування громадянської культури студентів
Англії.
Розвиток громадянської культури в англійському суспільстві має філософське підґрунтя.
Першооснови її заклали ще у XIX столітті Дж. Локк, Дж.С. Мілль та ін. Філософські аспекти
сучасного виховання, зокрема й виховання громадської культури, досліджували К. Роджерс,
А. Маслоу, В. Франкл. За цих умов важливим для розуміння сутності громадянської культури
індивідів як основи утвердження громадянського демократичного суспільства є співвідношення між
свободою та відповідальністю зростаючої особистості.
Соціологічні та етичні аспекти громадянської культури в Україні вивчають А. Гусейнов,
М. Попович, О. Забужко, А. Кудін. У цьому зв’язку для нас особливо важливими є позиції вчених
щодо самоактуалізації, як основи формування громадської культури, зокрема і у студентів вищих
навчальних закладів.
Відповідно, завданням нашої статті є окреслення деких підходів до аналізу громадянської
культури англійських студентів в умовах Європейської інтеграції.
Під громадянською культурою сучасних студентів англійських коледжів варто розуміти
сприйняття юнаками і дівчатами сутності своїх прав і обов’язків щодо державних інституцій, владних
структур, інституцій громадянства та свого загального способу навчання і життєдіяльності у цій
системі. Це, у свою чергу, передбачає розвиток знань щодо основ культури, формування емотивномотиваційної сфери та сфери відчуттів, критичного мислення, уміння адекватно ставити близькі та
віддалені життєві перспективи з метою подальшого самоствердження як громадян Англії.
300-річний досвід розвитку громадянської культури англійського суспільства (де гармонійно
поєднуються влада Парламенту з певними повноваженнями Королеви) не міг не позначитися на
дотриманні всіма громадянами, зокрема і студентською молоддю, чітко усталених прав і обов’язків.
При цьому використовувались засоби традиційної громадянської культурами та можливості
навчально-виховного процесу у коледжах подальшої освіти (таких нараховується біля 500, в яких
навчається півмільйона студентів).
Поняття "громадянська культура" студентів Англії потребує виявлення філософських засад у
гностичному полі, найперш таких категорій як свобода, необхідність і відповідальність. Вперше
поняття "відповідальність" окреслив у своїй роботі "Емоції і воля" (1859) англійський філософ А. Бен.
Він розглядав його у розумінні звинувачення, осудження, покарання. Пізніше англійський філософ
Дж.Ст. Міль пов’язав згадане поняття з розумінням "підзвітності", його соціальної та практичної ролі,
що надавало можливість трактувати відповідальність як вираження свободи і необхідності [1: 466]. У
XIX ст. відповідний аспект відповідальності розглядав і Гегель, котрий, констатуючи діалектику
суб’єктивного та об’єктивного зробив висновок: "оскільки суб’єктивна воля людини
підпорядковується законам, то протилежність свободи і необхідності зникає" [2: 38] і "виконання
обов’язку робить людину вільною" [3: 195].
Короткий історичний екскурс дає підставу стверджувати, що відповідальність пов’язана з
діяльністю людини, виконанням її обов’язку, а також із свободою особистості. Саме відповідальність
є умовою дотримання людиною оптимальної взаємодії між свободою і необхідністю. Свобода без
необхідності призводить до анархії, а необхідність, позбавлена свободи, спричиняє насилля над
особистістю. Таким чином, відповідальність як інтегральна особистісна якість дозволяє людині,
зокрема і студентській молоді, вільно стверджувати свою життєдіяльність у громадянському
правовому полі. Тобто йдеться про чітке дотримання молодими людьми, зокрема і англійською
студентською молоддю, власних прав та обов’язків.
Маємо при цьому враховувати тенденцію, у відповідності з якою молоді англійські люди несуть з
18 років громадянську, юридичну, студентську та інші види офіційної відповідальності. Тим самим
171

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 36. Педагогічні науки

йдеться не про ретроспективний аспект відповідальності, а про перспективний. Тобто, виникає
потреба не лише в чіткому розумінні, а в переконанні про важливість для особистого громадянського
благополуччя розвитку відповідної соціальної і моральної мотивації.
Мотивація особистості є домінуючою у її поведінці і діяльності. Особливо гостро визначається
потреба у розумінні молодими людьми таких значущих особистісних внутрішніх спонук як
громадянське самоствердження, самовизначення, самовираження і самореалізація. Це, у свою чергу,
потребує уточнення розуміння громадянської культури студентів коледжів подальшої освіти Англії.
Тим самим, під громадянською культурою ми будемо розуміти здатність студентської молоді
знаходити гармонійну взаємодію з колегами, професорами, викладачами, близькими, соціумом на
основі дотримання прав, обов’язків, етикету та можливість ставити свої життєві плани на далеку і
близьку перспективу з метою духовного, морального і матеріального добробуту та повноцінного
особистісного розвитку й утвердження себе як громадян Англії.
Виходячи з такого розуміння, для аналізу мотивації студентів коледжів Англії доцільно зазначити,
що всіляка діяльність, зокрема і пізнавальна діяльність англійських студентів, її мотивація передбачає
розуміння таких понять як потреби, цінності, ціннісні орієнтації, інтерес.
Щодо потреб особистості, то в англійській психології активно використовується концепція
американського неогуманіста Е. Фромма, за якою сутність людини визначається її фундаментальними
потребами, які носять переважно антропологічний характер. Він відносить до найважливіших потреб
спілкування та міжособистісних стосунків, потребу у творчості та активності, потребу у системі
орієнтації, потребу у самоствердженні. Задоволення всіх цих потреб може відбуватися протилежними
засобами, які або сприяють, або перешкоджають позитивному розвитку особистості. У визначенні
цих засобів Е. Фромм провідну роль відводить вихованню. Воно повинно сприяти розвиткові
позитивних потреб, перетворюючи їх у органічний компонент інтелектуальної та емоційної сфери
особистості. Обґрунтовуючи цю ідею, автор "Втечі від свободи" писав, що внутрішня потреба
активізує всі сили людини значно більш ефективно, ніж будь який зовнішній тиск. Зовнішній примус
завжди викликає психологічну протидію, яка знижує продуктивність праці, або робить людину
нездатною до вирішення завдань, що потребують розуму, ініціативи і відповідальності [4: 350-352].
Потреби, у свою чергу, спонукають студентів до ознайомлення певними громадянськими
цінностями. Проте цей процес не є прямим. Він зачіпає, насамперед, ціннісні орієнтації та інтереси
англійської студентської молоді і виявляється як мотиви пізнавальної діяльності. Природа
пізнавальної діяльності є обґрунтованою. Доведено, що внутрішні мотиви, ставши визначальними
спонуками, дозволяють чіткіше розуміти студентською молоддю мету діяльності. Тим самим мотиви,
зокрема самотвердження, самовираження і самореалізації, сприяють пізнанню молодими людьми
громадянських цінностей англійського соціуму (консервативізм, точність, чемність, тактовність), які є
основою їх гармонійного співіснування. В зв’язку з цим, вони вивчають курси гуманітарних наук:
соціології, політології, основи держави і права та основи громадянського суспільства.
Зазначимо, що основним серед методів засвоєння зазначених цінностей є, насамперед, діалог.
Діалог – це універсальна форма суспільної комунікації, обмін інформаційними повідомленнями між
рівноправними партнерами – громадянами. Він дозволяє формувати у молодого покоління критичне
мислення. При цьому кожен громадянин продукує власне світобачення, що інтерпретує соціальну
реальність. Громадяни об’єднуються згідно із своїми світобаченнями у політичні групи, союзи та
партії. Вони конкурують у політичному просторі, визначають перспективи поступу суспільства,
вчаться співіснувати в одному політичному просторі, формуються як особистості, створюють власне
"Я", тобто стають громадянами. Такі висновки ведуть до необхідності здійснення узгодженої
практики взаємодії носіїв різних суспільних ідеологій на основі діалогу, що розглядається як
закономірність соціального розвитку.
Пізнані студентами суспільні закони мають реалізуватися у формі особливого діалогового способу
мислення, що дозволяє юнаками і дівчатами зрозуміти сутність взаємодій у сучасному суспільстві та
самореалізуватися у відповідності з цими знаннями. Студенти на основі пізнаних у навчальновиховному процесі законів громадянськості, демократії отримують можливість реалізовувати
нормовідповідний вплив, що, в свою чергу, загалом вливає і на розвиток, і на подальшу розбудову
Великої Британії.
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Левковская Е.М. Гражданская культура английских студентов в условиях
Европейской интеграции.
Анализируются некоторые аспекты гражданской культуры английских студентов в условиях
Европейской интеграции. Подчеркивается важность использования опыта гражданской культуры
английских студентов в процессе развития национального образования.
Levkivska O.M. The Civic Culture of English Students in the Conditions of European Integration.
Some aspects of English students' civic culture in the conditions of European integration are analysed. The
importance of using civic culture of English students experience in the process of national education
development is emphasized.
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УДК 377. 3(477. 51) "18-19"
І.В. Лисенко,

аспірант
(Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка)
КОМЕРЦІЙНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА
ЧЕРНІГІВЩИНІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті розглянуто процес становлення та розвитку комерційних навчальних закладів у
Чернігівській губернії в кінці ХIХ – на початку ХХ століття, з’ясовано основні питання організації
навчально-виховного процесу в них.
В умовах реформування національної освітньої системи важливого значення набуває дослідження
історії розвитку і функціонування різних типів навчальних закладів. Особливий інтерес для нас
становить історичний досвід діяльності комерційних навчальних закладів України та її регіонів. У
кінці ХІХ – на початку ХХ століття в Україні, зокрема в Чернігівській губернії, створюється новий
тип середньої школи – комерційні училища, що мали більш досконалі навчальні плани, належну
навчально-матеріальну базу, забезпечували ґрунтовну спеціальну і загальноосвітню підготовку,
краще, ніж будь-які інші професійні навчальні заклади, відповідали вимогам прогресу.
Окремі відомості про розвиток комерційної освіти в Чернігівській губернії містяться у статті
Г. Морозової [1], проте питання становлення та розвитку комерційної освіти в Чернігівській губернії
є недостатньо вивченими. Метою статті є дослідження основних тенденцій розвитку і
функціонування комерційних навчальних закладів у Чернігівській губернії кінця XIX – початку
ХХ ст.: мережа, джерела фінансування, організація навчально-виховного процесу в них.
У кінці ХІХ – на початку ХХ століття в Україні, зокрема на Чернігівщині, склалися передумови
створення професійної комерційної системи освіти: піднесення соціально-економічного розвитку
збільшило вимоги до підготовки грамотних, підготовлених робітників. Швидкими темпами
розвивалися кустарні промисли, торгівля. У кінці ХІХ століття в Чернігівській губернії
нараховувалося 85520 кустарів та 16140 купців, які торгували переважно сільськогосподарською
продукцією та ремісничими виробами [2].
На початку ХХ століття в Чернігівській губернії почали функціонувати комерційні училища і
торгова школа. Їх діяльність регламентувалася Положенням про комерційні навчальні заклади
(1896 р.) та Положенням про комерційні навчальні заклади зі внесеними змінами (1900 р.). У 1903
році було відкрито Конотопське комерційне училище та Чернігівську трикласну торгову школу, а в
1909 р. засновано Ніжинське комерційне училище, де в 1910-1911 навчальному році було відкрито
мішані класи, до яких приймалися і дівчата [3].
Такі училища засновувалися Товариствами поширення комерційної освіти та підпорядковувалися
Міністерству торгівлі і промисловості, Міністерству фінансів. Наприклад, Конотопське, Ніжинське
товариство поширення комерційної освіти були створені з метою "содействия распространению
коммерческих знаний как среди служащих в торгово-промышленных учреждениях, так и среди лиц,
готовящихся к этого рода деятельности" [4; 5]. Через підпорядкування комерційних училищ
Міністерству торгівлі і промисловості, промисловці і торговці отримали права на відкриття цих
закладів і управління ними. Так, Чернігівська трикласна торгова школа була відкрита за ініціативи
колишнього засновника Торгівельних класів в Чернігові К.Д. Пухтинського і працювала за власним
статутом [4]. У звіті школи за 1903-1904 н. р. зазначалося, що "торговая школа удовлетворяет
современные требования жизни, давая обучающимся в ней молодым людям наравне с законным
общим образованиям солидные познания по разным коммерческим специальностям" [6].
Основним джерелом фінансування комерційних навчальних закладів була плата за навчання. У
1915-1916 н. р. на утримання Ніжинського комерційного училища поступило 29000 руб, з них – плата
за навчання складала 21000 руб. [3: арк. 126]. У підготовчих класах названого училища вона складала
50-60 руб., у молодших – 100-125 руб., у старших класах – 125 руб. щорічно. Плата для дівчат у
мішаних класах була нижчою і складала 75 руб у всіх класах. Крім цього, при вступі до Ніжинського
комерційного училища для дітей членів товариства поширення комерційної освіти необхідно було
заплатити вступний внесок у сумі 75 руб., для решти – 300 руб. [7].
За статутом Чернігівської торгової школи, що був затверджений 1 листопада 1902 р.
Міністерством фінансів, встановлювалася щорічна субсидія на утримання з казни – 4000 руб. [6: арк.
2зв.]. Плата за навчання в ній складала 60 руб. щорічно. Крім коштів з казни, на утримання торгової
школи у 1903-1904 н. р. надійшли й такі: плата за навчання (3910 руб.), збір коштів з промислових
свідоцтв на торгівлю і промислові підприємства (500 руб.), допомога від міської думи і земства (600
руб.), відсотки з наданого капіталу (85 руб. 50 коп.). Значну допомогу надавали місцеві товариства:
товариство прикажчиків (100 руб.), міщанське товариство (100 руб.), комерційний клуб (123 руб.
04 коп.) і приватні особи (280 руб.) [6: арк. 125 зв.].
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Комерційні заклади розміщувалися у найманих приміщеннях. Наприклад, Чернігівська торгова
школа не мала власного приміщення і розміщалася у вільних класах Чернігівського реального
училища. Незважаючи на задовільні санітарні умови помешкання (навчальні класи були сухі, світлі,
працював буфет), проблемним питанням було відсутність місця для відпочинку дітей і проведення
позакласних заходів [6: арк. 21]. Ніжинське комерційне училище функціонувало також у найманому
помешканні – будинку Н.І. Пашковської [3: арк. 32]. Відсутність пансіонів, гуртожитків при
комерційних навчальних закладах створювало труднощі для дітей немісцевого населення з отримання
освіти. Так, при торговій школі не було пансіону чи гуртожитку для учнів, хоча з 164 її вихованців
(1905 р.) 103 проживало у місті, 14 – були вихідцями з Чернігівської губернії, а 49 – з інших губерній
[6: арк. 60].
У комерційних навчальних закладах більшість вихованців були з середніх прошарків населення:
міщан, купців, а учнів селянського походження було дуже мало. Таке становище, на нашу думку,
пояснюється високою платою за навчання та значним вступним грошовим внеском, що робило їх
недоступними для дітей з нижчих прошарків населення. Так, у Чернігівську торгову школу, згідно з її
статутом, мали право вступати діти всіх станів та віросповідань, проте з 135 учнів школи (1904) 75
осіб були міщанського походження, 12 – купецького, 15 – дворянського, 19 – діти військових і лише
14 дітей селянського походження [6: арк. 25зв.]. Відповідно до статутів Ніжинського, Конотопського
комерційних училищ перевага при вступі надавалась дітям членів міських товариств поширення
комерційної освіти. Через те, що членами цих товариств (згідно з їх статутами) були власники
торгово-промислових підприємств, купці, службовці, то саме їх діти навчалися в цих закладах.
Щодо кількості учнів за віросповіданням, то у комерційних училищах був значний відсоток учнівєвреїв. Наприклад, у 1903-1904 навчальному році у Чернігівській торговій школі навчалося 68 осіб
православного віросповідання, 1 – римо-католицького, 1 – лютеранського, 65 – іудейського, разом
135 учнів [6: арк.16 ]. Через велику кількість учнів-євреїв, котрі бажали вступити до комерційних
училищ, встановлювалися певні норми їх прийому. Так, за статутом Ніжинського, Конотопського
училищ дозволялося приймати не більше 15% учнів іудейської віри [8].
Слід відзначити достатньо високий рівень організації навчально-виховного процесу в комерційних
закладах Чернігівської губернії. Наприклад, Чернігівська торгова школа мала за мету "дать обществу
не узкого специалиста, а образованного агента на широкой арене торгово-промышленной
деятельности" [6]. Курс навчання тривав три роки. Через велику кількість бажаючих вступити до
школи у 1905-1906 р. в ній був підготовчий клас та паралельний у другому класі. Негативно впливало
на якість навченості учнів те, що значна частина дітей вступала до школи без вступних іспитів: у
підготовчий клас за свідоцтвами про закінчення приходських, сільських однокласних початкових
шкіл, у перший – двокласних міністерських та міських училищ. Діти мали відповідно слабку освітню
підготовку: "плохо читают, соображают, безграмотные, обладают ничтожными познаниями по
русскому языку, арифметике" [6: арк. 16]. Наприклад, у 1903-1904 н. р. у торгову школу прийнято 137
учнів: 55 – за іспитом, 82 – за свідоцтвами інших навчальних закладів [6: арк. 16]. Через низьку
попередню освітню підготовку учнів, у молодших класах головний акцент робився на вивченні
загальноосвітніх предметів, а уже в старших класах вивчалися спеціальні предмети. Тижневе
навчальне навантаження (таблиця 1) складало в середньому 30 годин [6: спр. 116, арк.4].
Таблиця № 1
Кількість недільних уроків у Чернігівській торговій школі у 1913-1914 н.р.
Предмети
Закон Божий
Російська мова і словесність
Каліграфія
Арифметика
Алгебра
Німецька мова
Геометрія
Історія
Географія
Природознавство
Фізика
Комерція
Бухгалтерія

підготовчий
3
6
4
5
2
4
4
175

1 клас
2
5
2
5
4
2
2
3
2
3

2 клас
2
4
3
2
4
2
2
2
2
3

3 клас
4
3
2
4
2
1
2
2
4

всього
7
19
6
16
4
12
6
7
7
6
4
4
10
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Комерційна кореспонденція
Комерційна географія
Товарознавство
Всього

28

30

2
2
2
30

2
2
2
30

4
4
4
118

Через значну кількість у торговій школі учнів-евреїв, були випадки клопотань їх батьків про
викладання єврейської культури у навчальному курсі, але адміністрація погоджувалася викладати цей
предмет за кошти Чернігівської єврейської громади [6: спр. 19, арк. 52]. Велика увага приділялася
вивченню в старших класах спеціальних предметів: товарознавства, комерції, комерційної
кореспонденції, бухгалтерії. Метою викладання комерції було "об’яснение разнообразных
коммерческих отношений с точки зрения законов и на основании соответствующих обычаев торговой
практики" [6: спр. 19, арк. 18]. Програма предмету арифметики у старших класах включала
викладання комерційної арифметики, що знайомила учнів з метрологією, калькуляцією, комісійними
угодами, вирахуванням відсотків тощо [6: спр. 116, арк. 3]. З метою естетичного виховання дітей у
1903-1904 р. у курс навчальних дисциплін було введено музику і танці [6: арк. 7].
Для надання своїм вихованцям повної середньої освіти та можливості вступу до старших класів
комерційних училищ без іспитів, педагогічна рада торгової школи неодноразово клопотала про
перетворення школи з трикласної в чотирикласну. Пропонувалося також ускладнення навчальних
програм: введення у всіх класах крім німецької, французької та англійської мов, геометрії з
кресленням, фізики з хімією (з другого класу), малювання з кресленням, географії [6: спр.19, арк. 47].
Ніжинське та Конотопське комерційні училища мали за мету "дать учащимся общее и
комерческое образование" [7]. Повний курс навчання у Ніжинському училищі тривав сім років (п’ять
основних і два спеціальних класів) у Конотопському – вісім років (шість основних і два спеціальних).
Згідно з статутом цих училищ, після закінчення повного курсу навчання учні отримували звання
почесного громадянина, а відмінники – звання кандидата комерції і нагороджувалися золотими чи
срібними медалями. При вступі у вищі спеціальні навчальні заклади випускники комерційних училищ
користувалися правами випускників реальних училищ, а дівчата (при вступі в університети) –
правами випускниць жіночих гімназій імператриці Марії. Також вихованцям Конотопського
комерційного училища було дозволено вступати до університетів при умові здачі іспиту з латинської
мови за програмою восьмикласної чоловічої гімназії [7: 7].
У названих училищах викладалися такі загальноосвітні предмети: Закон Божий, російська мова і
словесність, каліграфія, німецька і французька мови, історія, географія, природознавство, алгебра,
геометрія, фізика, малювання, креслення, гімнастика та спеціальні: комерційна кореспонденція на
російській та іноземній мовах, політична економія, законознавство (торгівельне та промислове), хімія
і товарознавство з технологією, бухгалтерія, а також проводилися в лабораторії практичні заняття з
хімії та товарознавства. За додаткову плату учні могли вивчати необов’язкові дисципліни: історію
торгівлі, англійську, латинську мови, співи, стенографію, музику, танці [8: 3].
Найбільш поширеними підручниками, що використовувалися в цих закладах були: Д. Соколов
"Старий заповіт" для першого та "Новий заповіт" для другого класів; О. Малінін, К. Буренін
"Задачник з арифметики"; О. Кисельов "Систематичний курс арифметики"; О.П. Кисельов
"Елементарна алгебра", "Елементарна геометрія", "Елементарна фізика"; К. Краєвич "Підручник
фізики"; З. Вулих "Короткий курс елементарної геометрії"; М. Рибкін "Збірник геометричних задач на
віднімання"; С. Реформаторський "Підручник неорганічної хімії"; С. Ковалевський, Р. Пономарьов
"Елементарні відомості з хімії"; Є. Сіверс "Лекції по загальному рахівництву. Елементарний курс";
М. Лунський "Підручник комерційної арифметики" [3].
Комерційні навчальні заклади Чернігівської губернії мали належне навчально-методичне
забезпечення: при закладах обов’язково були бібліотека, фізичний кабінет, лабораторія для
практичних занять з хімії і товарознавства, музей зразкових товарів. Наприклад, бібліотека торгової
школи складалася із навчальної літератури російською та іноземною мовою, друкованих видань,
наочних посібників з географії, історії, геометрії і нараховувала 332 назв у 602 томах [6: арк. 15].
Книжковий фонд фундаментальної і учнівської бібліотеки Ніжинського комерційного училища
нараховував 861 томів книг [3: арк. 6].
Проте і в цих навчальних закладах відчувалася нестача посібників із спеціальних дисциплін. Так, у
Ніжинському училищі недостатньо було лабораторних приладів, яких було всього на 183 руб 68 коп.
[1: арк. 6], а в торговій школі – колекції з товарознавства [6: арк. 15].
Через незадовільну попередню освітню підготовку учнів, котрі вступали до Чернігівської торгової
школи, поширеним явищем у закладі була їх плинність та невстигання. Невстигаючих вихованців
залишали на повторний курс та залучали до додаткових занять упродовж канікул. Так, у 1904 р. у
Чернігівській торговій школі із 135 учнів вибуло 25 осіб, причому найбільше з підготовчого класу –
13 [6: арк. 61]. На повторний курс було залишено 24 учня (18%) [6: спр. 19, арк. 8].
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Комерційні навчальні заклади були забезпечені кваліфікованими педагогічними кадрами.
Підготовлені викладачі працювали у Чернігівській торговій школі, інспектором якої був
К.Д. Пухтинський (закінчив Глухівський учительський інститут) [6: спр. 16, с. 3-4]. Їх річна заробітна
плата складала 1400-1900 руб. і залежала від тижневого навантаження, що складало 22-25 годин.
Наприклад, штатний викладач торгової школи М.Ф. Мглинський отримував заробітну плату в розмірі
1600 руб., з них 600 руб. – за основні 12 годин, 680 руб. – за додаткові 13 годин, 300 руб. – квартирні
[6: арк. 5]. Але зустрічалися й випадки недобросовісного ставлення викладачів до виконання своїх
обов’язків. Наприклад, А. Вікторов, штатний викладач з природознавства і географії Ніжинського
комерційного училища, на уроках не виконував навчальних програм, не готувався до уроків і
педагогічною радою йому було зроблено попередження [3: арк. 79]. До педагогічних колективів
комерційних закладів входив також лікар, який викладав гігієну та проводив медичні огляди
вихованців.
Основною формою навчання був урок (45-50 хвилин). Наприклад, у Чернігівській торговій школі
тривалість уроків була 55 хвилин, останнього – 50 хв., перерва тривала 10-30 хв. [6: арк. 19]. У
навчальному процесі комерційних училищ широко застосовувалися навчальні практичні роботи і
екскурсії. З метою "поднятия умственного и нравственного уровня учащихся" у торговій школі
проводилися читання з різних навчальних дисциплін [6: арк. 7].
Важливі питання навчально-виховного процесу обговорювалися на педагогічних радах училищ:
затвердження навчального розкладу, програм, підручників, проведення іспитів. Також створювалися
предметні комісії, що об’єднували учителів одного або спорідненого фаху. Так, у Ніжинському
комерційному училищі були створені такі предметні комісії: з математики і природничої історії,
нових мов, російської мови, словесності й історії, Закону Божого і графічних мистецтв, спеціальних
предметів, класних наглядачів [3: спр. 12, арк. 4]. На їх засіданнях розглядалися питання методики
викладання предметів, методів навчання і виховання.
Слід відзначити організацію виховного процесу у Чернігівській торговій школі. Хоча інколи
хлопці порушували дисципліну – билися, чіплялися до дівчат на вулиці, але в цілому поведінка
вихованців була задовільною. Це пояснювалося, як зазначалося у звіті школи за 1903-1904
навчальний рік, "нравственным воздействием учащих на учащихся, признанием в учениках
человеческой личности, тесным сближением школы с семьей… нет формализма, мелочной
придирчивости, полное изгнание таких методов воспитания как грубое обращение, постановка в угол,
удаление из класса, оставление без обедов, запирание в карцер" [6: арк. 18]. Два викладача школи
виконували обов’язки класних наглядачів: спостерігали за поведінкою, навчальними успіхами учнів в
школі та станом їх здоров’я, відвідуванням уроків. Також вони відвідували вихованців на учнівських
квартирах, спілкувалися з їх батьками, слідкували за санітарним порядком в класах, відвідували
уроки та контролювали обсяг домашніх завдань [6: спр. 5, арк. 10].
Отже, у кінці ХІХ – на початку ХХ століття у Чернігівській губернії сформувалася система
комерційної освіти. Слід відзначити, що у деяких комерційних закладах з’явилися мішані класи, де
навчалися і дівчата. Головну роль у створені цих навчальних закладів відігравали приватні особи,
міська громадськість, місцеві органи влади (міські управи, земства), що надавали посильну допомогу
у їх відкритті. Наявність паралельних і підготовчих класів у комерційних навчальних закладах
свідчать, що їх мережа була недостатньою і не задовольняла потреби населення Чернігівської губернії
в отриманні комерційної освіти. Невирішеною проблемою закладів було відсутність пансіонів та
гуртожитків при них, що було перешкодою в отриманні освіти для дітей немісцевого населення.
Через існування в комерційних училищах високої плати за навчання та вступного грошового внеску
вони були недоступними для дітей з нижчих прошарків населення – зберігся характер станової
замкнутості цих закладах.
Разом із тим, комерційні училища, торгові школи були прогресивними навчальними закладами:
мали належну матеріально-технічну, навчально-методичну базу, кваліфікований викладацький склад
та забезпечували профілізацію загальноосвітньої підготовки учнівства Чернігівської губернії.
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Лысенко И.В. Коммерческие учебные заведения в системе профессионального образования на
Черниговщине в конце ХІХ – начале ХХ века.
В статье рассмотрен процесс становления и развития коммерческих учебных заведений в
Черниговской губернии в конце ХIХ – начале ХХ века, выяснены основные вопросы организации
учебно-воспитательного процесса в них.
Lysenko I.V. The Commersial Educational Establishments in the System of the Vocational Education of
the Chernihiv Province at the end of the 19 th and the beginning of the 20 th centuries.
The article deals with the process of formation and development of the commercial colleges of Chernihiv
province at the end of the 19 th and the beginning of the 20 th centuries. The main questions of educational
process organization there is cleared up.
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ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ШКОЛІ
ВІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА НІЛЛА
У цій статті розглянуто життєвий і творчий шлях англійського педагога О. Нілла. Автором
розглядаються основні принципи організації навчально-виховного процесу у школі вільного виховання
Самерхіл, засновником якої є О. Нілл, розкрито їх вплив на формування інтересів дітей та регуляцію
їх поведінки.
Кінець ХІХ – початок ХХ ст. у світі знаменувався не тільки переходом з одного століття в інше,
але й пошуком нових, відповідних до стрімкого розвитку науки, техніки, економіки освітніх систем.
Результатом цих пошуків і стало виникнення педагогіки нового виховання, яка увібрала в себе
найновіші досягнення галузі у навчанні та вихованні і протиставила себе тодішнім традиційним
освітнім системам. Практичну реалізацію новітніх ідей в освітній галузі прихильники "нового
виховання" здійснювали через організацію "нових шкіл".
Серед кращих надбань світової педагогічної практики не може залишитися поза увагою
дослідників педагогічна концепція британського педагога О. Нілла – прибічника ідеї вільного
виховання та засновника школи свободи "Саммерхіл".
О. Нілл активно цікавився подіями, що відбувалися у тогочасній Англії та за її межами. Він
намагався зрозуміти і пояснити, чому в найзаможнішій у світі країні стільки бідних і нещасних
людей, чому в умовах демократії немає справжньої справедливості, істинних гуманних відносин між
громадянами, а навпаки, процвітає жорстокість, насильство і постійно збільшується кількість
злочинців. Роздумуючи над цими питаннями, Нілл прийшов до висновку, що ніякий політичний лад,
ніякі соціальні реформи не зможуть звільнити людство від усіх цих бід.
"Не можна заперечувати, що суспільство хворе, але те, що воно не хоче позбутися цих хвороб, є
також незаперечним", – писав він.
На його думку, безвихідну ситуацію може виправити тільки сама людина, якщо займеться
глибинним вивченням себе і на основі отриманих знань забезпечить правильне виховання
підростаючого покоління [1: 55].
Олександр Сазерленд Нілл народився у 1883 році у передмісті Единбургу у Шотландії.
Попрацювавши вчителем, редактором у відомому на той час журналі, навіть директором невеличкої
сільської школи, у О. Нілла з’являється ідея створення нової і особливої школи. Так у 1921 році в
Англії у містечку Лім Реджіс О. Ніллом була заснована школа Саммерхіл, що отримала таку назву від
назви невеличкого маєтку у якому вона розмістилась. У 1927 р. школа перебазувалась з Лім Режіс до
Лейстон у Саффоклу за 160 км. від Лондона у великий маєток, що займав багато гектарів. О. Нілл
створив школу, яка протистояла (і досі протистоїть, тепер уже під керівництвом його доньки Зої
Редхед) традиційній системі освіти [2: 4].
Він хотів, щоб діти, а у майбутньому і дорослі люди, які з них виростуть, жили нормальним –
тобто щасливим життям. Свобода, любов і щастя – це основні категорії педагогічної лексики О. Нілла
[3: 8].
Головними характерними рисами організації педагогічного процесу у Саммерхілі є відсутність
примусового навчання; немає програми, яку треба виконувати за будь-яку ціну і заняття не
обов’язкові, учень може їх не відвідувати так довго, як це йому подобається і відпочивати так довго,
як він хоче; немає ніякої особливої методики навчання, тому що на думку О. Нілла, методи не
важливі самі по собі, швидше важить бажання дитини. Дитина, якій подобається читати, навчиться
цьому швидше ніж та, яку вчитель має постійно силувати і пояснювати необхідність цього. Діти у
Саммерхілі можуть займатися діяльністю, яка їх цікавить: малюванням, механікою, іграми у
гангстерів і т. д., і так довго, як вони цього хочуть [1: 35].
Головним переконанням Нілла була думка, яка лягла в основу його вільної педагогіки – треба
створити такі умови, щоб дитина могла проявити в повній мірі свої бажання та інтереси.
Актуальність цієї проблеми беззаперечна, оскільки на даний час суспільство шукає нові підходи
до організації навчально-виховного процесу. З’являється потреба у людях, які б проявляли власну
ініціативу, вміли практично використати здобуті знання та могли б самостійно приймати рішення.
Мета нашої статті – ознайомити з основними принципами організації навчально-виховного
процесу у школі вільного виховання О. Нілла.
До вирішення проблеми вільного виховання у свій час звертались видатні теоретики та практики
виховання, такі як Ж.Ж. Руссо, Е. Кей, М. Монтессорі, Л.М. Толстой. Ідеї вільного виховання
висловлювали у своїх творах такі відомі вітчизняні філософи і педагоги, як Г.С. Сковорода,
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М.І. Новиков, М.І. Пирогов, М.О. Добролюбов, Д.І. Писарєв, К.Д. Ушинський, П.Ф. Лесгафт,
Л. Толстой, Г. Ващенко, В.В. Зеньковський та ін. [3: 9].
Дослідник педагогічної діяльності О. Нілла Валеєв А.А. у своєму дисертаційному дослідженні
виділив такі основні принципи діяльності школи вільного виховання: принцип свободи, принцип
саморегуляції, принцип гри, принцип педагогічної підтримки та принцип гармонізації відносин
дитини та дитячого колективу [4: 58].
Цієї думки дотримуємось і ми. На нашу думку, саме принципу свободи О. Нілл надавав важливого
значення і ставив його на перше місце. На його думку, принцип свободи полягає в наступному:
надавати дитині свободу вибору і можливості, що дозволяють розвиватись у гармонії із внутрішньою
природою. Це означає, що Самерхіл немає запланованого стандарту, за яким саме так, а не інакше
потрібно діяти. Ціль такого підходу має на меті створити середовище, в якому діти самі
визначаються, хто вони і ким бажають бути [1].
Принцип свободи, який сповідувався в Самерхілі, яскраво можна продемонструвати за допомогою
традиції, яка носить назву "sign up", або ж "урок на замовлення". Це означає, що на початку кожного
семестру учні самі обирають предмети, які вони бажають вивчати протягом семестру. Уроки
відвідуються добровільно, без будь-якого примусу.
Діти мають свободу власного вибору та водночас відчувають підтримку з боку вчителів,
незалежно від того, що вони обрали – йти на урок чи займатись іншими справами. Значною
перевагою такої системи є те, що саме такий підхід допомагає уникнути серйозної проблеми
"прогулів".
Набагато менше користі приносить та система, яка змушує пасивно відвідувати всі обов’язкові
уроки без інтересу та зацікавленості, сліпо сподіваючись, що саме так можна досягнути кращого
результату.
Примусовість породжує нещасливість, вважав О. Нілл, це відчуття заважає дітям зосередитись на
їхній роботі. Вони намагаються слухати пояснення вчителя, але думки про власну невдачу, відчуття
дискомфорту відволікають їх від основного заняття [5: 79]. О. Нілл говорив: "Це так, ніби ти читаєш
книгу уже протягом години і ловиш себе на думці, що ти перечитуєш одну і ту ж саму стрічку знову і
знову, не вникаючи навіть у її суть. А все це через те, що у тебе в голові панують лише думки про
вчорашню неприємну розмову із колегою. Так, ти маєш право залишити книгу і продовжити читати її
пізніше" [6].
Постійне пригнічення та дискомфорт, писав О. Нілл, негативно впливає на формування дитячого
характеру, а іноді й призводить до емоційного вибуху усього накопиченого негативу [1: 55]. Тому
педагог створив у своїй школі таку атмосферу, у якій діти відчували довіру, комфорт, підтримку,
мали хороший настрій. Все це досягалось тим, що діти, опираючись тільки на власний вибір,
відвідували уроки, які самі бажали. І як результат, у Самерхілі було всього два чи три випадки, коли
дитина не відвідувала заняття взагалі, а під кінець перебування у школі знаходила свій шлях та
отримувала необхідні знання.
На думку теперішнього директора школи Самерхіл Зої Редхед, принцип свободи позитивно
впливав на формування особистості: так, випускники цієї школи, краще підготовлені до сучасного
життя, тому що звикли розраховувати тільки на власні вибір і контролювати себе. Вони вирішують
самі, що, як і коли вони будуть робити. У школі немає того, хто б їм наказував робити те чи інше. У
звичайних школах ці діти не мали успіху, тому що самі не вирішували нічого [5: 70].
Під "саморегуляцією" О. Нілл розумів право дитини жити вільно, без зовнішнього тиску –
фізичного і психологічного. З цього виходить, що дитина їсть, коли голодна, набуває звичок
охайності, коли захоче, її ніколи не сварять за це і не піднімають на неї руки, вона завжди кохана і
захищена" [2: 70].
Нілл неодноразово повторював, що усі марні зусилля, всі помилки людства, всі війни, злочини і
несправедливість зумовлені одним – незнанням людиною самої себе. Завдяки самопізнанню людина
знаходить почуття внутрішнього спокою, гармонії, задоволення життям, упевненості у власних силах
і, як наслідок, відчуття щастя. Тільки щасливі люди, вважав О. Нілл, зможуть вилікувати суспільство
[2: 73].
А тому виховання повинно готувати дітей до щасливого життя. Для цього кожний повинен
пізнавати себе і "жити власним життям", а не йти шляхом, вибраним для нього дбайливими батьками,
мудрими вчителями або державними діячами. Це можливо лише тоді, коли люди виховуються і
живуть в атмосфері свободи, бо тільки вільна людина, на переконання Нілла, може бути посправжньому щасливою [1: 29].
Таким чином, гуманістична ідея людського щастя, яке знаходиться в умовах свободи і
самопізнання, стає наріжним каменем педагогічної концепції засновника Самерхілла.
Кінцевою метою саморегуляції О. Нілл вважав життєву стійкість, тобто особистий стан людини,
який не дарується їй природою, а досягається в процесі душевно-духовної діяльності. І першою
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умовою такого досягнення є те соціальне середовище, в якому росте й виховується людина. Школа
Самерхіл якраз і була таким середовищем, у якому нічого не заважало формувати самостійно і
поступово свої життєві позиці та орієнтири. Для О. Нілла це означало перш за все відношення до
дитини як до особистості, яка повинна виховуватися в умовах свободи.
Наступним принципом, який виділяв О. Нілл, була гра, сповнена багатою творчою уявою. В
Самерхілі завжди грають і діти і дорослі, що дозволяє їм виражати всі емоції та почуття. У цій школі
відкриті спеціальні класи, уроки в яких проходять в ігровій формі та одночасно дозволяють отримати
базові знання із загальних дисциплін.
Ще одним важливим принципом у розвитку навчально-виховного процесу О. Нілл вважав
принцип гармонізації відносин дитини та дитячого колективу. Згідно цього принципу, потрібно
надати дітям можливість переживати всі можливі емоції без осуду та втручання з боку дорослих. Це
означає, що свобода у прояві та висловленні свого відношення до того, що відбувається, завжди має
певну долю ризику (наслідком якого може бути негативний результат). Але, в будь-якому випадку,
такі негативні наслідки як нудьга, розчарування, стрес та поразка є необхідними складниками
індивідуального розвитку особистості [4: 62 ].
О. Нілл був справжнім оптимістом і ніколи не мав сумніву у тому, що його учень, який відчув на
собі позитивний вплив свободи в школі Самерхіл, передасть досвід гуманістичного спілкування і в
інше, нове для нього середовище. Захищаючи індивідуальний розвиток кожної дитини, О. Нілл
приділяв особливе значення розвитку у неї соціального відчуття [1: 38].
Розвиток соціального відчуття розглядався ним як шлях виховання дітей у дусі взаємодопомоги,
взаємоповаги, відповідальності, власної гідності. І саме у вирішенні цієї задачі особливе місце
займала проблема дитячого суспільства, тому що саме життя в суспільстві формує у дітей уміння
думати про інших, розуміти їх, співчувати, співпрацювати з ними [1: 40]. Саме тому він намагався
створити у своїй школі "Самерхіл" таке дитяче суспільство, де б панувала атмосфера захищеності,
дух самоповаги, нетерпимість до грубих, принижуючих людську гідність відносин між людьми.
Наступний принцип – принцип педагогічної підтримки, за яким будувався навчально-виховний
процес у Самерхілі. В колективі школи або за її межами могло відбуватися все, що завгодно, але одне
повинно було залишатись незмінним – це те, що дорослий повинен бути на боці дитини. На практиці
це означало "…дарувати дитині свою любов, позбавленої відчуття власності і сентиментальності.
Слід поводити себе так по відношенню до дитини, щоб вона завжди відчувала, що ви її любите і
схвалюєте її рішення" [6: 55].
У своїй школі О. Нілл створював усі умови, які б надавали дитині відчуття фізичної,
психологічної та соціальної безпеки. На практиці це означало не забезпечення дітей парниковими
умовами існування, а, перш за все, стимуляцію усіх здібностей дитини і також розвиток самоаналізу
та самоконтролю. О. Нілл намагався створити в школі таку атмосферу, де не надають порад, не
вирішують за когось його власні проблеми, а реалізують у процесі спілкування такі відносини, за
умов існування яких дорослий сприяє особистісному росту дитини, розвитку, а також створенню
кращої життєдіяльності та формуванню у неї вміння знаходити спільну мову з іншими.
Аналіз головних педагогічних принципів О. Нілла дозволяє виявити характерну особливість його
уявлень про роль організації навчально-виховного процесу у регулюванні поведінки дитини і впливу
на формування її інтересів. Відстоюючи вищезазначені принципи, засновник Самерхілу відстоював
думку про можливість природного саморозвитку особистості. У своїй концепції вільного виховання
О. Нілл виходить не стільки з потреб, скільки з прав "зростаючої людини" вже з дитинства жити
вільно, без зовнішнього примусу". На його думку, якщо залишити дитину сам на сам, без добрих
порад та повчань дорослих, то вона буде розвиватись до того рівня, який визначений їй природою, і
таким чином знайде своє місце у житті.
Погляди О. Нілла на виховання дітей мали своїх прихильників і опонентів. Можна, дійсно,
погоджуватись, або заперечувати цей принципи побудови навчально-виховного процесу, але одне
залишається незмінним: те, що з кожним роком зростає кількість людей, яких цікавить ідея та
принципи діяльності таких шкіл як школа, заснована О. Нілом. Самерхіл існує й досі і продовжує
бути саме тим місцем, де діти творчо розвиваються і виховуються у свободі, взаєморозумінні та
підтримці.
Ми не претендуємо на повне висвітлення в цій статті проблеми поглядів О. Нілла на принципи
виховання та навчання.
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Луценко Л.К. Главные принципы организации учебно-воспитательного процесса в школе
свободного воспитания Александра Нила.
В данной статье представлен жизненный и творческий путь английского педагога А. Нилла.
Автором рассмотрены основные принципы организации учебно-воспитательного процесса школы
свободного воспитания Саммерхил, учредителем которой является А. Нилл, раскрыто их влияние на
формирование интересов детей и регуляцию их поведения.
Lutsenko L.K. The Main Principles of the Educational Process Organization in the Alexander Neill
School of Free Education.
The article presents the life and work of an English teacher A. Neill. The author considers the main
educational process’ principles of Summerhill free-education school of Alexander Neill, discloses their
influence on children’s individuality formation and behavior regulation.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ В ГІМНАЗІЯХ ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ
У статті розглядається питання організації гурткової роботи як однієї з форм національного
виховання. Визначаються структурні елементи національних традицій та форми використання їх у
навчально-виховній роботі загальноосвітніх навчальних закладів. На прикладі курсу "Народні
джерела" показана педагогічна сутність національних традицій.
Важливу роль у формуванні національної самосвідомості підростаючого покоління відіграє
школа. Для кожної молодої людини, яка вступає у життя, особливого значення набуває прищеплення
ще в ранньому віці поваги до національної атрибутики, народних традицій. Тільки таким чином
можна ефективно розгортати процес формування справжніх патріотів своєї держави. Засобами
національних традицій формується нестандартне мислення, неповторність, створюються умови для
саморозкриття та самореалізації.
Національні традиції – це фундамент, на якому будуються міцні ідейні та моральні цінності:
ідеали, світогляди, норми й правила людської поведінки тощо. Кожна нація, кожен народ, навіть
кожна соціальна група має свої звичаї й традиції, що виробилися протягом багатьох століть. Проте
традиції та звичаї – це не відокремлене явище в житті народу, це втілені в рухи і дію світовідчуття,
світосприймання, взаємини між людьми. Саме ці взаємини та світовідчуття безпосередньо впливають
на духовну культуру даного народу, що в свою чергу впливає на процес постання народної творчості.
Тому народна творчість нерозривно пов’язана з традиціями народу [1: 9].
Традиція є формою передачі соціального досвіду, це ідеї, звичаї, норми, що передаються з
покоління в покоління. У філософській енциклопедії підкреслюється, що традиціями стають норми
поведінки, народний досвід, ідеї, смаки, звичаї, обряди, свята та інші форми соціальних та культурних
явищ [2: 663]. В.Г. Кузь та Ю.Д. Руденко під національними традиціями розуміють "своєрідні
віковічні духовні устої розвитку народу, нації, які втілюють у собі кращі досягнення в моральному,
ідеологічному, трудовому і естетичному житті" [3: 132]. Вивченню проблем національних традицій
присвятили свої дослідження К. Булашев, Я. Володимирський, В. Денисенко, М. Жулинський, О. Забужко, В. Іванишин, С. Павлюк, М. Попович, В. Сверстюк, О. Субтельний, В. Шинкарук, В. Яремчук
та інші.
Відбір найістотніших чинників та елементів національної культури дозволили виокремити такі
функції національних традицій:
І функція – педагогічна. Вона визначає національні традиції як дидактичний принцип, метод, за
допомогою яких можна домагатись підвищення ефективності навчального процесу в загальноосвітніх
школах, допомагати формувати практичні вміння та навички;
ІІ функція визначає національні традиції як пропедевтичний курс елементарної історії, географії,
природознавства, народознавства тощо;
ІІІ функція – наукова. Вона визначає національні традиції як складову частину тієї галузі науки,
представником якої вони є (географії, історії, народознавства тощо) з усіма притаманними для даних
наук методами дослідження.
У зв’язку з вище означеним, національні традиції розглядаються нами як динамічна, цілісна і
нерозривна система, яка функціонує в світі тривимірних системних моделей: простір (географічний
аспект), час (історичний) та соціум (соціологічний). Останнє є інтегруючою похідною активної
соціальної функції людини і включає в себе літературний, мистецький, екологічний, народознавчий
етнографічний, релігійний, архітектурний аспекти національних традицій. Засвоєння національних
традицій відбувається в спеціально організованій педагогічній діяльності, що є спільною діяльністю
усіх учасників навчального процесу, котрі створюють спільний культурний простір, який сприяє
розкриттю їхньої культури й субкультури. Ефективність цієї діяльності проявляється в поведінці
дитини нового рівня, її моральності. Тому й постає проблема не тільки оновлення змісту і структури,
а й методології та стратегії освіти, яка змогла б забезпечити на практиці рух від репродуктивноінформативних і предметно-диференційованих знань до інтегративних, від споглядального до
діяльнісного (культуротворчого), від емпіричного до проблемного, від гносеологічного до культуроособистісного пізнання, а в цілому – до культуроконтекстної і культуротворчої модернізації
парадигми освіти [4: 30].
Головною метою національного виховання у Державній національній програмі "Освіта" (Україна
ХХІ століття) визначено "набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних
надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у
молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави,
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розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової,
екологічної культури" [5]. Тому на сучасному етапі метою національного виховання має бути:
утвердження в свідомості молоді національної, культурної, мовної єдності, національної
окремішності і неповторності, розуміння важливості для розвитку нації власної держави і
необхідності розбудови її; виховання національно-державних активістів та патріотів, пріоритетним
для яких є добро всієї нації і піклування про її поступ; всебічна підготовка до творчої чинної праці,
розбудови і захисту незалежної України, рідної духовної і матеріальної культури, а через неї до участі
у вселюдській культурі; досягнення високої культури міжнаціональних відносин, основою яких є
національна рівність, взаємна толерантність і пошана [6: 303].
Насьогодні ми маємо багатий потенціал навчальних програм гімназій гуманітарного спрямування
на предмет національного виховання, широкі можливості продовження цієї роботи в позаурочний
час, що сповна використовується в практиці гімназій. Завдяки багатим національно-культурним
традиціям стане можливим створення якісно відмінного національного виховного простору в
українській державі. Виховання на національних традиціях – це передусім виховання дітей на
культурно-історичному досвіді рідного народу, в основі якого – його традиції, звичаї, обряди,
ритуали, свята. "Практично прилучаючись до традицій, звичаїв, обрядів народу, молодь вбирає їх
філософський, ідейно-моральний, психологічний і естетичний зміст, поступово стаючи невід’ємною
частиною рідного народу, нації" [3: 132]. Модернізація системи освіти, як це визначено в
Національній доктрині розвитку освіти України в ХХ ст., спрямовується на впровадження
національної системи виховання, широке використання надбань народної педагогіки і культури.
Для реалізації такої мети була розроблена програма гуртка "Народні джерела" для
старшокласників в гімназіях гуманітарного спрямування. Духовне відродження неможливе без
звернення до першоджерел культурного буття, без вивчення та опанування духовних цінностей, які
знайшли втілення у традиційній культурі та пройшли випробування часом. Тому даний курс
передбачає вивчення календарної обрядовості, жанрів народних пісень і розрахований не на вивчення
окремих фольклорних творів, а на активне включення підлітків у святково-обрядові дії, що значно
збагачує фольклористично-етнографічну діяльність популярними в традиційній культурі формами
організації дозвілля. Даний курс пропонує теоретичне та практичне вивчення обрядів, звичаїв,
активізує творчість, самостійність та ініціативу у створенні власних проектів учнів. Зріз знань
відбувається за розробленими тестовими завданнями "Як я знаю народні традиції", адже, як показала
практика, визначення рівня засвоєння знань цікавіше проваджувати у вигляді тестів та завдань, що
потребують активності, розвивають логіку та мислення, сприяють активному засвоєнню знань учнів.
Рекомендоване проведення занять – одна година на тиждень. Глибоке вивчення фольклору
доводить, що саме цей пласт національної культури має великий духовний потенціал, що позитивно
впливає на розвиток музично-творчих здібностей школярів, формування стійких інтересів до рідної
культури, виховання художньо-естетичних смаків, ціннісних орієнтацій. Даний курс розрахований на
учнів 7-8 класів і передбачає реалізацію музичного виховання школярів на основі української
національної культури, що полягає у визнанні провідної ролі фольклору в художньо-естетичному
вихованні, у зверненні до народної творчості. В ході вивчення курсу вдосконалюються методи
стимуляції інтересу до народної творчості. Основні результати вивчення курсу: 1) освітні: засвоєння
конкретних фактів, понять, зв’язків, розуміння особливостей розвитку української культури, її ролі у
світовому контексті; 2) розвиваючі: розвиток вмінь аналізувати й оцінювати спадок української
культури різних видів, аргументувати свої судження; 3) виховні: формування художньо-ціннісних
орієнтацій, виховання морально-естетичних якостей, художньо-естетичних ідеалів, патріотичних
почуттів, інтересів і потреб у самостійному опануванні української культури.
Відомий педагог Г. Ващенко наголошував, що "відмовлення від національних традицій
рівнозначне відмовленню від своєї національності" [7: 101-102]; він звертає увагу на те, що поки існує
нація, вона дотримується певних традицій. Тому курс "Народні джерела" є однією з форм
національного виховання учнів.
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Мартынюк М. В. Организация кружковой работы в гимназиях гуманитарного направления.
В статье освещается вопрос организации кружковой работы как одной из форм национального
воспитания. Определяются структурные элементы национальных традиций и формы их
использования в учебно-воспитательной работе общеобразовательных учебных заведений. На
примере курса "Народні джерела" показана педагогическая сущность национальных традиций.
Martynyuk M.V. The Circle Work Organization at the Humanitarian Gymnasiums.
The article deals with question of circle work organization as one of the national up-bringing forms. The
structural elements of the national traditions and the forms of their use in the institution of general education
educational work are defined. The course "National sources" is used as the example to show the pedagogic
essence of national traditions.
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аспірант
(Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка)
ШКОЛА САММЕРХІЛЛ О.НІЛЛА І ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У статті розглядається організація учбово-виховної діяльності однієї з найвідоміших
демократичних міжнародних шкіл – Саммерхілл. Головна мета цієї школи полягає у наділенні дитини
любов’ю, щастям та свободою.
Корінні соціально-політичні, економічні та культурні зміни у розвитку демократичного руху в
Україні вимагають оновлення системи навчання та виховання, підвищення ефективності навчальновиховного процесу. Основні нормативні документи визначають пріоритети сучасної вітчизняної
освіти: відхід від імперативно-авторитарної педагогіки, характерної для минулих десятиріч, рутини та
стандартизації, малопродуктивних методів навчання, моделі "вчитель як центр навчання" та
створення умов для формування навчально-виховного процесу гуманістичного типу й виховання
шляхом упровадження педагогічних новацій творчої, активної, глибоко мислячої людини, впевненої у
собі, внутрішньо вільної, зорієнтованої у ринкових відносинах сучасного українського суспільства.
Входження України до європейського та світового освітнього простору, відродження духовних
ідеалів та цінностей характеризується оновленням інтересу до виховних систем минулого та
переосмисленням педагогічного досвіду зарубіжних педагогів, критичним аналізом й творчим
використанням їх спадщини. На особливу увагу заслуговують ідеї зарубіжної гуманістично
спрямованої педагогічної науки, що спирається на принципи вільного виховання.
Теоретичні основи вільного виховання були закладені видатним французьким філософом і
педагогом Ж.-Ж. Руссо. Подальшого розвитку цей напрямок набув на початку ХХ століття, коли під
впливом ідей вільного виховання з’явились всесвітньо відомі школи М. Монтессорі, Р. Штайнера,
С. Френе, Л. Толстого, О.С. Нілла та інші.
Одним з найбільш яскравих та цікавих представників теорії вільного виховання є Олександр
Саттерленд Нілл (Нейл) (1883-1973), шотландський педагог, письменник, засновник школи
Саммерхілл, визнаний як один з провідних піонерів вільного виховання.
О.С. Нілл є автором великої кількості робіт, присвячених вільному вихованню: "Розмова про
Саммерхілл" ("Talking of Summerhill"), "Ця жахлива школа" ("That dreadful school"), "Саммерхілл:
новий погляд на виховання" ("Summerhill school: a new view of childhood"), "Саммерхілл: радикальний
підхід до виховання дитини" ("Summerhill: a radical approach to child rearing"), "Свобода, а не
вседозволеність" ("Freedom not licence"), "Проблеми вчителя" ("The problem teacher"), "Проблеми
родини" ("The problem family") та ін. Ці роботи невідомі широкому колу українських педагогів,
оскільки не перекладені на українську мову. Разом з тим, їх творче застосування може сприяти
вирішенню важливих завдань української педагогічної школи.
Окремі аспекти педагогічної системи О. Нілла знаходять відображення у статтях О.В. Леонтьєвої,
Н.Б. Крилової, З. Редхед, М. Ньюмана, Є.Н. Гусинського, Ю.І. Турчанінової, Т.В. Цирліної, а також у
монографіях та підручниках і навчальних посібниках з історії зарубіжної та порівняльної педагогіки
Є.Н Гусинського,
А.Н. Джуринського,
А.В. Духавнeвої,
Г.Б. Корнетова,
Л.І. Новікової,
А.М. Растригіної, , В.Г. Торосяна та інших.
Важливим джерелом є монографії зарубіжних науковців і педагогів-практиків, присвячені
педагогічній діяльності О.С. Нілла, серед них: П. Брін (P. Bryn), Р. Булл (R. Bull), Дж. Кроулл
(J. Croall), Х. Харт (H. Hart), Р. Хеминз (R. Hemmings), А. Лем (A. Lamb), Дж. Ли (G. Lee), П. Лесли
(P. Leslie), Б. Плазек (В. Placzek), Х. Симз (H. Sims), Дж. Вомсли (G. Walmsley), Дж. Уелл (J. Well) та
інші.
Наявність значної кількості теоретично-педагогічних, художньо-публіцистичних праць зарубіжної
літератури свідчить про різноманітний інтерес письменників, педагогів до багатої творчої спадщини
О.С. Нілла. Разом з тим, дослідники звертають увагу переважно на теоретичні погляди О. Нілла, а
його практична педагогічна діяльність висвітлена недостатньо. Мета цієї статті полягає в тому, щоб
розглянути особливості організації й основні засади діяльності школи Саммерхілл, створеної
О. Ніллом.
Англійський психолог й педагог-практик Олександр Саттерленд Нілл (1883-1973) народився у
Шотландії у родині директора школи, суворого пуританина, який уважав батіг найкращим засобом
виховання. Закінчивши Единбурзький університет зі ступенем магістра мистецтв (з англійської мови),
став займатися редакторською діяльністю та журналістикою. Потім працював директором школи
Грета Грін (південь Шотландії), де написав свою першу книгу "Шкільний журнал" ("Domіnіe's Log").
У цій школі він почав формувати ідеї дитячої свободи. Після року викладання О. Нілл писав: "Я
перетворив ледве працюючу школу в майданчик для ігор. У цих дітей був рік щастя й свободи. Вони
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робили, що хотіли, співали пісні, коли малювали, їли цукерки, коли читали книги, висіли у мене на
руках, коли ми прогулювалися" [1: 1-2].
У 1917 році О.С. Нілл відвідав школу Гомера Лейна й побачив самоврядування в дії, щастя та
свободу дітей. Г. Лейн познайомив О. Нілла з новою психологією З. Фрейда, а пізніше став його
психоаналітиком. Психоаналіз зіграв для О. Нілла роль відправної точки: "Фрейд показав, що
несвідоме є нескінченно більш важливим і більш могутнім за свідомість. Я сказав собі – у моїй школі
не буде цензури, покарань, моралізування, ми дозволимо кожній дитині жити відповідно до її
глибинних імпульсів" [2: 9]. О.С. Нілл писав про свою школу: "Ми взялися створити школу, в якій
дітям надавалася б свобода бути самими собою. Для цього ми повинні були відмовитися від будь-якої
дисципліни, будь-якого керування, будь-якого навіювання, будь-яких моральних повчань, будь-якого
релігійного наставляння. Потрібна була лише віра в дитину, у те, що вона за природою своєю є
доброю істотою, а не злою" [3: 12].
Нілл утілив свої ідеї у життя в експериментальній Дрезденській школі у 1921 році, що потім
переїхала до Австрії. Незабаром її закрили через нестандартний навчальний план і методи навчання,
що зустріли опір з боку місцевої влади. З 1924 року школа розташувалася у місті Лайм Ріджес
(південь Англії), у будинку на пагорбі, під назвою "Літній Пагорб" ("Summerhill"). У 1927 році вона
перемістилася до міста Лейстон (південь Англії), де і знаходиться до наших днів, відома під цією
назвою усьому світові [4: 145].
Після смерті О. Нілла (1973) школою керувала його дружина Ена, а з 1985 року директором стала
їхня дочка Зоя, яка народилася й виросла у ній.
Саммерхілл є однією з найбільш відомих у світі демократичних міжнародних шкіл. Вона є
процвітаючим самоврядувальним товариством, де діти вчаться бути щасливими, спроможними
поважати одне одного, щирими, толерантними, здатними знайти свій інтерес у житті. Головна мета
виховної системи цієї школи полягає у наділенні дитини любов’ю, щастям та свободою.
Самерхілл відома як школа, що розвиває особистісну свободу та незалежність. Уся робота
вчителів там спрямована на розвиток індивідуальності учнів.
Ми дійшли висновку, що діяльність школи Саммерхілл будується на наступних засадах: любов та
прийняття; повна свобода відвідування занять як прояв довіри до дитини; організація життя
шкільного співтовариства на основі самоврядування (загальні збори та шкільний уряд); можливість
грати весь час, стільки, скільки цього хочуть діти; відмова від цілеспрямованого формування
характеру; свобода від будь-яких політичних, моральних та релігійних доктрин; віра у добрі
починання та творчі здібності дитини, відмова від будь-якого зовнішнього впливу на творчий
потенціал, так як це має гальмуючий та негативний ефект; повна відсутність покарання, наказів та
втручання дорослих; організація освітньо-виховного середовища для вільного прояву дітьми своїх
творчих можливостей (шкільний театр, комп’ютерний клас, майстерні і т.п.); створення атмосфери
щирості, взаємної поваги й довіри між вчителями як старшими товаришами своїх вихованців і
школярами; роль вчителя як консультанта у навчальному процесі; організація індивідуальних
психоаналітичних консультацій за бажанням дитини як адаптація до свободи; відмова від
обов’язкового оцінювання, що дає дітям можливість прагнути до власних цілей; життя дітей у
співтоваристві, в якому вони вільні бути самими собою й мають можливість змінити повсякденне
життя за допомогою демократичних процесів [5: 21-22].
У різні роки в школі навчалося від 40 до 70 дітей віком від 5 до 16-17 років. Навчальний рік
складається з 3 семестрів, по 11 тижнів кожний. Дітей віддають у цю школу у віці 5 років, але вони
можуть перевестися зі звичайної школи у будь-якому віці. Школярi є розділеними на 3 вікові групи:
молодші – від 5 до 7 років, середні – від 8 до 10 років та старші – від 11 до 16-17 років. Саммерхілл є
інтернаціональною школою, де разом навчаються дівчата та хлопці з різних країн світу [6: 10].
Школярi за бажанням відвідують заняття відповідно до їх віку та інтересів. Вони можуть грати всі
дні, поки не захочуть вчитися. Розклад створюється з урахуванням їх вибору і існує лише для
вчителів. О. Нілл так визначав процес навчання у школі: "У нас немає нових методів викладання, бо
ми не вважаємо викладання саме по собі дуже важливим. Наявність у школі особливих способів
навчання діленню стовпчиком не має жодного значення, тому, що сама навичка ділення стовпчиком є
важливою лише для тих, хто хоче його освоїти" [3: 12].
У Саммерхіллі школярi навчаються з більшою зацікавленістю, ніж у загальноосвітній школі, тому
що їх не змушують відвідувати уроки. Якщо дитина починає відвідувати заняття, то вона, звичайно,
працює ретельно й напружено, тому що вчиться охоче.
Діти, які навчаються у Саммерхіллі з першого класу, відвідують уроки з самого початку. А ті
школярі, які приходять до школи пізніше, спочатку не відвідують заняття через ненависть до
колишньої школи. Середній термін зцілення від відрази до уроків за Ніллом складає близько 3-4
місяців. "Заслугою школи є здорові й вільні діти, чиє життя не зіпсоване страхом і ненавистю" [6:
125].
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Учні, які показали погані результати у колишній школі, у нових умовах навчання випереджали так
званих гарних учнів традиційної школи.
У Саммерхіллі уроки починаються о 9:30 й закінчуються о 13:10. Тут існує великий вибір
навчальних предметів, як у будь-якій іншій школі. Навчальний день планується так, що друга
половина дня залишається для творчої діяльності: кераміки, образотворчого мистецтва, драми, шахів,
кулінарії, репетиції власних шкільних п’єс, столярної і теслярської справи і т.і.
У школі немає домашніх завдань і перевідних іспитів. Однак, для бажаючих вступити до коледжу
чи університету є особливі курси, по закінченні яких здаються іспити GCSE (національний іспит для
16-літніх). Зазвичай, діти починають серйозно готуватися до іспитів з 14 років і за 2-3 роки освоюють
весь необхідний матеріал [7: 64].
На думку О. Нілла, іспити не є основною метою навчання, хоча у традиційних школах усе
навчання спрямовується на підготовку до випускних іспитів. Він стверджує, що школа призначена не
для цього, а для внутрішнього розвитку дітей. Успіх у житті не залежить від кількості іспитів та
оцінок [3: 29].
У школі немає прогульників, діти рідко сумують за домівкою. Також майже ніколи не буває бійок
(лише серед новачків), криків, тому що у вільних дітей, на відміну від пригнічених дисципліною та
заборонами, немає ненависті, що вимагає вираження. Ненависть вигодовується ненавистю, а любов –
любов’ю. Любов означає прийняття, ви не можете бути на боці дітей, якщо ви їх караєте [6: 12]. Якщо
дитина вільна й приймає себе такою, якою вона є, то вона зазвичай не розлючується і не знаходить
ніякого задоволення у роздратуванні дорослого. Висока агресивність у невільних дітей є протестом
проти ненависті, спрямованої на них. Агресивними дітьми у Саммерхіллі є завжди ті, хто не отримує
в родині ані любові, ані розуміння. Агресивність забіякуватого типу є ненавистю, для виходу якої
потрібні бійки. Діти, які живуть в атмосфері, зовсім позбавленої ненависті, не виявляють її [3: 25].
Найважливішою з свобод Саммерхілла є право дітей на гру. Для цього в школі є реальні умови:
басейн, тенісний корт, футбольне поле, баскетбольний та волейбольний майданчики, спортсектор із
сауною, 12 акрів лісу та саду, багато місця для катання на велосипеді і т.і. У розумінні О.С. Нілла, гра
не є організованою ігровою діяльністю на спеціальних майданчиках, а проявом фантазії. Організовані
ігри засновані на майстерності, техніці проведення, а дитяча гра не вимагає спеціальної підготовки.
Діти початкової школи можуть грати весь день. Для малят фантазія і реальність дуже близькі, тільки
коли дорослий втручається в їхню гру, він тим самим нагадує дітям, що все, що відбувається є плодом
їхньої уяви. "Ігри у вчительок і лікарів невідомі вільним дітям тому, що вони не відчувають
необхідності імітувати владу" [3:57].
О.С. Нілл пише: "Пороки цивілізації зобов’язані своїм існуванням тому факту, що жодній дитині
ніколи ще не вдавалося удосталь награтися. Кожну дитину спеціальними зусиллями перетворюють на
дорослого задовго до того, як вона досягне дорослості" [8: 9].
На думку О.С. Нілла, ворожість дорослих до дитячої гри викликана страхом. Батьки бояться, якщо
їхня дитина буде грати цілими днями, то не зможе підготуватися до іспитів. Нілл пише: "Світ
дитинства є світом гри і будь-яка суспільна система, що ігнорує цю істину, виховує дітей
неправильно" [6: 34-35]. У Саммерхіллі грають усі: і дорослі, і діти. Змістом гри є атмосфера гумору,
яку так цінував О.С. Нілл, дух антиавторитарності, що дає можливість дітям виявляти свою любов до
вчителя, ніжно називаючи його "дурним дурнем" чи "глупим віслюком".
Самоврядування є невід’ємною частиною виховання свободою. Співтовариство школи
Саммерхілл улаштоване демократично, тому що всі питання, пов’язані з громадським життям школи,
вирiшуються відкритим голосуванням на щотижневих загальних зборах. Закони (більш 230 правил) і
звіт про збори вивішують на дошці оголошень, а потім записують у Книгу Законів школи.
Демократичність законів заснована на можливості змінити їх у будь-який час для захисту прав
дітей. На загальних зборах кожен має один голос, і голос вчителя є рівнозначним голосу учня.
Кожними зборами керує новий голова, якого призначає попередній. Він обирається на один тиждень і
відповідає за керівництво зборами, як вищого органу самоврядування: він має право штрафувати за
галас чи пересаджувати, виганяти учасника зборів і т.і. Якщо питання розглядається не в повному
обсязі, то створюється Комітет розслідування. Учні за бажанням з’ясовують подробиці, докази якоїнебудь справи і свої розслідування надають на чергових загальних зборах школи [8: 62-63]. У
перервах між зборами діяльністю школи керує шкільний уряд.
О.С. Нілл писав про самоврядування: "Єдині щотижневі загальні збори школи мають більшу
цінність, ніж уся тижнева порція шкільних предметів. Це чудові підмостки для практики в публічних
виступах. Це більш справедлива демократія, ніж та, яку створюють політики, тому що діти досить
поблажливі один до одного і не мають майнових інтересів... і це більш щира демократія, оскільки
закони приймаються на відкритих зборах" [8: 51].
Таким чином, самоврядування є основою існування вільної школи, воно сприяє соціальному
розвитку особистості, створенню у школі атмосфери спокою, взаємної відповідальності й
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справедливості. Завдяки самоврядуванню діти отримують широту поглядів на світ, обговорюють
будь-які проблеми і відкрито приймають рішення.
Однією з форм виховної роботи у Саммерхіллі є "особистісні уроки", засновані на щирих бесідах
між учнем і директором школи. О. Нілл проводив індивідуальну психоаналітичну консультацію у
себе в кабінеті у вигляді довірливої розмови біля каміну. Він запрошував до себе учня й під час
розмови виявляв причини, через які він не хотів учитися, дотримуватися законів школи чи почувався
пригніченим та нещасливим. Дитина могла відчувати себе нещасною через сварку з іншими дітьми
або отримавши листа з дому, у якому вона довідалася, що у брата чи сестри з’явилася нова лялька чи
ковзани і т.і. Майже завжди "особистісний урок" закінчувався тим, що учень йшов щасливим,
упевненим у собі.
Такі уроки сприяють більш швидкій адаптації учнів до стану свободи і є важливим елементом при
лікуванні дитячих неврозів, тому що вони допомагають вивільнити почуття дитини. Підхід до учня
під час цього уроку ґрунтувався на можливості ліквідувати комплекси, які були відкриті З. Фрейдом
(комплекс неповноцінності, кастрації, Едипів, Електри та ін.) [6: 22-27].
Погляди О.С. Нілла формувалися під впливом передових психолого-педагогічних теорій
З. Фрейда, Г. Лейна, В. Райха. На початку своєї педагогічної діяльності О. Нілл багато часу
присвячував психоаналітичному лiкуванню дітей, особливо тим, хто прийшов у Саммерхілл з
традиційної загальноосвітньої школи. Однак під час роботи він зрозумів, що дітей виліковує і
виправляє любов, прийняття і свобода. Він писав: "Я все більше переконуюся у тому, що терапія не є
необхідною, якщо діти мають можливість розповісти про свої комплекси в умовах свободи" [3: 39].
Нілл, таким чином, доповнює теорію психоаналізу своїми висновками та спостереженнями: діти,
які виховуються без страху, примусів, неправди, ненависті, цілеспрямованого формування характеру
з боку дорослих, не мають потреби у психоаналітичному втручанні. В умовах свободи комплекси
зникають самі собою. Багато дітей ніколи не відвідували приватних уроків, тому що в цьому не було
необхідності, бо їх виховували правильно, без брехнi та нотацій батьків.
Як бачимо, приватні уроки допомагають зняти різноманітні комплекси, створені настановами та
залякуваннями з боку дорослих та сприяють прискоренню перевиховання в умовах свободи "шляхом
поєднання філософії природності з психологією несвідомого" [2: 9].
Аналізуючи систему діяльності незалежної школи Саммерхілл, можна зробити наступні висновки:
засновник Саммерхілл теоретично розробив і практично довів можливість існування демократичної
школи, що протиставляється традиційній системі освіти; школа має свою власну філософію, створену
О.С. Ніллом, у ній знайдені окремі цікаві форми виховної роботи; О. Ніллом розроблені критерії
педагогічного успіху, вираженням якого є щаслива, товариська, упевнена у собі, щира, позбавлена
комплексів дитина, яка потім виростає у щасливого і вільного дорослого, краще підготовленого до
практичного життя.
Педагогічні ідеї та практичні здобутки видатного англійського педагога О. Нілла є актуальними
для України, оскільки стратегічним напрямком розвитку вітчизняної шкільної освіти на сучасному
етапі є її гуманізація й демократизація.
По-перше, слід звернути увагу на те, що в школі Саммерхілл цілеспрямовано виховувалась і
підтримувалась внутрішня свобода дитини, яка виявлялась у відсутності страху перед дорослими й
життям, подоланні стереотипів мислення, заздрості, агресивності. По-друге, О. Нілл сприяв
створенню демократичних відносин у колективі, давав можливість дитині бути самою собою, мати
право на власну точку зору й вільний вибір. По-третє, в школі Саммерхілл створювались умови для
самореалізації дитини шляхом участі у трудовій діяльності, шкільному самоврядуванні, художній
творчості, грі.
Здійснення вищезазначених завдань у практиці виховної роботи сучасної української школи, на
наш погляд, буде сприяти не просто декларуванню, а й практичному втіленню принципів особистісно
зорієнтованого навчання й виховання.
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Некрутенко О.Б. Школа Саммерхилл А. Нилла и проблемы
отечественного школьного образования.
В статье рассматривается организация учебно-воспитательной деятельности одной из известных
демократичных международных школ – Саммерхилл. Главная цель воспитательной системы этой
школы заключается в том, чтобы наделить ребенка любовью, счастьем и свободой.
Nekrutenko O.B. The Summerhill School of A. Neill and the Problems of Native School Education.
The article deals with the organization of the teaching and educational work in one of the most famous
democratic international schools – Summerhill. The main aim of this school educational system is to give the
child love, happiness and freedom.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВАЛЬДОРФСЬКИХ ШКОЛАХ
Дана стаття присвячена висвітленню особливостей організації навчально-виховного процесу в
вальдорфських школах. Автор детально аналізує педагогічні інновації впроваджені Рудольфом
Штайнером та описує їх вплив на навчальну діяльність учнів і мікроклімат у класі.
На сьогодні система загальноосвітньої школи зазнає значних змін. Реформування розпочалося з
запровадження дванадцятирічного навчання та введення дванадцятибальної шкали оцінювання, але
на, нашу думку, цього недостатньо для модернізації освіти. Необхідно змінювати зміст освіти,
методику викладання окремих предметів та ставлення до дитини. Зважаючи на це, вивчення
педагогічного досвіду новаторських навчальних закладів сприятиме пошуку шляхів модернізації
сучасної української школи.
Вальдорфська педагогіка має чимало прихильників у Європі, однак в Україні ідеї Р. Штайнера
почали реалізовуватися у кінці ХХ століття. Згідно з інформацією вальдорфських ініціатив в Україні,
перша вальдорфська школа в нашій державі була заснована у 1992 році в Одесі. Ця система навчання
є розповсюдженою у всьому світі, отже, вона є добре адаптованою до сучасних вимог. Саме тому ми
вважаємо, що вивчення досвіду їх роботи дозволить окреслити нові шляхи реформування української
національної школи.
Мета цієї статті полягає в детальному розгляді особливостей організації навчально-виховного
процесу в вальдорфських школах та висвітлення їх позитивного досвіду задля використання у
загальноосвітніх школах України.
Аналізом діяльності та організації навчально-виховного процесу у вальдорфських школах
займалися як зарубіжні, так і українські вчені. В.К. Загвоздкін вказує на значні досягнення
вальдорфської педагогіки у створенні сприятливого психологічного середовища для навчання дітей
[1]. А.А. Пінський, В.К. Загвоздкін та С.А. Ловягін, підсумовуючи плоди багаторічної праці, видали
книгу, присвячену особливостям вальдорфської педагогіки [2]. Ф. Каригрен досліджував проблеми
виховання; зокрема виховання на засадах свободи в штайнерівських школах [3].
Робота вальдорфських шкіл базується на педагогічних інноваціях, впроваджених ще засновником
цієї системи навчання Рудольфом Штайнером. Розглянемо основні з них:
- врахування навчально-виховним процесом вікових особливостей учнів;
- класний керівник "веде" свій клас з першого по восьмий рік навчання, будуючи весь
навчальний процес на основі співробітництва з колегами та батьками;
- учителі в навчанні використовують усний переказ культурно-історичної спадщини людства;
- особлива увага звертається на художньо-естетичний елемент у викладанні;
- відміна цифрових оцінок;
- "гігієнічна організація навчання"; орієнтація на ритм дня, тижня, року; предмети
викладаються епохами;
- інтеграція лікаря у навчальний процес;
- викладання двох іноземних мов з першого класу;
- проведення щотижневих вчительських конференцій;
- колегіальне самоуправління школою вчителями;
- спільна робота батьків та вчителів [4].
Більшість цих положень не є новими, але у вальдорфській школі вони оригінально переплітаються
у навчально-виховному процесі.
Побудова навчання відповідно до вікових особливостей полягає у специфічній організації
навчального матеріалу протягом навчання в школі. Оскільки в дошкільному та ранньошкільному віці
діти найкраще сприймають інформацію через органи відчуття, то і навчання побудоване так, щоб
були максимально задіяні очі, вуха, руки і т.д. Багато часу діти проводять, пізнаючи навколишній
світ. Вони займаються рукоділлям, грають на музичних інструментах, танцюють, малюють. Педагоги
намагаються наблизити дітей до природи. Учні вчаться вирощувати пшеницю і випікати з неї хліб,
виготовляти нитки, також вони доглядають за тваринами, спостерігають за змінами у навколишньому
середовищі, граються іграшками, виготовленими з природних матеріалів [5]. Такий чуттєвий досвід
пробуджує в дітей цікавість, яку вони задовольняють під час навчання в середній та старшій школі.
Таким чином, діти рухаються по вертикалі знань, спершу пізнаючи світ чуттєво, потім розуміючи і,
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насамкінець, аналізуючи його. Інша інновація, варта уваги – це організація навчально-виховного
процесу, зорієнтованого на природній ритм дня, тижня, місяця, року. Оскільки діти погано
орієнтуються в часі, то не можуть передбачити, що їх чекає, якщо не мають чітко засвоєної
послідовності подій. Така невизначеність призводить до нервового напруження і, як наслідок, ми
отримуємо лякливих гіперактивних дітей зі слабкою концентрацією уваги [6]. Щоб вберегти учнів від
таких проблем, вальдорфські школи дотримуються ритмічної послідовності дня, тижня, місяця, року.
Живучи у визначеному середовищі, дитина стає впевненою, спокійною і може зосередитись на
навчанні.
Ще одна особливість вальдорфських шкіл, яка дозволяє створити сприятливий психологічний
мікроклімат – відсутність цифрових оцінок [7: 124]. Школа перестає бути установою для роздачі
соціальних шансів та селекції. Учні не діляться на добрих чи поганих, здібних чи ні. У такій
атмосфері діти не бояться висловлювати свою думку, вони не відчувають негативного тиску та
критики. Довіра та свобода стимулюють дітей до самовираження, відповідальності та самоконтролю.
Діти з радістю йдуть до школи за новими знаннями, не відчуваючи там зверхності, а лише
доброзичливе ставлення вчителів та однокласників.
Предмети викладаються "епохами": протягом трьох-чотирьох тижнів один предмет читається на
першому спареному уроці [8]. Така організація сприяє концентрації навчального матеріалу, а також
дає змогу учителю органічно та послідовно подавати необхідну інформацію протягом епохи, що, в
свою чергу, підвищує рівень засвоєння знань. Крім того, діти мають можливість побачити цілісну
картину викладеного матеріалу. Знання в них систематизуються вже в процесі вивчення.
Для викладу навчального матеріалу вчителі використовують усні перекази казок, легенд, міфів,
біблійних притч [4]. Це дозволяє легко та невимушено ознайомити учнів з культурно-історичною
спадщиною людства загалом та країн зокрема, також це забезпечує чудове унаочнення навчального
матеріалу.
Важливе місце в організації навчально-виховного процесу вальдорфської школи займають
педагоги. Саме вони здійснюють колегіальне самоуправління школою. Щотижня вчителі збираються
на конференцію для обговорення методичних питань викладання та виховання, вирішення складних
педагогічних задач та обміну досвідом. Окрім цього, вчителі підтримують постійний контакт з
батьками учнів, залучаючи їх до культурного життя школи та даючи поради з виховання дітей вдома
[7: 123]. Така взаємодія створює для учнів єдиний життєвий простір, в якому дитина займає чітко
визначене місце.
Може здатися, що школа, яка не чинить примусу, дає свободу, в якій немає оцінок, а вчителі
доброзичливі, не може дати дітям достатніх знань, скажімо, для вступу у ВУЗ чи влаштування на
роботу. Однак, проведені в Німеччині дослідження та статистичні дані показують, що кількість
абітурієнтів, котрі успішно склали державні іспити на вступ до університету в вальдорфських школах
склало в процентному відношенні до загальної кількості випускників 49,1%, для порівняння серед
випускників державних шкіл та гімназій – 23,7% [8]. Результатом іншого дослідження, проведеного в
Фінляндії, є дані, які стверджують, що коли середній рівень безробіття в цій країні склав серед молоді
до 25-ти років майже 15%, то серед випускників штайнерівських шкіл цей показник дорівнював нулю
[9]. Можна зробити висновок, що люди, котрі закінчували вальдорфську школу, краще пристосовані
до сучасного життя і можуть легше знайти роботу.
Отже, вальдорфська педагогіка – це не програма і не система методичних прийомів, а
багаторічний практичний досвід, що ґрунтується на любові та повазі до дитинства. Це установа, в
якій всі працюють на досягнення однієї вищої мети, і цією метою є здорова, всебічно розвинена
особистість. На нашу думку, зважаючи на досягнення вальдорфських випускників, ця система
навчання заслуговує визнання та подальшого дослідження для визначення тих інновацій,
упровадження яких могло б позитивно вплинути на якість освіти наших дітей.
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pedagogical innovations of Rudolf Steiner in detail and describes their influence on pupils' studying process
and the atmosphere in the class.

193

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 36. Педагогічні науки

УДК 377.354(09)(477)
О.В. Олеярник,

здобувач
(Слов’янський державний педагогічний університет)
oleyarnik_alex@mail.ru
НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ КОМБІНАТИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
ЯК НОВАТОРСЬКІ ЗАКЛАДИ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
У пропонованій статті проаналізовано розвиток міжшкільних навчально-виробничих комбінатів в
історії розвитку освіти в Україні як новаторських навчально-виховних закладів, основною метою
яких була підготовка учнів старших класів до свідомого вибору майбутньої професійної діяльності
Зміни в політичному та економічному житті України вплинули на розвиток національної системи
освіти, що не могло не відобразитися на ціннісних орієнтаціях молоді. Будь-які реформи потребують
висококваліфікованих фахівців у різних галузях діяльності.
Молодь є найменш підготовленою до сучасної соціально-економічної ситуації. Наслідком цього є
поширення таких негативних тенденцій, як бездуховність, максималізм, конформізм, агресивність,
користолюбство, байдужість, нещирість.
Також однією з причин того, що молодь є найменш підготовленою до свідомого вибору
майбутньої професії, є зниження значущості тих навчальних закладів, які безпосередньо готують
старшокласників до свідомого вибору професії, а також до реальних умов життя, і невміння
реалізувати себе незалежно від змін, що відбуваються в політичній, економічній та духовній сферах
суспільства.
Серед новаторських навчально-виховних закладів освіти, розповсюджених на території України в
другій половині ХХ століття, що готували молодь до свідомого вибору майбутньої професійної
діяльності та проводили профорієнтаційну роботу, направлену на формування в учнів позитивного
ставлення до професії, були міжшкільні навчально-виробничі комбінати.
Дослідженням проблеми підготовки учнів старших класів до вибору професії в міжшкільних
навчально-виробничих комбінатах займалися такі вчені, як Л. Йовайша, Д. Закатнов, К. Кікчеєв,
В. Кривневич, М. Левітов, В. Мачуський, Я. Мінгалєв, Г. Нинов, Д. Раззоков, М. Рибников, О. Стирін,
М. Піддячий [1].
Міжшкільні навчально-виробничі комбінати почали з’являтись у кінці 60-х рр. ХХ століття. Згідно
з Постановою Ради Міністрів СРСР від 23 серпня 1974 року № 662, відбулося їхнє масове поширення.
Основними їхніми задачами було ознайомлення учнів з трудовими процесами та змістом праці,
здійснення професійної орієнтації підлітків з метою їх підготовки до свідомого вибору професії,
навчання старшокласників первісних навичок праці за обраною спеціальністю.
Профілі навчання визначали з урахуванням місцевих потреб у кадрах. Підприємства
забезпечували необхідні умови для навчання, створювали в якості своїх структурних підрозділів
навчальні цехи, ділянки, кабінети, у тому числі – кабінети загальнотехнічної підготовки, кабінети
професійної орієнтації молоді, лабораторії, допоміжні служби, а також санітарно-побутові
приміщення; виділяли обладнання, установлювали та налагоджували його, оснащували кабінети
учбово-наочними посібниками та технічними засобами навчання, установлювали учням завдання та
постачали необхідні для виконання інструменти, матеріали, комплектуючі вироби та інше.
На професійне навчання відводилося в старших класах 4 години на тиждень. Зміст трудової
практики – двадцять днів по шість годин – повинен був відповідати обраній професії. Для навчання та
організації праці учнів з урахуванням їхніх інтересів та можливостей створювалися учбові групи, у
міському комбінаті – чисельністю 25-30, у сільському – 20-25 осіб.
На комбінаті учні у позанавчальний час займалися технічною творчістю, сільськогосподарськими
роботами. Учителі заохочували учнів до раціоналізаторської та винахідницької діяльності, знайомили
з обчислювальною та мікропроцесорною технікою, а також із науковою організацією праці.
Професійне навчання школярів на комбінаті завершувалося здачею кваліфікаційних екзаменів.
Учнів атестували на присвоєння початкового кваліфікаційного розряду (класу, категорії) з обраної
спеціальності та видавали їм в установленому порядку відповідні свідоцтва (посвідчення).
Загальне керівництво комбінатом здійснював директор. Він призначався із числа кращих учителів,
які мали організаторські здібності, вищу освіту та стаж роботи не менше трьох років.
Заступник директора з навчально-виробничої роботи відповідав за оранізацію навчальновиробничого та виховного процесу, виконання навчальних програм, якість знань та практичних умінь
учнів, здійснював контроль за забезпеченням належних умов навчання та праці школярів,
проведенням інструктажу серед учнів з техніки безпеки.
Помічник директора з господарської частини відповідав за збереження приміщень комбінату,
майна, що знаходиться на балансі, за чистоту та порядок у приміщеннях, їх своєчасну підготовку до
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початку навчальних занять, за протипожежну безпеку, організацію роботи обслуговуючого
персоналу.
Майстер виробничого навчання проводив практичні заняття та керував суспільно корисною та
виробничою працею учнів та трудовою практикою.
Учителі, які працювали в навчально-виробничому комбінаті, призначалися в порядку,
установленому для вчителів загальноосвітніх шкіл. Вони надавали методичну допомогу майстрам
виробничого навчання, займалися виховною, навчальною та профорієнтаційною роботою зі
школярами.
На комбінаті створювалася педагогічна рада, у склад якої входили директор, заступник директора,
учителі комбінату та майстри виробничого навчання, медичний працівник, представники місцевої
адміністрації, суспільних організацій, шкіл та підприємств, батьківських комітетів шкіл [2].
Однією із задач навчально-виробничого комбінату було проведення профорієнтаційної роботи
серед молоді. Так, наприклад, щє в 1980 році в Гайворонському навчально-виробничому комбінаті
Кіровоградської області профорієнтаційна робота велася за наступними напрямками:
- повідомлення учням певного кола знань про найбільш масові професії;
- інформування підлітків про можливості оволодіння тією чи іншою професією;
- формування у школярів позитивного становлення до професій, які є дефіцитними в даному
районі;
- зіставлення стану здоров’я учнів, їхніх інтересів, можливостей з вимогами, які професія
висуває до людини;
- виховання у школярів професійних інтересів до тієї чи іншої діяльності.
Вивчаючи діяльність Гайворонського навчально-виробничого комбінату, дослідниця
З. Тимановська наголошувала на тому, що значне місце у профорієнтаційній роботі слід відводити
праці, яка дозволяє учням глибше вивчити професію. На комбінаті постійно оранізовувалися
конкурси "кращий за професією", гурткова робота розглядалася як одна з форм самовизначення та
підготовки учнів до свідомого вибору професії. Усі форми гурткової роботи були направлені на те,
щоб допомогти вчителям виявити схильності старшокласників, дати оцінку їхнім можливостям,
виховати в учнів наполегливість у досягненні професійної мети [3].
Але, як відомо, у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах йшла підготовка не тільки за
спеціальностями тісно пов’язаними з виробництвом, пропонувалися професії, яких навчались і
хлопці, і дівчата. Так, для дівчат було відкрито курси перукарів, парфюмерів, косметологів,
продавців, контролерів, водіїв електротранспорту та багато інших.
Постанова Верховної Ради СРСР від 12 квітня 1984 року № 313 зазначала, що в середній
загальноосвітній школі організовується трудове навчання найбільш розповсюджених професій з
урахуванням потреб у них у даному регіоні. При наявності необхідних умов навчання завершується
оволодінням професією та здачею кваліфікаційних екзаменів у встановленому порядку.
Згідно з постановою, базові підприємства було закріплено за шкільними та міжшкільними
майстернями, навчально-виробничими комбінатами. Підприємства виділяли обладнання, техніку,
матеріали, комплектуючі, планували та організовували виробничу діяльність школярів, оплачували
працю учнів [4].
Постановою Центрального Комітету КПРС та Ради Міністрів СРСР від 12 квітня 1984 року № 314
"Про покращення трудового виховання, навчання, професійної орієнтації школярів" у середній школі
обов’язковою задачею вчителя було проголошено залучення школярів до участі в суспільно корисній
праці у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, учбових цехах і на ділянках підприємств та
організацій, у шкільних учбових та учбово-виробничих майстернях та інших трудових об’єднаннях
школярів. У період літніх канікул ширше почали заохочувати школярів до роботи в народному
господарстві [5].
Оволодіння професією в міжшкільних навчально-виробничих комбінатах здійснювалося при
наявності двадцяти та більше учнів, які об’єднувались у групу. Але, якщо бажаючих отримати ту чи
іншу професію було багато, групу ділили на дві частини.
Ділити групу на дві частини заборонялося, якщо професія відповідала наступним профілям:
масляне, сирне, молочне виробництво, основи діловодства, ливарні, зварювальні, холодноштампувальні, волочильні, ковальсько-пресові та термічні роботи, слюсарні роботи, експлуатація
обладнання електростанцій, мереж та енергозбутів, виробництво технічних каменів для годинників та
приладів, металевих електродів, ізоляційних матеріалів, загальні професії деревообробного
виробництва, асбоцементних виробів, обробка слюди, приладів зі скла, парфюмерно-косметичне
виробництво та інші [6].
У кінці 80-х рр. ХХ століття так звана "перебудова" в державі призвела до того, що підприємства
та організації почали переходити на госпрозрахункові відносини, що не могло не вплинути на
діяльність комбінатів, продукція, яку вони виготовляли руками старшокласників, стала нікому не
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потрібною. Підприємства та організації почали виділяти менше коштів, а деякі з них стали зовсім
відмовлятися від навчально-виробничих комбінатів, вважаючи їх непотрібними. Почалося їхнє
масове закриття.
Часом відродження міжшкільних навчально-виробничих комбінатів можна вважати 1993 рік, коли
було видано Наказ Міністерства освіти України № 430 від 30 листопада 1993 року "Про затвердження
положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат". Згідно із цим наказом, міжшкільний
навчально-виробничий комбінат створено як інституцію загальної зайнятості старшокласників та
ознайомлення їх з певними спеціальностями, поширеними в країні та необхідними в певному регіоні.
Основними задачами комбінату є ознайомлення учнів з професіями, які необхідні місту, та
свідомий вибір підлітками майбутньої спеціальності. Як відомо, загальноосвітні школи можуть
займатися професійною підготовкою старшокласників, але це неможливо без проходження літньої
навчально-виробничої практики, на яку відводиться мінімум 120 годин. Тим більше, дуже складно
навчити старшокласника в умовах сучасної школи якої-небудь професії, коли за навчальним планом у
школі на трудове навчання відводиться всього 2 години на тиждень [7].
На думку сучасного вченого Миколи Піддячого, підготовка старшокласників до свідомого вибору
майбутньої професії буде більш ефективною в умовах міжшкільних навчально-виробничих
комбінатів, якщо враховувати зв’язки з предметами, що мають безпосереднє відношення до обраної
професії.
Також слід зосереджувати увагу на формуванні професійно важливих якостей особистості з
обраного виду трудової діяльності; контролювати й коригувати професійні плани, способи оцінки
результатів процесу професійного самовизначення; інформувати про умови майбутньої професійної
діяльності; активізувати соціально-професійну адаптацію старшокласників, що пов’язана з
формуванням не лише професійних знань, умінь та навичок, а й із засвоєнням норм і соціальних
цінностей конкретних трудових колективів [1].
Підводячи підсумок, ми зазначаємо, що міжшкільні навчально-виробничі комбінати є
новаторськими навчально-виховними закладами, які забезпечують підготовку молоді до свідомого
вибору майбутньої професії, а також знайомлять старшокласників з первісними навичками праці за
професією, якою вони оволодівають.
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Oleyarnyk O.V. Study-Industrial Combination of the 2nd half of the 20th century as Innovatory Institutions
in the History of Ukraine.
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ШКІЛЬНІ СВЯТА В ПРАКТИЦІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПЕРІОД ВИЗВОЛЬНИХ
ЗМАГАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1917 – 1920 РР.)
У статті розкриваються зміст та особливості проведення свят у загальноосвітніх навчальних
закладах у період визвольних змагань українського народу 1917 – 1920 рр. Автором проаналізовано їх
виховне значення для учнів.
Сьогодення вимагає підвищення рівня духовності всієї української нації, відродження її
найкращих традицій. Досягти певного успіху можливо, перш за все, через усвідомлення
національного характеру освіти. У державних освітніх документах, зокрема, Державній національній
програмі "Освіта" ("Україна XXІ століття") та Національній доктрині розвитку освіти України
підкреслюється, що освіта виховує громадянина і патріота України, прищеплює любов до української
мови і культури, повагу до народних традицій. Значна увага приділяється національному вихованню,
головною метою якого є набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних
надбань українського народу, формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою
[1: 15; 2: 349]. У цьому одним з найбільш ефективних засобів є шкільні свята, які займають чільне
місце у всебічному розвитку дітей.
До проблеми шкільного свята даного періоду зверталися видатні педагоги та громадські діячі –
В. Дурдуківський, С. Русова, С. Черкасенко, Я. Чепіга, які підкреслювали необхідність виховання
молоді в кращих традиціях національної педагогіки та шкільництва. Зокрема, про націоналізацію
школи висвітлено у працях С. Русової, С. Черкасенка, Я. Чепіги [3: 20; 4: 83-85; 5: 68-74; 6: 74-83].
Відомі українські педагоги дивилися на шкільне свято як на важливий аспект національного
виховання учнів. Організацію та методику проведення Шевченківського свята вивчав
В. Дурдуківський [7: 145-156], змісту і проведенню дитячих вистав у школі присвятили свої роботи
Г. Маляр і В. Дога [8: 19-21; 9: 31-32], про виховне значення трудових свят у школі повідав у праці
"Свято насадження та охорони дерев" (1918) О. Биба [10: 332-335]. Сучасні українські вчені, такі як
Л. Березівська, Н. Копиленко, Н. Побірченко, О. Сухомлинська, у своїх працях лише фрагментарно
висвітлюють зазначену проблему.
У даній статті ми розглянемо зміст та особливості проведення свят у навчальних закладах у роки
визвольних змагань (1917 – 1920 рр.), визначимо їх роль та значення у вихованні учнів.
1917 – 1920 рр. – надзвичайно важливий період у житті Української держави та вітчизняної
культури. Саме в цей короткий період в Україні діяли національні уряди (Центральна Рада,
Гетьманат, Директорія), які заклали фундамент національної шкільної політики. Як зазначає
О. Сухомлинська, "освітня політика українських урядів справила помітний вплив на подальший
розвиток шкільництва. Розбудова школи на національних засадах за Центральної Ради та Директорії,
енергійна адміністративно-практична діяльність у цьому плані часів Гетьманату привели широкі кола
громадськості до розуміння необхідності існування своєї власної системи навчання й виховання
підростаючих громадян" [11: 87]. Державними урядами на ниві освіти було зроблено чимало.
Першочерговими стали завдання українізації школи: розширення мережі національних освітніх
закладів, підготовка викладачів для національної школи, видання шкільних підручників українською
мовою.
У даний період функціонували різноманітні навчальні заклади: гімназії хлоп’ячі та дівочі, реальні
школи, комерційні школи, торгівельні школи, духовні школи, дівочі єпархіальні школи, духовні
семінарії [11: 83]. Слід зауважити, що ці навчальні заклади за формою власності поділялися на
державні, громадські і приватні. У школах здійснювалось національне виховання дітей через свято.
Найбільш поширеним у загальноосвітніх школах у роки Визвольних Змагань (1917 – 1920 рр.)
було свято ялинки, яке проводили у різдвяні дні. Його організацію та зміст яскраво демонструє
практика святкування Різдва в 1-й Київській українській гімназії ім. Т.Г. Шевченка. (Варто відмітити,
що першу українську гімназію було урочисто відкрито 18 березня 1917 року. На початку року
директором гімназії був П. Холодний, згодом обіймав цю посаду В. Дурдуківський).
У школі під вправним керівництвом В. Дурдуківського постійно влаштовувались різноманітні
свята, особливе місце серед яких займало свято ялинки. Так, у перший день різдвяних свят гімназія
влаштувала колядковий похід учнів до відомих українських письменників і громадських діячів.
Колядування розпочалось о 12 годині ранку в супроводі директора і вчителя співів П. Козацького.
Гімназисти обійшли з колядками вельми поважних людей – І. Нечуй-Левицького, М. Грінченко,
С. Русову, М. Черняхівську, С. Тобілевич, І. Стешенка, М. Грушевського, П. Холодного, С. Черкасенка і батьків деяких учнів.
Колядників повсюди дуже тепло зустрічали, дякували, наділяли усякими ласощами, горіхами,
цукерками, а часом і грішми. В. Дурдуківський в кожній господі казав дітям маленьку промову, в якій
характеризував хазяїна. Деякі з них у відповідь теж говорили промови.
© Олійник В.В., 2007
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Похід закінчився о 18 годині. Як зазначено у документі, "стомлені, але щасливі діти весело
розбігались по своїх домівках, несучи додому вістки про своє надзвичайне колядування" [12: 187].
Крім організації дітям святкової розваги, метою цього походу було, з одного боку, відродження
старовинного звичаю, а з другого – знайомство дітей з відомими українськими діячами і
стимулювання в них активного інтересу до громадського і культурного життя України.
29 грудня 1918 р. у цій же гімназії відбулася дитяча вечірка з ялинкою. Програма свята включала
виставу "Вертепного дійства", колядки та дитячі ігри. З доповіддю виступив Л. Білецький, який у
загальних рисах розповів про старовинні звичаї колядування і "ходіння з Вертепом". Під
керівництвом викладацького складу було поставлено виставу, в якій усі дійові ролі виконували учні
старшого підготовчого класу гімназії. Після Вертепу і читання різдвяних віршів хор виконав кілька
колядок: "Нова Рада", "Добрий вечір", "Чи дома, дома", "По всьому світу", "Ой у саду, саду". Свято
продовжувалось дитячими іграми коло ялинки, які пройшли дуже весело [12: 187].
Отже, свято ялинки сприяло вихованню українського громадянина на засадах вивчення
старовинних українських звичаїв і традицій, згуртовуванню дитячого колективу, прояву позитивних
емоцій у дітей, а це, в свою чергу, впливало на формування естетичних смаків і звичок.
У навчальних закладах даного періоду практикувались організація та проведення літературних
свят на пошану видатних людей. Так, 26 лютого 1918 р. Міністерство освіти УНР видало
розпорядження про вшанування пам’яті Т. Шевченка по всіх навчальних закладах Київського
навчального округу. Також було постановлено в цей день не проводити занять, а влаштовувати
шкільні вечірки, присвячені пам’яті видатного поета [13: 70].
По всіх школах України весною відзначалось Шевченківське свято. Традиційно в його організації
брали участь вчителі, учні, їх батьки, громадськість. Кожен шкільний колектив складав свою
програму. Зокрема, яскраво проходило Шевченківське свято 25 лютого 1918 року в 1-й Київській
українській гімназії ім. Т.Г. Шевченка. Зауважимо, що в проведенні цього свята головну роль
відіграли організатори дійства, зокрема директор школи, педагогічний колектив, учні, які склали і
розробили програму. Напередодні свята учні прикрасили зал квітами, рушниками, килимками,
власними малюнками, на стіну повісили портрет Т. Шевченка, прибраний у рушник, і плакати з
висловами із його творів. Програма свята складалася з двох частин, де діти читали вірші та
виконували твори на слова Т. Шевченка. Святкування розпочалось промовою директора
В. Дурдуківського. Звертаючись до дітей, він сказав: "Подивіться, любі діти, на цей так гарно, так
старанно прибраний і прикрашений портрет. Перед вами образ найпершого, найкращого,
найславетнішого рідного письменника, образ борця і великомученика за долю нашої України, образ її
найдужчого, наймогутнішого оборонця, образ величного апостола нашого національного
відродження, образ всім рідного й дорогого незабутнього Кобзаря – Тараса Шевченка..." [14: 185186].
Після промови учень прочитав реферат про життєвий і творчий шлях письменника, а потім по
черзі учні читали вірші, уривки із творів Т. Шевченка, учнівський хор виконував пісні. Після першої
частини програми була зроблена перерва на півгодини, протягом якої діти пили чай. У другій частині
програми учні продовжили читати та декламувати твори видатного поета, а запрошений на свято
кобзар (український народний співець, що супроводить свій спів грою на кобзі) проспівав декілька
історичних билин.
Таке ж свято було влаштоване в Ямпільській чоловічій та жіночій гімназіях Вінницької губернії.
Програма свята була такою: учнівський хор виконував гімн "Заповіт", учень 3-го класу Дятлов
прочитав реферат, учні читали вірші із "Кобзаря": "Якби ви знали паничі", "Садок вишневий коло
хати", "Мені однаково...", "Минають дні, минають ночі" [15: 3].
Подібне свято проводилось у березні 1918 р. у Канівській, Житомирській, Смілянській чоловічих
гімназіях, Васильківській гімназії, Сквирській міській гімназії Київського навчального округу.
Програма свята була різноманітною: оркестр виконував гімни "Ще не вмерла Україна", "Заповіт", з
промовами виступали викладачі, учнівський хор виконував "Слава Україні", "Зоре моя вечірняя",
"Така її доля" [16: 6].
А викладачі Ржищевської гімназії Київської губернії 16 березня 1918 р. організували учнівський
літературно-музичний вечір, з піснями та віршами, присвячений пам’яті Т. Шевченка [17: 6].
Подібні свята пробуджували в дітях почуття любові й пошани до України, рідної мови, традицій,
поглиблювали літературні знання, розвивали розумові творчі здібності та естетичні смаки.
Крім свят ялинки та літературних свят у навчальних закладах викладачі проводили свята,
присвячені визначним історичним подіям. Виконавчим органом Центральної Ради – Генеральним
секретаріатом народної освіти було видано циркуляр про влаштування 9 листопада 1917 р. в усіх
навчальних закладах України урочистостей, приурочених проголошенню ІІІ-го Універсалу [18: 28].
Так, 9 листопада 1917 р. у 1-й Київській українській гімназії ім. Т.Г. Шевченка було проведене свято з
цього приводу.
На урочистостях перед учнями з промовою виступив директор гімназії В. Дурдуківський: "Ми
зібралися тут, щоб помолитись за щастя і долю рідної України. Надзвичайної ваги і значення події
відбуваються зараз у нашій країні…" [18: 204-205]. Після промови священик і учитель гімназії
Хоменко відправили українською мовою молебень з проголошенням многая літа Українській
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Центральній Раді, Генеральному секретаріату освіти, викладачам і учням. Свято продовжилось
концертом з декламуванням українських віршів, таких як "Вже воскресла Україна", та виконанням
українських пісень.
Як бачимо, у навчально-виховному процесі перша українська гімназія за головну мету ставила
виховання національної свідомості учнів.
Таким чином, у роки визвольних змагань (1917 – 1920) діючі національні уряди чимало зробили на
шляху відродження української культури, освіти, виховання. Згідно їх настанов, в Україні були
відкриті початкові, середні школи та гімназії. У період їх діяльності в навчальних закладах
здійснювалось виховання учнів у національно-патріотичному дусі, зокрема через активне
використання шкільного свята.
За тематикою шкільні свята можна класифікувати наступним чином: Різдвяні свята (свято
ялинки), літературні свята, урочистості, присвячені визначним історичним подіям. Особливу увагу
привертають літературні свята, де учні поглиблено вивчали життєвий і творчий шлях українських
письменників, поетів, композиторів.
Отже, шкільні свята, організовані педагогічним колективом, громадськістю тощо, здійснювали
значний виховний вплив на дітей, зокрема вони сприяли: вихованню громадянина Української
держави; розвитку в дітей творчих здібностей; прояву почуттів відповідальності, товариськості,
любові до рідного краю, любові та шанобливого ставлення до рідної мови; формуванню
загальнолюдських цінностей.
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Матеріал надійшов до редакції 25.09.2007 р.
Олейник В.В. Школьные праздники в практике учебных заведений в период освободительного
движения украинского народа (1917 – 1920 гг.).
В статье раскрываются содержание и особенности проведения праздников в общеобразовательных
учебных заведениях в период освободительного движения 1917 – 1920 гг. Автором проанализировано
их воспитательное значение для учеников.
Oliynyk V.V. The School Holidays in the Period of Liberation Movement of Ukrainian People (1917-1920).
The article reveals the subject-matter and peculiarities of carrying out school holidays during the period of
Ukrainian liberation movement at 1917-1920. The author analysed their educational mission for the pupils.
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ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
В статті розглядається проблема організації самостійної роботи з математики студентів –
майбутніх учителів початкових класів, пропонуються шляхи підвищення її ефективності,
аналізується вплив особливостей математики як науки і як навчальної дисципліни на організацію
самостійної роботи.
Проблема організації самостійної роботи студентів (учнів) в педагогіці не нова, вона
досліджувалась багатьма вченими, зокрема, А.М. Алексюком, Ю.К. Бабанським, В.В. Давидовим,
М.О. Даниловим, Г.П. Єсиповим, В.І. Загвязинським, В.А. Козаковим, Н.В. Кузьміною, І.Я. Лернером, А.М. Матюшкіним, М.Д. Нікандровим, П.І. Підкасистим, О.Я. Савченко, М.М. Скаткіним,
Н.Ф. Тализіною, Г.І. Щукіною та іншими.
В наш час, коли система вищої освіти України активно реформується, прагне інтегруватися в
європейську, проблема організації СРС надзвичайно актуальна.
Метою цієї статті є аналіз проблеми організації самостійної роботи з математики майбутніх
учителів початкових класів.
Базовими в нашому дослідженні будуть поняття "самостійна робота" та "самостійність", чимало
визначень яких зустрічається в психолого-педагогічних джерелах. Ми розглядаємо самостійну роботу
як спеціально організовану навчально-пізнавальну діяльність студентів з урахуванням їх
індивідуальних особливостей, спрямовану на самостійне виконання навчальних завдань та
формування самостійності , активності та творчих здібностей особистості.
Під самостійністю ми розуміємо здатність планувати, регулювати і систематизувати свою
діяльність без безпосереднього постійного керівництва з боку керівника.
Формування самостійності є цілеспрямованим, організованим, педагогічно керованим процесом
оволодіння особистістю способами самостійного прийняття рішень і уміннями виконання
самостійних дій і вчинків, у ході якого особистість стає відповідальною за свої дії і вчинки, здатною
до самоврядування і саморегуляції.
Проаналізуємо проблему організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів
початкових класів, враховуючи особливості математики як науки та як навчальної дисципліни.
Як відомо, математика – наука про кількісні відношення і просторові форми дійсного світу [1: 37].
Характерними рисами математики як науки є: її абстрактність, логічна строгість, непохитність її
висновків, надзвичайна широта її застосувань [2: 5], формалізація, широке застосування
аксіоматичного методу, алгоритмічність розв’язання багатьох задач, оперування спеціальними
математичними знаками, умовними символічними позначеннями [3: 102-103].
Зазначені особливості математики як науки мають великий вплив на математику як навчальну
дисципліну.
Н.О. Вірченко – академік АН України, член Українського, Американського, Австралійського,
Единбургського, Лондонського математичних товариств, заслужений викладач НТУУ "КПІ" –
вважає: "Для навчання математики особливе значення має мислення в широкому розумінні слова і
мислення поняттями. ... Математичне мислення – гранично абстрактне і теоретичне, об’єкти його
цілком позбавлено матеріальності; вони можуть інтерпретуватись найдовільнішим чином, аби лише
при цьому зберігалися раніше визначені відношення між ними. ... При навчанні математики значну
роль відіграє уява, особливо просторова; мають значення також і інтереси, і увага, і воля." [4: 9-10].
Н.О. Вірченко зазначає: "Математичному мисленню, як і математиці взагалі, властива висока
логічність, строгість, виразність, глибина, точність, лаконізм і т. п. Математичне мислення тісно
пов’язане з математичними здібностями, які спираються на природні задатки особистості та
формуються в процесі її активної творчої діяльності" [4:105].
Компоненти структури математичних здібностей назвав В.А. Крутецький :
1) здатність до формалізації математичного матеріалу, до відокремлення форми від змісту,
абстрагування від конкретних кількісних відношень і просторових форм і оперування формальними
структурами, структурами відношень і зв’язків;
2) здатність узагальнювати математичний матеріал, виокремлювати головне, абстрагуючись від
несуттєвого, бачити спільне у зовні різному;
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3) здатність до оперування числовою і знаковою символікою;
4) здатність до послідовного, правильно розчленованого логічного міркування, пов’язаного з
потребою в доведеннях, обґрунтуваннях, висновках;
5) здатність скорочувати процес міркування, мислити згорнутими структурами;
6) здатність до оборотності розумового процесу (до переходу з прямого на зворотний хід думки);
7) гнучкість мислення, здатність до переключення від однієї розумової операції до другої, свобода
від впливу шаблонів і трафаретів;
8) математична пам’ять (пам’ять на узагальнення, формалізовані структури, логічні схеми);
9) здатність до просторових уявлень [3: 104].
Особливості математики як науки, специфічність математичного мислення та математичних
здібностей значною мірою пояснюють той факт, що студенти, особливо нематематичних
спеціальностей, традиційно вважають математику складною для вивчення дисципліною.
Вивчення математики студентами – майбутніми вчителями початкових класів – теж нелегкий
процес, що відбувається впродовж п’яти семестрів і має на меті розкрити теоретичні основи та зміст
основних математичних понять курсу математики початкових класів, дати студентам належну
математичну підготовку для навчання молодших школярів за діючими програмами та перспективного
впровадження в початковій школі нових тем та предметів математичного циклу.
Нині в рамках реформування навчального процессу відбувається поступове скорочення
аудиторних занять і збільшення годин на СРС з математики. При цьому зміст курсу математики
залишається незмінним. Математика, звичайно, не стала легшою для сприйняття, але доступ до її
вивчення зараз отримують студенти з низьким рівнем знань шкільного курсу математики, що значно
ускладнює навчальний процес. Ми маємо протиріччя між складністю вивчення математики і рівнем
готовності студентів до сприйняття предмету.
Проблемою нині є й зменшення інтересу студентів до навчання, їх прагматичне ставлення до
освіти.
За таких обставин скорочення аудиторних годин і збільшення годин на самостійну роботу
студентів вимагає ретельної підготовки від усіх учасників педагогічного процесу.
Аналіз результатів анкетування, бесіди зі студентами та викладачами, власний досвід викладання,
спостереження за цим аспектом реформування навчального процесу роблять очевидним протиріччя
між вимогою сучасної вищої школи високого рівня самостійності студентів у навчанні математики і
низьким рівнем готовності до самостійної роботи з боку студентів.
Особливо гострим воно є для першокурсників, адже переважна більшість випускників шкіл
приходять до університету не озброєними достатніми навичками й уміннями самостійно працювати.
Спостереження та опитування студентів і викладачів, їх анкетування засвідчили, що рівень
готовності студентів до самостійної роботи на різних курсах різний. Найнижчий він на першому
курсі, що зумовлено недостатньою сформованістю у випускників середніх шкіл умінь і навичок
самостійно працювати. З часом, після подолання періоду адаптації до умов вищої школи, він
підвищується по мірі набуття навичок самостійної роботи і більшість старшокурсників демонструють
достатній рівень організаційної готовності до самостійної роботи, хоча потреба подальшого
формування самостійності залишається актуальною.
Для подолання протиріччя між вимогою високого рівня самостійності студентів у навчанні
математики і низьким рівнем готовності до самостійної роботи з боку студентів необхідно, перш за
все, вчити студентів учитися самостійно, цілеспрямовано формуючи уміння і навички самостійної
роботи. З цією метою ми пропонуємо студентам-першокурсникам спецкурс "Організація самостійної
роботи студентів з математики" (36 годин: 6 год. – лекції, 12 год. – практичні заняття, 18 год. –
індивідуальна робота), завданнями якого є:
1) формувати у студентів-першокурсників систему знань про самостійну роботу як специфічний
вид навчально-пізнавальної діяльності у ВНЗ, що передбачає ознайомлення студентів з основними
видами самостійної роботи (СР), її структурою, методами, формами контролю за СР, інформаційнометодичним забезпеченням самостійної роботи, формування навичок раціональних прийомів ведення
конспекту лекцій, допомога студентам-першокурсникам адаптуватися до умов навчання у ВНЗ;
2) формувати навички самостійної роботи з математики, що передбачає ознайомлення з методами
та формами (індивідуальною, індивідуально-груповою і груповою ) СРС з математики, формування
раціональних прийомів роботи з математичним текстом, різними видами інформаційно-методичного
забезпечення СР з математики, теоретичним матеріалом, задачами тощо;
3) формувати самостійність як необхідну рису сучасного фахівця.
На практичних заняттях в рамках спецкурсу розглядаються, зокрема, питання: наукова організація
розумової праці студента; раціональні способи роботи з різними видами інформаційно-методичного
забезпечення СРС; можливості бібліотеки, читального залу, комп’ютерного класу в здійсненні
інформаційно-методичного забезпечення СРС; види каталогів і способи пошуку потрібної навчальної
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літератури; підручник, посібник, довідник, енциклопедія з математики, їх призначення, структура,
раціональні прийоми роботи з ними; конспект лекцій з математики, раціональні прийоми його
ведення та користування ним; методичні розробки, методичні рекомендації та користування ними;
електронний вид інформаційно-методичного забезпечення СРС з математики; як готуватися до
практичного заняття, лекції, заліку, екзамену з математики тощо.
Готовність студентів до самостійної роботи передбачає не лише знання про СР та наявність умінь і
навичок самостійної роботи, але й достатнього рівня знань з предмету, що вивчається. Зауважимо, що
абітурієнти педагогічного факультету не складають, як колись, вступний іспит з математики, і
зараховуються до ВНЗ, маючи переважно середній (а деякі – низький) рівень шкільної математичної
підготовки, часто недостатньо розвинене математичне мислення. Тому зрозуміло, чому 85 %
анкетованих студентів відповіли, що не зможуть самостійно вивчити матеріал з математики якісно
навіть за умов належної організації СР на рівні викладачів, кафедри, деканату, зокрема належного
інформаційно-методичного забезпечення СРС, її раціонального планування та продуманої системи
консультування, бо математика для них є нелегким предметом ще зі школи.
Тому важливою умовою ефективної організації СР з математики є, на нашу думку, посилення
методичної підготовки викладачів математики. Відомий російський письменник-публіцист
А.І. Герцен, за фахом астроном і математик, казав: "Важких наук немає, є тільки важкі виклади, тобто
"неперетравні"... В тому й полягає вся задача педагогіки зробити науку до того зрозумілою і
засвоєною, щоб змусити її говорити простою, звичайною мовою" [5: 24-25].
Необхідно викладання математики робити доступним, зрозумілим і цікавим, викладачу мало знати
самому – треба уміти навчити студента, щоб закласти основу для його подальшої самостійної роботи,
а це вимагає педагогічної і, зокрема, методичної майстерності викладачів.
Б.В. Гнеденко, аналізуючи математичну освіту в ВНЗ, зазначав: "Педагогічна майстерність
викладача визначає в процесі навчання дуже багато: інтерес студентів до предмету, вміння бачити за
формулюваннями теорем і формулами реальні явища і образи, захоплення науковими проблемами,
прагнення йти шляхом пізнання далі й далі. Підвищувати свою педагогічну майстерність повинен
кожен математик. Уміння аналізувати чужі та власні педагогічні успіхи і невдачі , здатність критично
ставитися до всіх своїх вчинків повинні стати нормою. І це необхідно поєднувати з вимогливістю до
знань і навичок студентів, до їх уміння самостійно мислити і брати відповідальність за пропоновані
рішення" [6: 3].
Для покращення методичної підготовки викладачів не досить методичних семінарів і
взаємовідвідувань занять з їх подальшим обговоренням, потрібна продумана система методичної
освіти викладачів та широкий обмін досвідом.
Враховуючи перенесення акценту в навчанні на самостійну роботу, необхідно вдосконалити зміст
програми з математики, максимально наблизити її до потреб майбутньої спеціальності, врахувати
потенційні можливості студентів у засвоєнні програми. Отже, актуальною є й сьогодні думка
Б.В. Гнеденка: "При побудові курсу математики e ВНЗ треба перш за все мати на увазі майбутню
спеціальність студентів, а не абстрактні принципи, напрацьовані математикою. ... При цьому
необхідно враховувати і можливості людського інтелекту для сприйняття нової інформації,
оволодіння нею і перетворення нових знань у знаряддя подальшого пізнання" [6: 58]. Це дозволить
вчити не взагалі, а так, щоб знання були корисними, затребуваними в подальшій роботі, посилить
мотивацію студентів у навчанні, створить необхідні передумови для ефективної самостійної роботи.
Крім вдосконаленої програми є потреба у створенні нових, адаптованих до інновацій підручників,
які б, зокрема, показували зв’язок викладеного матеріалу з курсом математики початкової школи,
містили запитання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, пізнавальний матеріал з
історії математики.
Методично підготовлені викладачі, вдосконалені програми та підручники є необхідною, але
недостатньою умовою ефективної організації СРС з математики.
Не менш важливим в цьому питанні є запровадження інноваційних технологій навчання. Сприяти
отриманню якісних знань і стимулювати самостійну роботу студентів покликана кредитно-модульна
система навчання та рейтингова система оцінювання знань. Вони змінюють характер організації
навчального процесу, який набуває індивідуальних, індивідуально-групових або групових форм.
Навчання студентів стає більш відповідальним і систематичним. Відбувається переорієнтація
процесу навчання з лекційно-інформативних на індивідуально-орієнтовані форми.
Запровадження кредитно-модульної системи навчання та рейтингової системи оцінювання знань
активізує і заохочує самостійну діяльність студентів під час аудиторних і позааудиторних занять.
Навчальний матеріал поділяється на модулі, вивчення кожного з яких завершується написанням
контрольної роботи, що дозволяє систематизувати та проконтролювати знання з кожного модуля,
створює сприятливі умови для формування самостійності студентів.
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При кредитно-модульній системі першорядну значимість набувають організаційні передумови
самостійної навчальної роботи студентів, а саме: системна плановість і своєчасність надання
навчальних завдань, чіткість формулювань у них, наявність рекомендацій до їх виконання,
забезпеченість студентів відповідною науковою та методичною літературою.
Застосування такої технології накладає підвищені вимоги до професійної підготовки викладачів,
які повинні бути не лише джерелом інформації, розробниками методичного забезпечення самостійної
роботи, але й допомагати студентам самостійно навчатися і самовизначитися.
Функції викладача при організації самостійної роботи сьогодні змінюються – він стає
координатором і консультантом. Викладач, враховуючи вимоги кредитно-модульної системи, поновому планує власну діяльність щодо опосередкованого керування самостійною роботою студентів
та здійснює це керівництво, зокрема, планує самостійну роботу студентів, створює методичне
забезпечення її до кожного модуля, пояснює нові навчальні вимоги, мотивує самостійну роботу,
розвиває пізнавальний інтерес студентів, здійснює контроль за СРС.
За умови, що викладач є консультантом, студент повинен самостійно ставити перед собою
навчальне завдання, планувати власну роботу, організовувати її, здійснювати самоконтроль за
виконанням. Нині викладачі і студенти лише звикають до таких змін у розподілі функцій.
Допоможуть становленню цього процесу висока методична підготовка викладача та запровадження
тьюторських занять.
Підвищенню ефективності навчального процесу і роботи викладача сприяє рейтингова система
оцінювання знань студентів. Вона, хоч і забирає багато часу у викладача, але дає можливість
систематично одержувати докладну інформацію про виконання кожним студентом графіка
самостійної роботи; забезпечує постійний зворотний зв’язок і дає змогу здійснювати оперативні
виховні і дидактичні заходи; реалізує диференційований, індивідуальний підходи у роботі зі
студентами; підвищує точність та об’єктивність оцінки успішності навчання; дозволяє бути не
"передавачем" інформації з дисципліни, а помічником студентів у набутті знань [7].
Ю. Якименко, аналізуючи рейтингову систему оцінювання знань студентів, зазначає, що
вона робить систему оцінювання гнучкішою, об’єктивнішою і сприяє систематичній та активній
самостійній роботі студентів протягом усього періоду навчання, забезпечує здорову
конкуренцію між студентами у навчанні, сприяє виявленню і розвитку творчих здібностей
студентів. Це тонкий, гнучкий і дієвий засіб впливу на студента, який набагато краще відповідає
вимогам природного розвитку і прояву особистості, потребам сьогодення.
Перспективними напрямками оптимізації СРС з математики є диференціація і поглиблена
спеціалізація змісту освіти, активізація пізнавальних інтересів студентів, формування позитивної
мотиваційної сфери самостійної роботи.
Оптимізації СРС має сприяти особистісно-орієнтоване навчання, при якому взаємодія викладача і
студентів відбувається на основі врахування індивідуально-психологічних властивостей студентів і
яке передбачає можливість кожного студента ефективно самореалізуватися у самостійній навчальній
діяльності. Студент стає активним суб’єктом навчання, у нього формуються навички самоуправління
власною діяльністю (саморегуляція, самоорганізація та самоконтроль). Ця технологія навчання
унеможливлює абсолютизацію репродуктивного типу мислення студентів у процесі засвоєння знань і
стимулює їх ініціативність і самостійність.
Запровадження особистісно-орієнтованої технології навчання повинне допомогти у розв’язані
проблеми формування позитивного ставлення студентів до самостійної роботи, до потреби
вчитися протягом усього життя. Багато студентів здобувають вищу освіту не заради пізнання, а
з прагматичних міркувань, у них відсутні пізнавальна активність та справжній інтерес до
навчання, вони не усвідомлюють потребу в самоосвіті. Не лише зусилля викладачів, але й
вимоги суспільства до підготовки фахівців повинні вирішити цю проблему.
Підсумовуючи, зазначимо, що ми розглянули найбільш важливі, з нашої точки зору, умови
ефективної організації самостійної роботи з математики, виконання яких дозволить
оптимізувати її і тим самим допомогти студентам у вивченні математики.
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Орел Л.А. Проблема организации самостоятельной работы по математике будущих
учителей начальных классов.
В статье рассматривается проблема организации самостоятельной работы по математике
студентов – будущих учителей начальных классов, предлагаются пути повышения ее
эффективности, анализируется влияние особенностей математики как науки и как учебной
дисциплины на организацию самостоятельной работы.
Orel. L.O. The Problem of Future Elementary School Teachers' Independent Work in Mathematics
Organization.
The article dwells upon the problem of the independent work in mathematics of the students – future
elementary school teachers organization, suggests the ways of its intensification and provides analysis of
mathematics' peculiarities as a science and as a classroom discipline influence on the organization of the
independent work.
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ЗМІСТ І УПРАВЛІННЯ ПЕРЕПІДГОТОВКОЮ ВЧИТЕЛІВ У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті розкрито суть змісту управління та особливості перепідготовки вчителів у 20-ті роки
ХХ століття, проаналізовані шляхи управління перепідготовкою та здійснення контролю. Мета
статті полягає у теоретичному осмисленні проблем підвищення кваліфікації вчителів у 20-30 роки
ХХ століття. Матеріал статті може бути використаний викладачами та слухачами інститутів
післядипломної освіти
Звернення до історико-педагогічних матеріалів має велике значення для осмислення й пошуку
шляхів ефективного вирішення проблем сучасності. Однією з таких є проблема перепідготовки
вчителів як важливого чинника забезпечення школи педагогічними кадрами, професійна кваліфікація
яких відповідала б вимогам, що висуваються до них з боку суспільства.
Аналіз наукової літератури, вивчення архівних матеріалів дало змогу зробити висновок, що доволі
цікавим у цьому контексті є період 20-30-х років ХХ ст. Підтвердженням цієї думки можуть
слугувати праці В. Лугового, В. Майбороди, Н. Падун, С. Сірополка, А. Сігаєвої, Г. Ясницького та ін.,
в яких на багатому документальному матеріалі розкриваються особливості розбудови національної
системи освіти, що мали безпосередній вплив на визначення провідних засад перепідготовки
учителів, управління цим процесом.
Мета статті полягає в теоретичному осмисленні проблеми підвищення кваліфікації учителів у
20-30-і роки ХХ ст.
Необхідність перепідготовки вчителів у заявлений період, її актуальність для тогочасного
суспільства зумовлювалися насамперед тим станом, в якому перебувала система освіти. Скажімо, у
1921/22 навчальному році в Україні діяло 15 793 навчально-виховних закладів, в яких працювало
489 346 учителів. При цьому лише 4 035 з них, що становило 9% від загальної їх кількості, мали вищу
й незакінчену вищу освіту; 12 403 (29%) – спеціальну педагогічні освіту [3: 39]. Такий стан не міг
залишитися поза увагою Наркомосу України, керівництво якого спрямувало зусилля на винайдення
шляхів його поліпшення.
Один з них полягав у створенні шестимісячних курсів з підготовки працівників соцвиху (згідно із
схемою народної освіти УРСР, яка проіснувала до 1930 року, вся освіта складалася з двох основних
частин – соціального виховання дітей до 15 років і професійної освіти), мета яких убачалася у
"піднятті загальноосвітнього рівня курсантів і розвитку їхніх педагогічних сприйнять" [5: 107].
18 лютого 1921 року РНК УРСР прийняв Декрет "Про навчальну зобов’язаність працівників
соціального виховання", який став передумовою видання циркулярів про реалізацію курсової мережі
шестимісячних курсів для означених категорій педагогічних працівників у порядку навчальнотрудового обов’язку. Крім того було затверджене положення "Про 6-місячні курси додаткової
підготовки робітників соціального виховання в порядкові учбово-трудової повинності" [1].
У загальній частині "Положення" зазначалося, що "курси закладаються по всій території України і
мають метою протягом 6-ти місяців дати політичне виховання і підвищити загальну та педагогічну
кваліфікацію робітників соціального виховання старої підготовки" [1: 10]. Наголошувалося, що план
курсів має складатися з чотирьох обов’язкових циклів, які слід органічно поєднувати при проведенні
роботи. Такими циклами виступали: соціальне виховання; соціально-політична пропедевтика;
загальноосвітній та українознавство.
Особи, які залучалися до навчання на курсах, звільнялися від занять "по своїх установах, зі
збереженням їх посад, помешкань і повного утримання". Після закінчення курсів усім курсантам
видавалися відповідні посвідчення.
20 грудня 1923 року відбулося перше засідання комісії з перепідготовки робітників соціального
виховання, на якому було затверджене положення "О мероприятиях по повышению педагогической и
политической квалификации педагогов" [7].
У змісті цього документу зазначалося, що "Наркомпрос и его местные органы должны ставить как
неотложную и ударную задачу повышение политической и педагогической квалификации работников
просвещения" [7]. З цією метою затверджувалися такі заходи:
- інструктивні конференції – курси та екскурсії на виробничі підприємства;
- забезпечення газетами і журналами через проведення кампанії колективної їх передплати,
залучаючи до цього насамперед "союзные организации, наробразы и все культурнопросветительные учреждения";
- організація пересувних бібліотечок із спеціально дібраним фондом;
© Пахомова Т.Г., 2007
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- покладання на Губнаросвіти обов’язку всіляко підтримувати створення Будинків Освіти;
- організація при Будинках Освіти у містах обов’язкових для працівників освіти лекцій і
семінарів, присвячених висвітленню соціально-економічних, політичних і педагогічних питань;
- забезпечення працівників освіти керівництвами щодо соціально-економічних питань.
На Наросвіти покладалося завдання проводити перевірку працівників освіти всіх закладів соцвиху,
Профшкіл, шкіл Робітничої Молоді і курсів профтехосвіти щодо соціально-економічного,
політичного і педагогічного мінімуму відповідно до встановленої Наркомосом України програми.
Всі означені заходи мали проводитися за обов’язкової участі органів Союзу Робітоса; узагальнену
інформацію слід було щомісяця подавати в Наркомос.
1923 рік характеризується дослідниками як етап перепідготовки, коли увага зосереджувалася на
"систематизації і поглибленні педагогічної кваліфікації працівників освіти з концентрацією на цій
основі на перепідготовці політичній" [6: 60]. Для обліку потреб щодо надання практичної допомоги
курсам, забезпечення їх лекторськими кадрами було створене Центральне і губернські лекторські
бюро, а також органи управління перепідготовкою освіти. У зверненні Наркомосу України
Затонського "Всем губоно, окроно, губпросам и окрпросам" зазначалося, що це бюро буде керувати
всією роботою в Україні, тому всі органи освіти мають керуватися в своїй діяльності його
директивами. На місцях слід було створювати аналогічні органи відповідно до "Положення про бюро
по перепідготовці", в якому їхні завдання вбачатися у забезпеченні повного охоплення, обліку та
широкого використання всіх науково-педагогічних і "лекторских сил столицы, губернских городов и
периферий" [8].
Управлінський аспект Центрального бюро полягав у наступному. Всі наукові працівники мали
реєструватися за списками, що подавалися наукпедкомами главків Наркомосів при Центральному
лекторському бюро. Копії реєстраційної книги подавалися у тижневий термін губернськими бюро до
Центрального бюро Наркомосу, де складалася зведена відомість. Разом з копією реєстраційної книги,
що надсилалася всім губбюро з перепідготовки, подавалися відомості: куди, коли і на який термін
уже запрошено того чи іншого зареєстрованого лектора для проведення роботи.
Від моменту реєстрації жоден науковий працівник не мав права прийняти запрошення на роботу з
перепідготовки в іншу губернію без узгодження цього питання з місцевим губернським лекторським
бюро, яке, в свою чергу, мало керуватися таким правилом: "все губбюро по переподготовке
работников просвещения на основании свого операционного плана и календаря сообщают в ЦБ о
необходимых им научных силах по специальностям – куда именно, на какое число дней и когда". У
повідомленні слід було подавати відомості, "какие из этих сил будут взяты на место и каких лекторов
необходимо им командировать распоряжением центра" [8].
У "Положенні" також зазначалося, що Центральне бюро, зважаючи на наявні в його
розпорядженні дані, розподіляє лекторські сили, повідомляючи про це губбюро за місцем роботи
наукового працівника і за місцем його затребування.
Для поліпшення координаційної роботи з перепідготовки педагогічних кадрів окрім Центрального
бюро створювалися губернські бюро при губнаросах та окрбюро при окружних інспекторах. У
районах окрбюро здійснювало діяльність через уповноважених. Названі вище органи "забезпечували
керівництво всією роботою з перекваліфікації і звітували перед вищими інстанціями таким чином:
районні уповноважені перед окрбюро, окрбюро перед губбюро, а останні – перед Центральним бюро"
[6: 61].
Як зазначалося в "Плані праці щодо підготування робітників освіти соцвиху" [4], на початковому
етапі перед Наркомосом стояло завдання "в якнайкоротшім часі і в наймінімальніших розмірах
домогтися піднесення політрівня й залучення до політичної роботи освітянського загалу". Другий
етап мав на меті провести систематизацію і поглиблення педагогічної кваліфікації, що "круг неї
концентрується перепідготування політичне".
У "Плані" наголошувалося, що методичну роботу слід щільно сполучати з "продукційною
діяльністю вчителя, по змозі не відтягуючи його від безпосередньої праці й утворюючи професійну
зацікавленість підвищити свою кваліфікацію політичну, як і педагогічну". Зверталася увага на те, що
"при цьому треба, щоб робітники освіти набували не тільки теоретичного знання, а й практичного
уміння й навичок" [4: 247].
Основними заходами, що мали прислужитися ефективному виконанню намічених завдань,
визначалися: видання відповідних книг, які слід було "дати вчителеві задурно чи по зниженій ціні";
створення мандрівної бібліотечки сільського вчителя; широке використання періодичної педагогічної
преси; видання низки порадників, посібників; зміцнення зв’язку "через посередництво місцевих
профспілкових організацій" з комосередками, осередками КСМ, комнезамами; впровадження
головування освітніх установ міста над сільськими. Як один із методів рекомендувалося
застосовувати "практикантство робітників освіти при найкращих поставлених освітніх установах".
Крім того, затверджувалося широке використання Інститутів Народної освіти та педкурсів. ІНО мали
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стати "центром підготування в районах, що навколо". З цією метою пропонувалося організовувати
при них курси, налагоджувати зв’язок із сусідніми ІНО чи педкурсами. На робітників інститутів чи
курсів покладався обов’язок здійснювати поїздки по найближчому району. ІНО й педкурси мали
"обслуговувати найближчі в районі курси, з’їзди, конференції, лекції й самі їх улаштовувати,
організовувати при них консультації, педмузеї, виставки тощо" [4: 249].
Для піднесення якості перепідготовки, забезпечення належного управління нею Центральне бюро
мало терміново розробити:
1) організаційне положення;
2) відповідний циркуляр, щоб розіслати на місця;
3) соц-економічний та політичний, а також педмінімум, що має бути пророблений протягом
поточного року, особливо звернувши увагу на їх взаємний зв’язок;
4) положення, програми й навчальний план конференцій щодо підготування керівників
колективами й курсами;
5) положення й програми до навчальних планів для районних округових та губерніальних курсів;
6) план роботи педколективів;
7) план кампанії на наступний рік щодо перепідготовки;
8) скласти бібліографічний покажчик потрібної для перепідготовки літератури;
9) скласти відповідні обрахунки;
10) організувати широку кампанію в столичній і провінціальній пресі [4: 250].
Для об’єднання науково-методологічного керівництва, контролю над усіма закладами освіти й
організації науково-методологічної роботи в державному масштабі було створено Державний
науково-методологічний комітет, в якому, починаючи в 1925 року, зосереджувалася вся робота з
розробки науково-методологічної політики.
Робота Державного науково-методологічного центру ґрунтувалася на "Положенні про державний
науково-методологічний комітет Нарком освіти УСРР" [2]. Цим документом Державний науковометодологічний комітет визначався як "центральний провідний і контрольний орган над науковометодологічною діяльністю всіх установ та органів Нарком освіти", основне завдання якого вбачалося
в проведенні планової організації та "поглибленні науково-методологічної праці"; здісненні "по всіх
навчально-виховничих установах народної освіти єдиного методу щодо навчання і виховання,
основаного на підставах марксівської педагогіки та методології" [2: 57].
Зміст діяльності Державного наукового методкому включав такі напрями:
- систематичний контрольний перегляд планів навчання, программ, конспектів курсів,
підручників та навчально-допоміжних засобів, які використовувалися в освітніх установах
Наркомосу;
- затвердження науково-методологічних положень, які розробляються відповідними органами;
- контроль і ревізія освітніх установ у частині, що стосувалася науково-методологічних
завдань;
- сприяння організації науково-методичної роботи в державному масштабі.
У загальній структурі Наркомосу Держнаукметодком являв собою самостійний центр з правами
керування. Методкорми головків діяли як секції Держнаукметодокому за його загальними вказівками,
"залишаючись у складі своїх головків в організаційному зв’язку з ними". Спірні питання, що
виникали між Держнаукметодкомом та головкомами, вирішувалися на колегії Наркомосу.
Губерніальні учметодкоми входили до складу Губнаросвіти як місцеві організації
Держнаукметодкому.
В окрнаросвіти функціонували округові методологічні наради, які скликалися не менш, як раз на
місяць, щоб обговорювати центральні методичні матеріали "в справі впровадження їх у життя, а
також самооблік й обмірковування місцевого досвіду" [2: 58]. Округові методичні методкоми
підтримували зв’язок (кореспондування) з губметодкомом та безпосередньо з методкомом головків.
Крім постійних установ, Держметодком проводив роботу, скликаючи спеціальні наради,
конференції, з’їзди тощо.
Особливістю управлінської діяльності середини 20-х років у галузі науково-методичної роботи
стало спрямування її на "методичне інструктування" місцевих органів відповідно до ухвалених
центром рішень. З цією метою у 1924 році започатковується видання "квартальних директивних
листів", якими певним чином регламентувалася діяльність на місцях. Така управлінська лінія
забезпечувала, по-перше, впровадження державної політики в галузі освіти, по-друге, сприяла
підпорядкуванню місцевих освітніх органів вольовим рішенням центру.
Аналіз архівних матеріалів засвідчує, що Центральним бюро було зроблено велику роботу щодо
підготовки та видання різних нормативних документів та інструкцій на допомогу вчителям.
Розроблялися також навчальні плани й пояснювальні записки до них для відповідних навчальних
закладів та категорій освітянських працівників:
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- факультету соцвиху;
- факультету профосвіти;
- трирічних курсів соцвиху;
- шестимісячних курсів соцвиху;
- тримісячних курсів соцвиху;
- інструкторів курсів політосвіти;
- курсів інструкторів соцвиху;
- курсів бібліотекарів [9].
Проведений нами аналіз змісту та особливостей управління перепідготовкою вчительських кадрів
у середині 20-х років ХХ ст. дає змогу зробити висновки, що цим питанням у заявлений період
надавалася значна увага. Щодо змісту, він мав на меті підвищити політичну підготовку вчителів,
спрямувати її на комуністичні рейки. Водночас велика увага надавалася суто педагогічному
зростанню вчителів. Реалізація обох складових здійснювалася за допомогою різноманітних методів,
які враховували потреби практики.
Для управління перепідготовкою, здійснення контролю за її перебігом створювалися відповідні
органи, завдяки яким забезпечувалася централізація цього процесу. З метою підвищення ефективності
цього аспекту перепідготовки Наркомосом розроблялися численні положення, директивні листи,
плани, інформативні матеріали, які були обов’язковими для виконання на всіх рівнях проведення
перепідготовки вчительських кадрів.
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Пахомова Т.Г. Содержание и управление переподготовкой учителей в 20-е годы ХХ века.
В статье раскрыта суть содержания управления и особенности переподготовки учителей в 20-е
годы ХХ века, проанализированы пути управления переподготовкой и осуществления контроля. Цель
статьи заключается в теоретическом осмыслении проблем повышения квалификации учителей в
20-30 годы ХХ века. Материал статьи может быть использован преподавателями и слушателями
институтов последипломного образования.
Pakhomova T.H. The Content and Management of Teachers' Re-Preparation
in the 20-es of the 20th century.
The article discloses the essence of management and the peculiarities of teachers’ re-preparation, analyses
the ways of management and control. The aim of the article lies in the theoretical comprehension
peculiarities of professional development process and demonstrates its management mode. The article is
recommended to teachers and teacher-trainers in their professional development course.
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ
НАРОДНОЮ ХУДОЖНЬОЮ ТВОРЧІСТЮ
У статті розглянуто та проаналізовано процес формування творчої активності майбутніх
учителів образотворчого мистецтва під час занять народною художньою творчістю, теоретично
обґрунтовано основні компоненти змісту навчання, відображено методики навчання в процесі
розвитку творчої особистості студента.
Формування творчої активності, розвиток творчих здібностей на думку багатьох вчених
(Л.С. Виготський, Н.А. Ветлугіна, Є.І. Ігнатьєва, О.М. Леонтьев, Н.П. Сакуліна, Б.М. Теплов,
Е.О. Фльоріна та ін.) залежить від практичного досвіду і участі у різних видах діяльності.
Педагогікою доведено залежність розвитку особистості від впливу навчально-виховного процесу.
Саме тому навчання народній художній творчості має базуватися на співвідношенні творчих та
навчальних завдань в залежності від ступеня засвоєння учнями змісту матеріалу. Творчий характер
повинна носити не тільки практична робота, але і бесіди зі студентами, і якщо вони за особистою
ініціативою приносять на заняття зразки народної художньої творчості, якщо можуть своїми словами
пояснити, які за загальним настроєм, кольором та малюнком вони хотіли б бачити оформлення, то це
значить, що студенти вже досить продумано починають придивлятися до змісту робіт художника [1].
Необхідною умовою формування активності є мотив діяльності. Мотивація виконання композиції
з народного мистецтва повинна бути такою, щоб студенти розуміли значущість її виконання. У
деяких психолого-педагогічних дослідженнях (К.М. Лепілов, М.П. Ткаченко, Е.О. Фльоріна,
С.С. Алексеєв, Є.Є. Рожкова, М.М. Анісімов, В.С. Кузін, М.М. Ростовцев, Є.В. Шорохов та інші)
частково розглядаються дані питання. Однак, всі дослідження відзначають необхідність подальшого
спеціального вивчення у теорії та практиці формування творчої особистості.
Тому метою нашої статті є вивчення формування творчої активності майбутніх вчителів
образотворчого мистецтва в процесі викладання мистецьких дисциплін.
Існують і інші точки зору з цього питання. Уявлення про те, що геніальність – доля лише
вибраних, лишилося нам у спадщину, яка перетворила працю з творчості у роботу. Між тим,
потенційна геніальність живе у кожній людині – як здатність створити та побачити нове. А оскільки
кожний індивід новий і неповторний, ця індивідуальна своєрідність є його геніальністю, якій важко
проявитися, адже люди привчаються з дитинства не вірити в себе. Тому вона гальмується у більшості
людей, і вони не відчувають у собі присутності цієї сили [2].
Щоб допомогти кожному студенту набути внутрішніх сил і віри в себе, необхідно рішуче
відмовитися від існуючої роз’єднаності між більшістю навчальних предметів, між видами діяльності
в позаурочний час. Тоді індивідуальний комплекс здібностей кожного студента зможе повніше
виявитися, особливо якщо педагог буде накопичувати і фіксувати спостереження за розвитком
навчально-виховного процесу, їхніми нахилами, інтересами тощо.
Основний мотив творчої діяльності на початковій стадії її формування полягає для людини в
самому процесі прояву відчуттів. Дуже важливо, щоб у цей час кваліфікований викладач допоміг
студенту оволодіти новими засобами творчого відображення оточуючої дійсності [3; 4]. Творчість –
це оволодіння новими можливостями. У творчості вже закладений рух. Творчість – це вираження
основних законів всесвіту. У потаємних куточках серця, за які відповідальна сама людина, закладено
правильне судження про те, що є істиною переконливість, що є творчість, що є краса" [1; 2; 5].
Нами встановлено, що бажаючи піднести творчу активність студентів при розгляді картини,
ілюстрації, творів народних майстрів, можна використовувати поетичне слово, музику. Художні
ілюстрації знайомлять студентів з різними засобами зображення природи; із засобами відображення
виразного образу художником (стилізація, форма, пропорції, колір, декоративність, розміщення у
просторі).
У сучасній психолого-педагогічній літературі з найбільшою визначеністю описані два напрямки в
керівництві творчою діяльністю студентів: створення умов, які сприяють їх творчості, і побудова
логічної поетапності у досягненні творчого результату.
Основу умов у навчальній діяльності становить створення тих психологічних передумов, які
забезпечують успіх творчого процесу, іншими словами, визначають психологічну готовність до
творчості [6].
Спостереження за самостійною діяльністю творчо обдарованих студентів виявляє характерну для
них захопленість зображенням. Часто, не пам’ятаючи про оточуючих, захоплений своєю справою
студент розмовляє сам з собою, щось наспівує, його настрій і темп роботи змінюється у залежності
© Піддубна О.М., 2007
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від змісту, який передається, і т.ін. Ці зовнішні вияви складають враження про багатство, високий
рівень розвитку юнацької уяви. Як засвідчує досвід, зародок задуму малюнка складається не
попередньо, а головним чином у процесі малювання. Але саме готовність уявити свій майбутній
виріб, відтворити його задум у малюнку – найбільш яскравий показник розвитку уяви.
Якісні зміни у розвитку творчості безпосередньо пов’язані з відомою у психолого-педагогічній
літературі тенденцією у керівництві творчістю, яка полягає в розробці логічної поетапності творчого
процесу.
В процесі лабораторного експерименту ми намагались перевірити можливість реалізувати на
заняттях із студентами модель творчого пошуку народних майстрів.
Якщо уявити в найзагальніших рисах творчий пошук майстра народного мистецтва, то у ньому
можна виділити наступні етапи: перші творчі накопичення задуму, реалізація змісту композиції,
остаточна розробка. Наведені напрямки керівництва творчістю – створення умов, які забезпечують
успішну діяльність та поетапне здійснення творчого процесу ми реалізували в процесі навчання
студентів опануванню технікою народної художньої творчості.
За результатами дослідницької роботи ми прийшли до висновку, що педагог повинен попередньо
вибрати джерело інформації для ознайомлення студентів з тим колом предметів і явищ, яке
передбачене обсягом теми (навколишня дійсність, твір образотворчого мистецтва, художня
література, діафільми), визначити форми організації процесу ознайомлення (відвідування музею,
виставки, спостереження за трудовою діяльністю), відібрати методи ознайомлення (спостереження,
обстеження, бесіда, розповідь). У підготовчий період необхідно закріплювати засоби зображення, які
засвоюються студентами на тому або іншому етапі навчання. Оволодіння засобами зображення –
найважливіша умова готовності студента не тільки до наступної проектної діяльності, але й до
виконання в подальшому більш складних творчих завдань. Як відзначає російський педагог
Е.О. Фльоріна, ускладнення творчих завдань прямо пропорційне закріпленню й росту навчальних
досягнень особистості [7].
Накопичення перших уявлень та оволодіння художніми засобами зображення відбуваються у
контексті формування естетичного ставлення до об’єкта, який сприймається та відображається.
Важливе та відповідальне завдання викладача – навчити студентів побачити красу світу,
захоплюватися фарбами пори року, ажурними чудернацькими рослинами, квітами, блакитним небом,
палітрою творчості народних майстрів. Поетичне слово, органічно включене в процес
безпосереднього сприйняття, посилює хвилювання людини, сприяє образному баченню навколишньої
дійсності.
Для успішного керівництва творчістю важливе значення мають постійний аналіз та оцінка якісних
і кількісних показників їхньої діяльності. Під якісною характеристикою цих показників розуміють
оцінку розвитку психічних процесів та уявлень, у першу чергу тих, які забезпечують успіх оволодіння
творчим процесом – загальних та спеціальних здібностей, загальних та спеціальних знань, умінь та
навичок у динаміці, тобто шляху від простих форм їх виявлення до більш складних. Наочним
показником цих змін є творча діяльність при виконанні робіт різних рівнів складності [8].
В результаті проведеної нами лабораторних експериментів, власних спостережень і досвіду,
встановлено, що підготовка студентів до творчої роботи з тематичного та декоративного малювання,
спрямована на успішне засвоєння доступних їм закономірностей композиції, передбачає ряд
педагогічних умов: взаємозв’язок декоративного, народного малювання з іншою образотворчою
діяльністю; організація творчих груп з метою створення малюнків; створення належного емоційного
фону на всіх етапах навчання малюванню; знайомство студентів з послідовністю і правилами
виконання завдання з декоративного малювання; визначення тематики завдань для декоративної
діяльності; урахування індивідуальних та вікових особливостей студентів; оцінка композиції
викладачем і студентами творчих груп у процесі її створення з метою найповнішого відтворення
задуму.
Наші дослідження показують, що великий вплив на розвиток творчої активності і формування
особистості має результативність творчої праці. Якщо студенти виконують роботу, яка їм не під силу
або занадто проста, яка не потребує розумової діяльності, то вони не виявляють до неї особливої
цікавості, працюють пасивно. Тому дуже важливо так спланувати роботу студентів, щоб кожен
одержував завдання відповідно до його можливостей та здібностей.
Отже, при плануванні навчального процесу з практикумів для підвищення їх ефективності,
необхідно враховувати індивідуальні можливості учнів, тобто здійснювати індивідуальний підхід у
навчанні. Спираючись на висновки наших досліджень і набутий досвід, ми дійшли висновку, що
теоретичні заняття доцільно проводити таким чином:
1. Якщо студент має низький рівень теоретичної підготовки, він навчається за традиційною
схемою. Тобто слухає на заняттях пояснення викладачем програмного матеріалу і закріплює його
самостійною роботою з навчальною літературою.
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2. Якщо студент має середній рівень теоретичної підготовки, він, крім прослуховування на
заняттях пояснень викладачем програмного матеріалу, з кожної теми самостійно розв’язує декілька
технічних задач творчого характеру і звітує перед викладачем. Цілком зрозуміло, що йому для цього
доведеться додатково витратити певний час на пошук відповідей на запитання, які поставлено у
порівняно складних технічних задачах.
3. Якщо студент має високий рівень теоретичної підготовки, він, крім виконання програми
другого рівня складності, виконує самостійно творчу роботу, пов’язану з розробкою конструкції та
технології виготовлення того чи іншого об’єкту. Слід відмітити, що виконання роботи по розробці
конструкції та технологій виготовлення народних художніх виробів студент виконує у
позанавчальний час. Під час занять викладач проводить з цими студентами індивідуальні
консультації і приймає у них завдання [9; 10; 11].
Вплив набутих студентами знань та вмінь у процесі втілення індивідуального підходу у навчанні
на підвищення якості засвоєння ними ряду дисциплін встановлювався нами за допомогою
систематичного спостереження за ними протягом всього періоду навчання. При цьому також нами
було встановлено, що набутий студентами досвід самостійної творчої праці, роботи з науковою
літературою дозволяє їм значно підвищити успішність та виконувати курсові та дипломну роботи на
досить високому рівні [12].
У процесі проведення експерименту нами також було встановлено, що організація
індивідуального підходу до навчання значною мірою впливає і на формування якостей особистості. У
студентів виявляється допитливість, захопленість, прагнення до творчих досягнень. Вони набувають
навичок аналізувати, висувати гіпотези, бачити протиріччя, долати інерцію мислення.
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Матеріал надійшов до редакції 24.09.2007 р.
Поддубная О.М. Формирование творческой активности будущих учителей изобразительного
искусства в процессе занятий народным художественным творчеством.
В статье рассматривается и анализируется процесс формирования творческой активности
будущих учителей изобразительного искусства в период занятий народным художественным
творчеством, теоретически обоснованы основные компоненты содержание обучения, отображено
методику обучения в процессе развития творческой личности студента.
Piddubna O.M. The Formation of Future Art Teachers' Creative Activity by Means of Folk-Art.
The article discovers and analyses the process of future art teachers´ creative activity formation by means of
folk-art, the main components of education’s content were theoretically grounded, the educational methodic
in high schools which can be useful in the process of students' creativeness development is exposed.
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО СПІВАЦЬКОГО ГОЛОСУ
(ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)
Стаття присвячена проблемі вокального виховання дітей молодшого шкільного віку на початковому
етапі музичної освіти. Висвітлюються імовірнісні шляхи перспективної реорганізації роботи над
розвитком вокальних умінь дітей в початкових класах спеціалізованих закладів музичної освіти, через
аналіз досвіду зарубіжних педагогів-практиків.
Одним із стратегічних напрямків, визначених державними документами – Законом України "Про
освіту", національною доктриною розвитку освіти України XXI ст., концепцією національного
виховання є створення умов для виховання і навчання творчо розвиненої особистості.
Перед педагогічною наукою постає завдання в опрацюванні теоретичних і практичних питань в
галузі музичної освіти, узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду, що зумовлено метою
привнесення елементів творчого самовираження у процесі вокальної підготовки дітей молодшого
шкільного віку на початковому етапі музичної освіти. Прагнення до активізації процесів творчості
ґрунтується на пізнанні існуючих концептуальних підходів стосовно залучення молодших школярів
до музичного мистецтва через діяльність у його галузі; сприяння становленню учня як суб’єкта
творчості та утворення позитивної "я-концепції"; забезпечення можливостей найповнішого вияву
особистого творчого потенціалу за допомогою музичного навчання і виховання у спеціалізованому
закладі – дитячій музичній школі.
Крім того, в практиці організації навчального процесу необхідно враховувати й психофізичні
особливості дітей молодшого шкільного віку, оскільки їх участь у різноманітних видах музичновокальної діяльності супроводжується значними емоційними переживаннями, підвищенним
сприйняттям, рухливістю, готовністю швидкої реакції на переключення з одного виду діяльності на
інший поряд з високим рівнем збудженості та інше, що вимагає значних душевних і фізичних зусиль
[1: 43].
Разом з тим, осягнення молодшими школярами різної за видами музичної діяльності з акцентом на
вокальне виконання має особливе значення для їхнього особистісного самовираження, що є
найяскравішим виявом їх творчої активності.
Незважаючи на певний теоретичний доробок у зазначеному напрямі, справі поки що бракує
конкретних методичних розробок. Особливо це стосується питань вокального виховання дітей у
початковій школі, де ця проблема до теперішнього часу залишається нерозв’язаною. Як свідчить
практика, навчально-виховна робота у спеціалізованих закладах музичної освіти спрямована,
здебільшого, на розвиток музичних здібностей, оволодіння необхідними теоретичними знаннями,
напрацювання музично-слухових, вокально-інтонаційних умінь і навичок. Проте становлення
психічного, фізіологічного, духовного розвитку дітей молодшого шкільного віку з позиції їх
вокальної підготовки не завжди науково обґрунтовано й доцільно з орієнтацією на успіх.
У той же час слабо досліджуються реальні умови навчання у музичній школі та їх вплив на
вокальний розвиток молодших школярів. Також недостатньо з’ясовано, як впливають дидактичні
умови організації індивідуальної і групової навчальної діяльності дітей (навчальні цілі, що
досягаються, методи організації, засоби стимулювання, педагогічне керівництво вокальною
підготовкою дітей, здійснення контрольно-оціночної діяльності, тощо) на процеси формування
вокальних умінь у молодших школярів. Частково це пов’язано з тим, що така підготовка введена
відносно недавно у зв’язку з популяризацією дитячого естрадного вокалу; завдяки організації
великомасштабних фестивалів-конкурсів, ряду шоу-програм, а також ефективної діяльності
аматорських дитячих колективів вокально-хорового спрямування.
У психолого-педагогічній літературі проблемі творчого розвитку особистості із використанням
різних видів музичної діяльності присвячено чимало досліджень, як вітчизняних (Б. Брилін,
О. Олексюк, О. Ростовський, О. Рудницька, В. Холоденко, Б. Яворський та ін.), так і зарубіжних
(О. Апраксіна, Г. Вальдман, З. Кодай, К. Орф, Б. Трічков та ін.) [3: 25].
Так, провідні російські педагоги-практики В. Бєлобородова, Н. Ветлугіна. Н. Гродзенська,
Л. Дмітрієв, Е. Малініна, Г. Струве, В. Шацька, та ін., визначали спів як основний засіб музичного
виховання дітей, виокремлюючи два основних підходи до розробки теоретико-методологічних основ
розвитку вокальних умінь у молодших школярів як складової їх музичної культури, при цьому
акцентуючи увагу на використанні музики як ефективного засобу розвитку музично-творчих
здібностей, уяви, емпатії, фантазії, інтуїції, що складають основу формування вокальних умінь.
Педагогічні погляди В. Шацької щодо реалізації виховного впливу музичного мистецтва на
становлення і розвиток підростаючого покоління мають практичне втілення у зарубіжних педагогів, у
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системі початкової музичної освіти. При цьому вокальна підготовка, на думку дослідниці, виступає
одним із важливих напрямів музично-естетичного виховання дітей, де особливої значущості
набувають високі художні вимоги до репертуару, з акцентом на використання народно-пісенної
творчості, що зорієнтовує на подальше поглиблене сприйняття класичної музики. За методикою
В. Шацької, на кожному занятті молодші школярі мають постійно сприймати нову музичну
інформацію, вивчати пісні, набувати необхідних теоретичних знань, що, в свою чергу, позитивно
позначається на успішності накопичення музичних вражень, появі стійких інтересів до мистецтва
музики і співу вихованців [2: 98]. Методичні рекомендації В. Шацької, що викладені у її
педагогічних працях: "Учебное пособие по пению"(М., 1949), "Пение и музыка"(М., 1960), "Развитие
детского голоса"(М., 1971), "Детский голос"(М., 1971), на сьогоднішній день залишаються
актуальними, оскільки виявляють найбільшу ефективність у вирішенні багатьох проблемних питань
стосовно результативності музичного навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку, в тому
числі й розвитку їх вокальних вмінь
Пізніше Н. Гродненська – талановитий педагог, допитливий дослідник методики музичного
виховання молодших школярів, акцентує особливу увагу на розвитку музичного сприймання у
єдності з виконавською та музично-пізнавальною діяльністю, наголошуючи на продуктивності
взаємозв’язку різних видів і форм музичної творчості. Однією з перших у музичній педагогіці
Н. Гродненська висунула тезу про комплексність музичної освіти. Її педагогічні винаходи
маніфестуються у праці "Школьники слушают музыку" (М., 1969 р.), де у розгорнутій формі
охарактеризовано процес музичного розвитку школярів, що включає й формування їх вокальних
вмінь та навичок.
Серед науково-дослідних робіт, що висвітлюють історію розвитку навчання співу дітей
молодшого шкільного віку, слід відзначити праці О. Апраксіної "Музыкальное воспитание в русской
общеобразвательной школе" (М., 1987) і "Новая структура школы и музыкальное воспитание в ней"
(М., 1987). До змісту музичного виховання О. Апраксіна відносить формування естетичного
ставлення молодших школярів до музики, завдяки включенню їх до активної діяльності у галузі
музичного мистецтва та накопичення позитивного досвіду щодо участі у різних його видах. Це, за
О. Апраксіною, сприяє посиленому розвитку музичного слуху, творчих здібностей, а також і
вокальних умінь у молодших школярів, за допомогою яких дитина навчиться долати труднощі та
відчувати задоволення від спілкування з музикою [2: 107].
У наукових дослідженнях російських педагогів стосовно розвитку дитячого вокалу
зосереджується увага на фізіологічній специфіці дитячого голосу, на особливості застосування
продуктивних вокально-технічних умінь у процесі розспівування на вивченні нотної грамоти, на
опануванні дитячого вокально-хорового репертуару [4: 179-220]. Поряд з цим, проблема формування
вокальних умінь у молодших школярів на початковому етапі музичної освіти залишається
недостатньо теоретично і практично вирішеною. В Європі періоду XX століття провідні педагоги і
практики здійснили оригінальні системи, які набули поширення і є актуальними й сьогодні. Отже, у
дослідженнях, що представляють різні наукові напрями в галузі музичної освіти в дітей, визначається
провідна роль національного фактору. Так, найбільшої популярності у музичній педагогіці набули
системи музичного виховання З. Кодая, К. Орфа, Б. Трічкова. Саме вони мали значний вплив на
розвиток теорії і практики методики музичного виховання підростаючої юні у шкільній освіті.
Система музичного виховання угорського композитора З. Кодая та австро-німецького педагогамузиканта і композитора К. Орфа, незважаючи на відмінності, мають багато спільного:
зорієнтованість на опанування народної музики у процесі музичного виховання дітей поряд з
активним розвитком їх творчих здібностей.
На думку К. Орфа, кожну дитину потрібно естетично збагачувати завдяки створенню спеціальних
умов, що сприяють спілкуванню з народною музикою, в тому числі з дитячим фольклором.
Для впровадження своєї системи в практику музичної освіти К. Орфом був здійснений
методичний добір народних пісень, які стали основою змісту його системи, що також включає гру на
народних інструментах, виконання ритмічних рухів під музичний супровід і спів.
Доведено педагогічну ефективність системи К. Орфа за "фактором часу" її практичного
застосування у музичній освіті в європейському просторі, оскільки вона сприяє інтенсивному
осягненню дітьми мистецтва музики через проникнення у зміст музичних образів, власне виконання і
творення музики, де особливе місце займає спів [3: 65].
Універсальність музично-виховної системи угорського композитора З. Кодая виступає основою
дитячого хорового співу. За ініціативою З. Кодая у 1951 році в Угорщині було відкрито
спеціалізовані народні школи (з першого по восьмі класи) з поглибленою музичною освітою. За
розробленою ним програмою уроки музики для учнів 1-4 класів проводилися кожного дня, а для
учнів 5-8 класів – чотири рази на тиждень. Релятивна система сольмізації З. Кодая здобула широкої
популярності у музично-освітянській практиці не тільки в Угорщині, а й далеко за її межами, завдяки
своїй інноваційній сутності відносно поліаспектного розвитку творчих можливостей дітей. Слушними
і доцільними є методичні винайдення З. Кодая в плані вокального виховання молодших школярів з
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акцентом на застосування спеціальних вправ розвиваючого характеру: спів "про себе", "читання нот
подумки з подальшим відтворенням їх в голос", "відтворення метро-ритмічних вправ голосом",
"вокальне самовираження", тощо.
На думку З. Кодая, основою музичного виховання є народна музика, що має духовні цінності,
неповторну національну своєрідність. Тому музичну мову діти мають засвоювати на прикладі
угорських народних пісень. З цією метою ним було розроблено методичний посібник "Збірник пісень
для школи" (Будапешт, 1943), який залишається актуальним і дотепер. Спираючись на концептуальні
позиції З. Кодаї щодо пріоритетності "національного" у музичному вихованні підростаючого
покоління представники угорської вокальної школи Д. Міхай, Х.Сабо, К.Форрай розглядали вокальне
виховання дітей засобами народної пісні як невід’ємну часину цілісної системи естетичного,
духовного і національного виховання, визначальним чинником якого є природне успадкування дітьми
духовної скарбниці народу, його самобутньої ментальності. Молодший шкільний вік, як свідчить їх
науково-методичні праці, є сенситивним для засвоєння моральних, естетичних, духовних надбань
свого народу.
У Болгарії проведення уроків музики здійснюється з першого по десятий клас, де особлива увага
надається хоровому співу. Відомі музиканти-педагоги цієї країни Б. Бочев, К. Стойков, Б. Трічков
зорієнтовують на важливість хорового співу як активного засобу музичного та морально-естетичного
виховання підростаючої юні, вважаючи, що участь у вокально-хоровій діяльності значним чином
розвиває не тільки їх вокально-інтонаційні здібності, але й сприяє становленню гуманістичних
позицій у свідомості дітей. Педагогічна діяльність видатного болгарського музиканта, педагога
Б. Трічкова внесла значний доробок у розвиток дитячої вокальної культури, забезпечивши нові
підходи впровадження в практику музичного виховання саме хорове мистецтво, що має значні
потенційні можливості впливу на розвиток емоційної, інтелектуальної, творчої сфер особистості
дитини.
Широко відомий сьогодні метод Б. Трічкова, – так звана болгарська "столбіца", – що являє собою
графічне зображення ладової системи, за допомогою якої діти легко опановують особливості ладових
тяжінь, навіть без вивчення нотної грамоти. Цей метод теж спирається на традиції болгарсько
народного хорового співу. В основу методу покладено принцип систематичності й послідовності,
єдності аналізу й синтезу, що також визначає ключові положення Б. Трічкова стосовно музичного
виховання дітей молодшого шкільного віку, заснованих на національних вокально-хорових традиціях,
притаманних болгарському етносу.
В своїх дослідженнях польські музиканти-педагоги Є. Лепська, Е. Максимюк, С. Следзінські
доводять, що музика поступово готує учня до сприйняття більш високої системи цінностей, які
засвоюються естетичними переживаннями, а не тільки "логічним розумінням і запам’ятовуванням".
Вокальна творчість дітей розглядається ними як механізм зв’язку моральних та естетичних впливів, а
музична культура дитини – як перетин морального та естетичного розвитку, який породжує цілісні
морально-естетичні якості. Саме це дає змогу дитині відчувати свою причетність до музики як до
частини життя свого народу. За їх спостереженнями, розвиток вокальної культури дитини
здійснюється в умовах взаємодії позакласної роботи та уроків музики, що покликані забезпечити
засвоєння учнями вокальних умінь і навичок співочого дихання, правильної дикційної мови,
інтонування, звуковедення, тощо. Польські педагоги-практики підкреслюють, що вокальна культура
дитини виступає як органічна та суттєва частина музичної культури особистості, але вона має
структурні специфічні утворення, до яких віднесені: вокальне дихання, діапазон голосу, інтонація,
музичний слух, а також індивідуальні властивості і якості, пов’язані з потребнісно-мотиваційною,
емоційною, інтелектуальною сферами діяльності, що розвиваються й мають реалізацію у процесі
вокальної діяльності. Такий підхід є ефективним, оскільки зорієнтовує на оновлення системи
музичної освіти з акцентом на вокальну підготовку дітей молодшого шкільного віку.
Представники німецької педагогічної школи в галузі музичного виховання дітей Г. Вальдман,
Д. Вухер, Є. Маєр-Роза, З. Фінк стверджують, що вокальна творчість безпосередньо впливає на
творчий розвиток дитини. Німецькі дослідники визначають спів як засіб спілкування, підкреслюючи,
що "музичність" притаманна усім дітям, що не існує здібностей, які б не розвивалися в процесі
музичної діяльності [1: 335]. Педагог З. Бампер стверджує, що спів повинен бути домінантою у
музичній діяльності дітей. Якщо вони не навчаться переживати зміст пісні, яка відображає дійсність
то пізніше вони в повній мірі не будуть спроможні зрозуміти твори музичної спадщини і сучасності.
Позиція німецьких науковців знаходить підтримку в роботах швейцарського професора
Є. Віллемса, який зазначає, що вокальні уміння, які слід розвивати з чотирьох чи п’яти років життя
дитини, пробуджують в неї зацікавленість музикою і готують її до вивчення таких необхідних
дисциплін як сольфеджіо і гра на музичному інструменті. На початковому етапі музичної освіти, на
думку вченого, спів мелодичних фраз і мелодій повинен бути поряд із засвоєнням елементарних
навиків співацького дихання, розвитком почуття свого тембру голосу, плавного ведення звуку.
Разом з тим, використання немузичних прийомів: кольору, малюнку, ручних знаків, казок, тощо,
теж можливе для розвитку асоціативних уявлень, фантазії дітей. Але за Є. Віллемсом, основна мета
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навчання полягає в тому, щоб підводити дитину до співу саме через спів, оскільки вокальний звук,
ритм і мелодія самі по собі являють значне багатство, щоб зацікавити дитину.
В теоретичних та методичних роботах американських дослідників широко висвітлюється питання
доступності вокального виховання абсолютно усім дітям без виключення. К. Вренер, К. Єрнст,
М. Карабо-Коун, Л. Локридж. М. Пауерс, С. Фокс, У. Хейні, Ч. Хоффер стверджують, що основні
елементи музики закладені в дитині (моторика, слух, голос, емоційність, інтелект), і мова іде про те,
щоб звільнити його творчі сили [1: 397]. Слід прагнути до гармонійного розвитку учнів, при якому
різноманітні здібності доповнюють, а не суперечать один одному, як це буває при інтелектуальному
навчанні. Навіть дітям з запізнілим розвитком може допомогти розвиток вокальних умінь, доводить
американський науковець У. Хейні, який говорить про звукотерапію і мелотерапію.
Глибина становлення і осмислення особистісного розуміння співацької діяльності дитиною
значною мірою залежить від організації процесу вокального виховання дітей, що спирається на
сформованість системи способів дій, – таку думку відстоюють музиканти-педагоги Франції:
А. Амеллер, Г. Гольденбаум, А. Зенатті, А. Фюлен. Вокальний розвиток дитини розглядається ними
як цілісна система, в якій всі види музичної діяльності у поєднанні їх змістового, мотиваційного та
операційного моментів спрямовані на розвиток і виховання творчої активності, музичного
сприймання, сприйнятливості до краси вокального мистецтва, а через неї до краси людських почуттів,
спрямованості на збереження і творення краси в житті.
У Чехії та Словаччині широко використовують досвід відомого фахівця в галузі музичної освіти
Л. Даніеля. Головний принцип його методики – це вивчення нот через спів "опорних пісень", які
починаються з конкретного ступеня звукоряду. Таких пісень – сім, тобто, за кількістю ступенів.
Система надає змогу навчити співати дітей з аркуша. В основу методики вокального навчання
видатного чеського музиканта-педагога Ф. Лиссека покладена система креативних засобів і прийомів,
спрямованих на розвиток музичного слуху та, за термінологією автора, "інтонаційного почуття"
дитини, що у подальшому виховує уміння оперувати у творчому процесі багатою палітрою вокальновиконавських умінь для адекватного розуміння музичного змісту пісні (твору) [1: 286].
Аналіз наукових видань засвідчив, що одним з найрезультативніших шляхів збагачення знаннями,
інноваційними досягненнями є обмін досвідом між педагогами й практиками, теоретиками,
організаторами музично-виховної роботи не лише на рівні співпраці з вітчизняними педагогічними
школами, а й в міжнародному масштабі. Досвід зарубіжних музикантів-педагогів, вокалістів,
психологів дозволяє в іншому ракурсі сприймати й вирішувати питання музично-естетичного,
вокального, психофізіологічного розвитку дітей. Ознайомлюючись з системою організації вокального
виховання в початковій школі інших країн, ми маємо інформаційне підгрунття для здійснення певних
заходів щодо вдосконалення організації навчально-виховної роботи у спеціалізованих дитячих
музичних школах України.
Крім того, заслуговує на увагу подальше вирішення зазначеної проблеми в умовах сучасної
вітчизняної початкової музичної освіти, а також педагогічного керівництва розвитком вокальних
умінь молодших школярів в спеціалізованому освітянському закладі, дитячій музичній школі.
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Цапик С.В. Методические принципы развития детского певческого голоса (иностранный опыт).
Статья посвещенная проблеме вокального воспитания детей младшего школьного возраста на
начальном этапе музыкального образования. Освещаются вероятные пути реорганизации в работе
над развитием вокальных умений детей в начальных класах детских специализированных
музыкальных учреждений, учитывая опыт иностранных педагогов-практиков.
Tsapyk S.V. The Methodical Principles of Children's Vocal Development (Foreign Experience).
The article deals with the problem of junior schoolchildren vocal upbringing on the initial stage of musical
education. The possible ways concerning the reorganization of work and developing of children's vocal skills
on initial stages of education in specialized musical schools are revealed while analyzing the experience of
foreign practicing teachers.
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РОЗВИТОК "ДОСЛІДНОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ"
ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Я.Б. РЄЗНІКА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Вперше на практиці розглядається питання розвитку "Дослідного дитячого будинку" в Києві
(початок ХХ ст.). У статті розкривається та висвітлюється організація освітньої праці школярів у
ньому під керівництвом Я.Б. Рєзника.
Початок 20-х рр. характеризувався масовими реформами в економіці, культурі й освіті.
Український Наркомос 1 липня 1920 р. видав Декларацію Народного комісаріату УРСР про соціальне
виховання дітей – своєрідну альтернативу Положенню про єдину трудову школу РСФРР,
затвердженому ВЦВВКом 30 вересня 1918 р. Різниця між цими документами полягала в тому, що
Російський Наркомос за основу освітньої політики брав єдину трудову школу, що мала два ступені: I
– для дітей від 8 до 13 років (п’ятирічний курс) і II – від 13 до 17 років (чотирирічний курс).
Український же Наркомос за основу брав не школу, а соціальне виховання. Замість школи на перший
план було висунуто дитячий будинок. В Декларації писалося, що школа як така має вмерти. Цілком
закономірним було те, що відкривалися дитячі будинки.
Відродження й розвиток національної освіти та діяльності Дослідного дитячого будинку в Україні
припадає на початок ХХ ст. і пов’язується, зокрема, з іменами прогресивних особистостей: Ліпе
Боруховича Рєзніка та Янкеля Боруховича Рєзніка (Леоніда Борисовича та Якова Борисовича
Рєзніків). У цьому аспекті перспективним є дослідження науково-педагогічної спадщини Я.Б. Рєзніка,
науковий доробок якого залишається невивченим.
Я.Б.Рєзнік народився 11 квітня 1892 р. в м. Чорнобилі Київської губернії. Педагогічну діяльність
розпочав у 19-річному віці в школах Києва, водночас займаючись самоосвітою. Згодом учений
вступив до Київського університету Св. Володимира (нині Університет ім. Т.Г. Шевченка), де брав
активну участь у житті своєї групи та факультету.
На цей час припадає поява його перших наукових праць, які побачили світ у 1917 р. в
педагогічному журналі при Київському університеті. І цього ж року в єврейських газетах "Штерн" і
"Компан" з’явилися дві статті Я.Б. Рєзніка, присвячені проблемам навчання.
Після закінчення Київського університету в 1918 р., Я.Б. Рєзнік викладає в Чорнобильській
народній школі мовознавство мовою ідиш. Тоді ж починає працювати у школах єврейської
культурної організації "Культур-Ліги", які перебували на її утриманні. Згодом стає завідувачем
єврейської вечірньої школи для дорослих, якою керує до 1920 р. і одночасно в 1919 р. створює
модерний дитячий будинок – за зразком найкращих, так званих "нових шкіл" Європи та США. Йому
сприяла тогочасна політика радянської влади у сфері дитячого виховання. Адже на початку 20-х років
роль школи як основного навчального закладу поступово занепадала.
За допомогою "Культур-Ліги" у 1919 році в Києві, по вул. Ярославська, 40 і було організовано
єврейський дитячий будинок. Відомо, що його вихованцями мали стати діти бідного єврейського
населення – точніше діти "робітничого класу іудейської віри". Благодійницею дитячого будинку стала
С.І. Мальденштам, а викладачами – досвідчені й кваліфіковані педагоги, такі як М.І. Зільберфарб,
Ф.М. Лапіцька, Л.Б. Рєзнік, Р.Й. Фрід, О.І. Червенська та ін. На той час це був один із п’яти подібних
закладів, організованих "Культур-Лігою" серед єврейських шкіл (перша третина ХХ ст.), який був
відомий не лише в Україні, а й за кордоном.
Вивчення літературних джерел і архівних матеріалів дозволило встановити, що Дослідний
дитячий будинок був заснований Я.Б. Рєзніком у 1919 р. і його діяльність продовжувалась протягом
десяти років. Нами віднайдені архівні матеріали, які підтверджують той факт, що будинок існував для
знедолених єврейських дітей. Його метою було надання не лише допомоги єврейським сім’ям, але і
надання базової освіти. Ми виявили документи про те, що цей заклад підпорядковувався Наркому
освіти [4: 8]. Він був не лише навчально-виховним закладом, але і дослідним, на базі якого
проводилося навчання українською та єврейською мовами, а також викладачами проводилися
експериментальні дослідження у молодших та старших класах.
Усього в дитячому будинку налічувалося понад 70 дітей єврейської віри. До нього приймали
дорослих віком не менш як 15 років; дітей, не молодших 7 років. Більшість учнів вступали до школи
на початку навчального року в вересні, але частина зарахувань припадала і на весь період навчання
аж до травня місяця. До дитячого будинку приймали всіх бажаючих навчатись. Аналізуючи стан
шкільництва, Яків Борисович підкреслював, що учні мають вивчати і свою мову, і мову держави, в
якій проживають. Визначаючи шляхи і засоби розбудови початкового навчання і виховання, Я. Рєзнік
стверджував, що воно повинно базуватися на принципах педагогіки і психології.
© Шевченко С.М., 2007
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Проте, аналіз праць і діяльності Я. Рєзніка початку ХХ ст. дозволяє припустити, що він сприяв
започаткуванню в Україні полікультурного виховання через опанування учнями власної етнічної
культури й розвитку толерантного ставлення до культур інших народів. Форми і методи освітньої
роботи він розглядав спільно із залученням школярів до надбань національної культури. Особливості
педагогічної роботи з учнівським колективом; зміст, форми й методи навчання та виховання школярів
розглядаються в таких роботах ученого як: "Взаимосвязь школы и родителей" (1917),
"Індивідуальний підхід" (1917) [6: 14].
Ми знайшли матеріали про те, де Я. Рєзнік наводить цікаві відомості про грамотність своїх
підопічних: "діти, які вміють читати, то не вміють писати. Тому вчителеві дедалі частіше доводилося
займатися окремими дітьми, а решта мусила очікувати" [7: 34]. Розтлумачення про навчальновиховний процес, зокрема, про експериментальні дослідження автор розповів у таких своїх працях як
"До нової школи" (1920), "Організація освітньої праці" (1921) та ін.
Велике значення для Якова Борисовича мав 1922 р., коли він почав застосовувати комплексну
систему навчання в дитячому будинку, яка на той час ще не була затверджена. Аналізуючи
комплексну систему, Яків Рєзнік писав: "...вивчення комплексних тем треба розуміти як уміння
орієнтуватися в явищах дедалі більшої складності, а знання – це лише засіб до набуття цих умінь..."
[7: 35]. Він створював таку систему навчання, яка б визнавала й поважала права дітей, постійно дбав
про них, а також забезпечував відповідні умови для їх фізичного і розумового розвитку у навчальновиховному процесі. Молодий учений проводив велику кількість експериментів з усіх предметів,
вивчав психологію дітей, застосовував різноманітні засоби навчання та виховання.
Педагог глибоко задумувався над комплексним навчанням, зокрема й поєднанням його з
сільським та міським життям: "Математика из жизни" (1924), "У новой школе" (1924) та ін. Він
ставив за мету дати дітям якнайбільше різноманітного матеріалу, але не перевантажувати їх. Завдяки
матеріальній допомозі організації "Культур-Ліги" педагог міг проводити експериментальні
дослідження з усіх загальноосвітніх предметів, пов’язуючи їх із реальним життям. Про це свідчать
його праці "З досвіду дитячого будинку" (1924), "До нової школи" (1924), "З життя дитячого дому"
(1924) та ін.
За глибоким переконанням Якова Рєзніка, організувати навчання й виховання, покликане
сформувати покоління з моральною свідомістю, може лише вчитель, свідомий свого високого
покликання, здатний оживити навчально-виховний процес своїм творчим духом, представляє свій
народ на численних педагогічних зібраннях, вивчає новітню і світову теорію та практику навчання й
виховання і на цій основі створює низку статей, у яких практично осмислює можливість
використання свого досвіду. Наприклад, у своєму Дослідному дитячому будинку Я. Рєзник,
застосовуючи комплексну систему навчання ("Про комплексне викладання" (1923), "Комплексне
викладання" (1924) та ін.), створив низку програм.
Питання комплексного викладання на початку 20-х рр. на сторінках періодичної преси
обговорювалися дуже часто. Плодами Я. Рєзніка були програми ГУСа щодо комплексної системи
навчання за 1924-1925 рр. "Программы ГУСа в местечковой школе", "Як вивчати нові програми" за
якими навчалися не лише єврейські діти. Програми Я. Рєзніка ґрунтувалися на підвищенні якості
освіти, навчання і виховання дітей, відбивали розвиток і оновлення освіти національних меншин,
розробляли механізм додержання рівноправ’я серед населення дітей "іудейської віри" [3: 22].
Зміст навчання для дітей, за Я. Рєзніком, охоплював такі дисципліни як рідна мова, українська,
російська та польська мови, а також трудове навчання: для хлопчиків – майстерні, а для дівчаток –
шиття, вишивання та ведення домашнього господарства. У 1925 р. Я. Рєзнік видав брошуру "Освітня
праця", у якій розташував фотокартку проведення уроку малювання [11: 11].
Слід відзначити, що усе життя Я. Рєзнік активно працював над розв’язанням проблеми організації
освіти та педагогічної науки в Україні, розвитком навчально-виховного процесу, розробкою проблем
у галузі дидактики, упровадженням в освітній процес основних виховних положень. Але й питання
математики займають одне з важливих місць у спадщині Я. Рєзніка. Знання про те, як можна
організувати навчання математики "за допомогою життя" вчений виклав у математичних підручниках
для молодших класів "Математика для сільської школи" та "Математика для міської школи" (1928).
Підручники для трудової школи мали великі переваги над сучасними підручниками, адже були
побудовані відповідно до життєвих умов [2: 507]. У цей час вийшло дві статті Я. Рєзніка "Математика
життя" і "Українські школярі" у педагогічних журналах "Математичні знання в школі" та "Діти
України" (1929) [3]. Працюючи професором інституту, учений впроваджував нові технології
навчання, розробляв програми з математики, випускав методичні посібники для вчителів.
Думки про організацію освітньої праці у Дослідному дитячому будинку Я. Рєзнік виклав у
багатьох публіцистичних і педагогічних творах. Ми назвемо лише найголовніші: "Організація
освітньої праці" (1924), "Критерії оцінок знань" (1935), "Реакционные основы педагогического
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принципа" (1935), "Проблема домашних заданий в педагогическом исследовании" (1935), " Теорія і
практика вчителів робочої школи" (1935) та ін.
Різні аспекти діяльності громадських організацій національних меншин, різні наукові галузі і
напрями досліджувалися вченими, але власне педагогічна діяльність єврейської культурнопросвітницької організації "Культур-Ліги" національних меншин практично залишалася поза увагою
дослідників, зокрема створений нею Дослідний дитячий будинок Я.Б. Рєзніка. Адже, з архівних
джерел дізнаємося, що єврейське товариство "Культур-Ліга" не лише надавало матеріальну допомогу
дитячому будинку, а й розповсюджувало відомості про його досягнення серед населення України.
Згодом цей будинок став відомий і за кордоном як "Дослідно-показовий будинок". Можна впевнено
сказати, що це були перші сходинки молодого вченого Якова Борисовича Рєзніка до великої мети,
перші дослідження, у яких він і заклав основу для формування своєї майбутньої майстерності.
Отже, провідною метою є визначення і характеристика змісту роботи новаторського єврейського
Дослідного дитячого будинку, як навчально-виховного закладу в Україні впродовж десяти років
(1919-1929) ХХ ст., який має стати складовим компонентом педагогічної історіографії та дасть змогу
простежити загальні тенденції педагогічних поглядів Я. Рєзніка крізь призму освітньої галузі.
Висвітлення діяльності та окремих складових педагогічної спадщини Я.Б. Рєзніка викликало потребу
вивчення єврейського Дослідного дитячого будинку у контексті дослідження історії розвитку
українського шкільництва упродовж ХХ ст. Звідси основним завданням є відображення явищ
педагогічного новаторства у системній взаємозумовленості з іншими культурно-педагогічними
феноменами історії розвитку України.
Розв’язати ці завдання можливо шляхом проведення історіографічного аналізу, що стає
обов’язковою складовою історико-педагогічних досліджень.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.

Архітектурно-проектний договір №75-94. "Историческая записка. Ценна фоновая застройка нач. ХХ в.
Усадьба по улице Ярославская, 40". – 1993. – С. 25.
2. Biographical Dictionary of modern Yiddish literature. – New York, 1981. – P. 506-507.
3. Еврейские вести. 1994. – № 23-24 (67-68). – С.15-23.
4. ДАКО, ф. Р – 142, оп. 2, спр.52, арк. 9-9 зв.
5. Національні відносини на Україні у ХХ ст. – К., 1994. – С. 150.
6. Правда історії: діяльність єврейської культурно-просвітницької організації "Культурна Ліга" у Києві (19181925). Збірник документів і матеріалів. – К., 1995. – 168 c.
7. Рєзнік Я.Б. Комплексне навчання (З досвіду дитячого дому) / Рад. освіта. – 1923. – Ч. 2. – С. 34-44.
8. Рєзнік Я.Б. Організація навчальної роботи в дитячому будинку // Радянська освіта. – 1924. – № 3. – С. 17-26.
9.
Рєзнік Я.Б. Організація освітньої праці. (З книги: До нової школи) // Радянська освіта. – 1924. – № 7. –
С. 27-31.
10. Рєзнік Я.Б. Організація освітньої праці // Радянська освіта. – 1924. – № 3-4. – С. 1-14.
11. Рєзнік Я.Б. Освітня праця. (З книги: До нової школи) // Радянська освіта. – 1924. – № 9. – С. 11-18.

Матеріал надійшов до редакції 25.10. 2007 р.
С.Н. Шевченко. Развитие "Исследовательского детского дома"
под руководством Я.Б. Резника в начале ХХ в.
Впервые на практике рассматривается вопрос развития "Исследовательского детского дома"
в Киеве (начало ХХ в.). В статье раскрывается и освещается организация образовательного труда
школьников в нем под руководством Я.Б. Резника.
S. Shevchenko. The Development of "Children’s Research-House"
Under the Guidance of Y. Reznik at the beginning of 20th century.
For the first time at practice the question of "Children's Research-House" development in Kуiv has been
considering (the beginning of the 20th century). In the article the organization of the educative labour under
the guidance of Y. Reznik is disclosed and enlighted.
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СЕРЕДНЬОГО
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СТРАТЕГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ
Автором статті розглянуто основні протиріччя, пов’язані з науковою інтерпретацією поняття
"стратегічна компетенція" та обґрунтовано доцільність підготовки вчителів середніх закладів
освіти з поглибленим вивченням іноземних мов до її формування в учнів, спираючись на результати
проведеного анкетування.
Прогресивні педагогічні тенденції щодо покращення стану освіченості громадян, які визначають
сьогодення освітнього європейського простору, поступово знаходять своє місце у відповідних
нормативних документах більшості країн Європи. Україна не відчужується від цих процесів,
органічно поєднуючи позитивний досвід зарубіжних науковців з фундаментальними вітчизняними
напрацюваннями. Проте оскільки зміст вказаних документів ще проходить етап становлення,
трапляються випадки, коли традиційний науковий підхід до деяких освітніх об’єктів в українській
педагогіці відрізняється від їх трактування європейськими освітянами. Це подекуди спричиняє
непорозуміння на рівні практичного впровадження новітніх нормативних вимог у вищій та середній
школі.
До таких об’єктів належить стратегічна компетенція (СК). Вона з’явилась у чинній вітчизняній
нормативній базі вперше. І хоча це поняття існувало й раніше в зарубіжній науці, проте йому також
не приділялось належної уваги. У результаті переоцінки її значимості європейськими науковцями СК
одержала статус рекомендованого для вивчення іноземної мови (ІМ) освітнього об’єкту. Звичайно, в
тому трактуванні, в якому вона з’явилась у науковому обігу. Згодом стратегічна компетенція
знаходить своє місце й у вітчизняному нормативному блоці мовної середньої освіти для позначення
нового навчального імперативу. Проте цього разу вона інтерпретується по-іншому, згідно ретельного
термінологічного аналізу поняття "стратегічний". Нове трактування СК виявилось досить влучним і
актуальним і вона фактично зазнала другого народження. Таким чином, терміном "стратегічна
компетенція" позначаються сьогодні два різних наукових явища. Їх можна умовно назвати
"компенсаторним" та "діяльнісним" трактуваннями.
Як показав теоретичний аналіз наукових досліджень, більшість зарубіжних та деякі вітчизняні
вчені під СК розуміють т. зв. "компенсаторну" компетенцію (Е.Г. Азімов, А.Н. Щукін, 1999;
Л.П. Павлова, 2004; Г.С. Архіпова, 2006 та ін.). За 27 років свого існування це поняття періодично
привертало увагу зарубіжних науковців (E. Tarone, 1981; M. Canale, 1983; C. Faerch, G. Kasper, 1983;
S. Savignon, 1983, 1984; M. Swain, 1984; T. Paribakht, 1985; J.A. van Ek, J.L.M. Trim, 1990 та ін.), що
дало можливість провести його контент-аналіз. В результаті було одержано таке визначення: СК – це
здатність використовувати вербальні та невербальні комунікативні стратегії для досягнення цілей
та завдань спілкування шляхом уникнення або компенсації зривів у ньому, викликаних недостатньою
комунікативною компетентністю співрозмовників. З поданого визначення стає зрозумілою назва цієї
компетенції: стратегічна, бо передбачає володіння стратегіями, а компенсаторна – у зв’язку зі своєю
основною функцією – компенсувати у міжкультурному спілкуванні недостатню комунікативну
компетентність співрозмовників.
У свою чергу, у чинній нормативній та навчально-методичній базі освітнього процесу в Україні
(див., наприклад, Державний стандарт базової і повної середньої освіти) СК ототожнюється з
поняттям "діяльнісна" компетенція (ми називатимемо її "стратегічною (діяльнісною) компетенцією"
або СДК). В результаті аналізу низки наукових робіт та узагальнення одержаних даних (О.В. Усачева;
Т. Лукас; Г.С. Голошумова, Л.М. Мітіна та ін.) [1] було синтезовано визначення діяльнісної
компетенції, з якого слідує, що СДК – це знання, вміння, навички та способи здійснення навчальної
та комунікативної діяльності, які дозволяють успішно проходити такі її етапи як планування
(здатність бачити проблему та мету як уявлення про бажаний результат), досягнення (здатність
планувати діяльність, вирішувати проблеми, що виникають і долати перепони) та розвиток (відбір
успішного досвіду, вміння здійснювати вибір засобів дій і аналіз причин невдач). Вона також включає
здатність до співробітництва. Підсумовуючи все сказане, можна спрощено сформулювати СДК у
вивченні іноземної мови як здатність до самостійного навчання й іншомовного спілкування.
Визначеність у трактуванні СДК дозволяє зрозуміти й передумови, що спонукали вітчизняних
науковців назвати її таким чином. СДК є стратегічною, оскільки поняття "стратегія" згідно
філософської енциклопедичної літератури – це головний напрям дій, вчинків, спрямованих на
вирішення основного протиріччя, що існує від початку певної діяльності до її завершення. Таким
протиріччям у школі є питання одержання знань, надбання вмінь, навичок, способів дії тощо на
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противагу їх відсутності. Зокрема, в іншомовній освіті таке протиріччя існує між знанням та
незнанням учнем ІМ, що усувається в навчанні та у практиці спілкування. Діяльнісною СК
називається, оскільки передбачає формування в учнів здатності здійснювати навчальну й
комунікативну діяльність. Таким чином, СДК – це здатність вирішувати стратегічне питання
мовної освіти – питання оволодіння мовами.
Описаний дуалізм у розумінні сутності стратегічної компетенції викликає таке протиріччя:
питання СК (її зміст, структура, форми й методи викладання, критерії оцінювання тощо) проходять у
вітчизняній педагогіці етап теоретичної та практичної розробки, наукових друкованих робіт бракує, а
вивчення наявної зарубіжної літератури лише дезорієнтує вчителя-практика. Це виявилось, зокрема, й
у проведеному в 2007 році анкетуванні серед 20 учителів-мовників спеціалізованої школи № 12 з
поглибленим вивченням ІМ, 33 педагогів іншомовної філології гуманітарної гімназії № 23
м. Житомира, а також 14 учителів ІМ середніх шкіл Житомирської області.
Анкетування проводилося в 3 етапи. Метою першого було виявлення рівня володіння педагогами
понятійним апаратом стратегічної компетенції та, зокрема, розуміння її сутності й усвідомлення
основних функцій. Проводилось воно на базі спеціалізованих шкіл № 12 та 23 м. Житомира. На цьому
етапі опитування вчителям були запропоновані блоки запитань, серед яких показовим є таке: "Яким
визначенням стратегічної компетенції в іноземній мові Ви керуєтесь або керувалися б у своїй
педагогічній практиці?". Для полегшення подальшої інтерпретації результатів дослідження педагогам
було надано можливість вибрати одне з трьох поданих в анкеті формулювань СК:
а) "компенсаторне" (одержане в результаті контент-аналізу): (див. вище);
б) "діяльнісне" (узагальнене з наукових джерел): (див. вище) та
в) "діяльнісне" (напрацьоване автором): стратегічна компетенція – це здатність суб’єктів
навчання усувати труднощі навчального процесу шляхом засвоєння та подальшого застосування
загальнонавчальних (а саме – метакогнітивних, соціальних, афективних, когнітивних,
компенсаторних та стратегій запам’ятовування), комунікативних (стратегій досягнення) і
соціальних (соціально-афективних) стратегій в умовах урахування й розвитку своїх здібностей.
Як виявилось, приблизно 17% вчителів схильні розглядати СК як "компенсаторну" компетенцію,
проте 78,1% цих вчителів не впевнені у своїй правоті. Близько 58% педагогів вважають, що дійсності
відповідає "діяльнісне" визначення СК, але з них впевненими у вірності свого вибору є лише 27,3% на
противагу 72,7% вчителів, які сумніваються. Нарешті, 25% педагогів обрали третє формулювання СК,
хоча 75% з них не мали впевненості у правильності свого вибору.
На запитання: "Чи формуєте Ви в учнів стратегічну компетенцію на уроці іноземної мови?", 31,2%
вчителів відповіли: "так, я розумію, що таке стратегічна компетенція, усвідомлюю її значення, і
тому роблю це систематично". Проте з них 60% розуміють СК як "діяльнісну", а 20% як
"компенсаторну" компетенцію. Решта педагогів (20%) обрали її деталізоване "діяльнісне" визначення,
запропоноване автором (див. п. в) вище). 56,3% вчителів не відповіли на поставлене запитання,
оскільки виявились не впевненими у значенні поняття СК. 12,5% педагогів усунулися від відповіді або
висловили свої побажання щодо спрощення чи уточнення педагогічного понятійного апарату.
Така позиційна картина, звичайно ж, пояснюється тим, що вимоги до СК є новими й
нерозробленими. Проте, слід віддати належне професійній освіченості опитаних вчителів, адже їх
56,2% правильно обрали основну функцію СК у вивченні ІМ, що полягає у "здатності вчитись і
спілкуватись". Хоча й серед них 66,7% виявилися не впевнені у своєму рішенні.
Наступний етап анкетування проводився серед 14 учителів ІМ шкіл Житомирської області та 53
педагогів спеціалізованих шкіл № 12 та 23 м. Житомира з поглибленим вивченням іноземних мов.
Метою другого етапу анкетування було виявлення самооцінки частоти використання вчителями ІМ
стратегій, що входять до структури СДК, у самоосвітній та педагогічній діяльності. Серед них:
загальнонавчальні прямі – стратегії запам’ятовування, когнітивні та компенсаторні; загальнонавчальні
непрямі – метакогнітивні, афективні та соціальні; комунікативні – досягнення і, нарешті, соціальні –
соціально-афективні. Матеріали кожної анкети розподілялись на 8 блоків згідно з описаною вище
кількістю груп стратегій у складі СДК. Кожен блок було оформлено у вигляді таблиці, що складалася
з чотирьох колонок (Таблиця 1.).
Таблиця 1.
Приклад оформлення блоку анкети з виявлення рівня володіння вчителів
ІМ стратегіями, що входять до структури СДК
№
У ситуаціях, коли потрібно вирішити занадто Я сам / сама Я навчаю цього
п/п
складну проблему для наявних знань та умінь, я роблю так
учнів
використовую:
1.
Класифікацію: наприклад, незрозумілих речень за
їх належністю до певних мовленнєвих зразків, 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5...
граматичних часів тощо.
Як видно з Таблиці 1, перша колонка відображала порядкові номери. Друга містила п’ять
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найпоширеніших продуктивних варіацій відповідної стратегії, виявлених автором шляхом аналізу
низки зарубіжних наукових досліджень цієї проблеми (у Таблиці 1. показано одну варіацію
компенсаторної стратегії). У третій – вчителям було запропоновано вибрати та обвести бал від 1 до
5, що відображав би середню частоту практичного застосування ними відповідного варіанту стратегії
у власній непедагогічній діяльності (наприклад, у самовдосконаленні). При цьому бал "1" означав, що
педагог ніколи чи майже ніколи не користується даною варіацією, а бал "5" вказував на постійне
використання означеного різновиду стратегії. Нарешті, у четвертій колонці, за спільним принципом
із попередньою, потрібно було обвести необхідний бал для позначення середньої частоти свідомого
навчання учнів означеної варіації стратегії при вивченні ними ІМ. В кінці кожного з восьми блоків
анкети педагогам було запропоновано виставити номери варіацій, до яких вони найчастіше вдаються
у своїй діяльності, або описати власну стратегію за умови, що вона не вказана в таблиці.
Для інтерпретації одержаних результатів другого етапу анкетування було вирахувано середній бал
відповідей у кожному блоці стратегій окремо для вчителів середніх шкіл Житомирської області та
спеціалізованих навчальних закладів № 12 і 23 з поглибленим вивченням ІМ. За отриманими
показниками було розраховано відносні частоти за методикою О.В. Смірнова, відповідно, для кожної
з груп стратегій (див. Таблицю 2.).
Таблиця 2.
Результати самооцінки частоти застосування вчителями ІМ груп стратегій,
що входять до складу СДК
Найменування
блоку
стратегій
1.Стратегії
запам’ятовування
2. Когнітивні
3. Компенсаторні
4. Метакогнітивні
5. Афективні
6. Соціальні
7. Соціальноафективні
8. Стратегії
досягнення
Підсумки:

Відносні частоти
(вчителі шкіл
Житомирської області)
самоосвіт.
пед.
діяльність діяльність

Відносні частоти
(гуманітарна гімназія
№ 23 м. Житомира)
самоосвіт.
пед.
діяльність діяльність

Відносні частоти
(спеціалізована школа
№ 12 м. Житомира)
самоосвіт.
пед.
діяльність діяльність

0,8

0,72

0,84

0,84

0,76

0,74

0,76
0,74
0,76
0,66
0,68
0,8

0,7
0,68
0,7
0,62
0,7
0,72

0,84
0,8
0,88
0,76
0,8
0,86

0,84
0,8
0,86
0,76
0,86
0,86

0,84
0,8
0,88
0,76
0,78
0,86

0,82
0,76
0,88
0,78
0,74
0,86

0,8

0,72

0,86

0,84

0,82

0,8

0,75

0,7

0,83

0,83

0,81

0,8

З наведеної Таблиці можна зробити висновки про рівень ознайомленості вчителів ІМ з означеними
групами стратегій.
Як можна помітити з Таблиці 1., всі вчителі оцінили частоту використання стратегій досить
високо і в умовах самоосвіти, й у навчанні своїх учнів. Це означає, з одного боку, що означені
стратегії не тільки знайомі їм, але й видаються продуктивними та раціональними. Проте, з іншого –
при аналізі анкет було виявлено наступний цікавий феномен. В усіх трьох групах учителів виявились
анкети, в яких було обведено переважно п’ятірки в межах одного чи декількох блоків стратегій. Як
показали підрахунки – таких анкет (в яких найвищий бал "5" обирався частіше, ніж у 50% випадків у
межах одного чи декількох блоків) виявилось, відповідно: 46% серед анкет учителів середніх шкіл
Житомирської області, 87% – гуманітарна гімназія № 23 м. Житомира та у 90% – спеціалізована
школа № 12 з поглибленим вивченням ІМ. В умовах практики це означає, що педагог не тільки
практично володіє значним масивом стратегій, але й для вирішення кожного конкретного завдання
щоразу використовує всі їх варіанти у самоосвіті та в умовах шкільного викладання, не віддаючи
переваги тим чи іншим і не чергуючи їх. Це може означати чи нереалістичну самооцінку, спричинену,
можливо, і ситуацією анкетування, чи пошук індивідуального стилю діяльності, характерний для
вчителя-початківця. Проте, на користь першого припущення відзначимо, по-перше, значну кількість
таких анкет. А по-друге – те, що в кінці кожного блоку, де потрібно було позначити варіант стратегії,
до якої вчитель вдається найчастіше, ці респонденти подекуди вказували лише одну чи дві (рідше
три) варіації. Таким чином, ця частка анкет відображає невірогідні результати.
А отже, другий етап анкетування виявив скоріше самооцінку рівня ознайомленості вчителів ІМ з
групами стратегій у складі СДК, аніж частоти їх практичного застосування.
Цілями третього етапу анкетування, що проводилось серед 53 учителів спеціалізованих шкіл
№ 12 та № 23 м. Житомира, було, по-перше, встановлення рівня практичного володіння ними певною
методикою формування в учнів СДК та, по-друге, виявлення оцінки педагогами значимості останньої.
Для досягнення першої поставленої мети вчителям було запропоновано відповісти на таке запитання:
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"Які форми й методи формування стратегічної компетенції в учнів Ви використовуєте у своїй
практиці або можете запропонувати?" На поставлене запитання відповіли лише близько 7%
респондентів, решта вчителів усунулися від відповіді. Розташувавши одержані методичні пропозиції
в порядку від найбільш повторюваних до одиничних, можна скласти такий їх перелік: а) групові
форми роботи (3 повтори); б) розв’язання творчих завдань (2 повтори); в) рольова гра, інтерактивні
уроки; подолання мовного бар’єру, виконання проектної дослідницької роботи на уроці (по одному
повтору). З цього етапу анкетування стає очевидним, що переважна більшість вчителів безпосередньо
не стикалися з необхідністю формування в учнів СДК як цілісного освітнього об’єкту. А тому слід
віддати належне ініціативності та творчому підходу тих з них, хто спробував оперативно знайти
вирішення цього питання. Проте, як можна помітити, серед відповідей бракує, власне, методики
розвитку в учнів стратегічної компетенції або принаймні схеми, послідовності організації цього
процесу.
Для виявлення оцінки вчителів щодо рівня значимості СДК у навчанні учнів іноземної мови було
використано окрему міні-анкету (див. Рис. 1.).
Шановний Учителю! Просимо Вас оцінити ступінь важливості формування стратегічної
компетенції в учнів середньої школи. Позначте, будь-ласка, той бал, який відповідає Вашій
думці. Це має:
5 – першочергове значення;
3 – середнє значення;
1 – мінімальне значення.
4 – велике значення;
2 – невелике значення;
1 2 3 4 5
Рис. 1. Анкета виявлення оцінки вчителями рівня значимості СДК у навчанні учнів іноземної мови.
Перед педагогами постало завдання обрати бал від "1" до "5", що найкраще відображав би їх
позицію щодо значимості СДК у навчальному процесі. У цьому підсумковому анкетуванні взяли
участь 3 групи учителів загальною чисельністю 67 респондентів, а саме: 14 педагогів шкіл
Житомирської області, 33 вчителя гуманітарної гімназії № 23 та 20 філологів спеціалізованої шоли
№ 12 м. Житомира з поглибленим вивченням ІМ. За його матеріалами було вирахувано середній бал
відповідей та, відповідно, відносні частоти окремо по кожній групі вчителів. Вони становили: 0,8
(гуманітарна гімназія № 23), 0,7 (спеціалізована школа № 12 з поглибленим вивченням ІМ) та 0,8
(школи Житомирської області). Таким чином, середня оцінка вчителями значимості СДК у вивченні
школярами ІМ становить (в перерахунку на відносні частоти) 0, 77.
Все сказане дозволяє зробити такі висновки: рівень розуміння вчителями спеціалізованих закладів
середньої освіти сутності СДК є недостатнім, що виявилось на першому етапі проведеного
анкетування і зумовлено нерозробленістю даного питання у вітчизняній педагогіці. Ознайомленість
учителів із запропонованими стратегіями у складі СДК є досить високою, проте стан практичних
напрацювань щодо методики формування останньої в учнів як цілісного освітнього об’єкту можна
оцінити як незадовільний. Нарешті, вчителі усіх груп досить високо оцінюють значимість СДК у
навчанні учнів ІМ.
Таким чином, можна наголосити на високій актуальності підготовки вчителя іноземної мови
середньоосвітнього спеціалізованого закладу до формування в учнів стратегічної компетенції.
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РОЗПОДІЛ КАНАЛІВ РЕАКЦІЇ ПОДІЛУ U-233 ТЕПЛОВИМИ НЕЙТРОНАМИ
У статті запропоновано методику знаходження кількості вихідних каналів реакції поділу ядер U-233
тепловими нейтронами, в яких народжуються найімовірніші ізотопи і/або ізобари-уламки цієї
реакції. Досліджено кореляцію ізобаричного розподілу каналів із повним виходом уламків-ізобар.
Реакція поділу важких ядер тепловими нейтронами сьогодні є основним джерелом енергії і, разом
з тим, основним потенційним чинником екологічної небезпеки. Остання зумовлена високою
радіоактивністю та хімічною токсичністю продуктів цієї реакції – уламків поділу важких ядер. Цим,
зокрема, пояснюється актуальність вивчення фізико-хімічних властивостей цих уламків і їх
розподілу за зарядовим Z та масовим А числами. Це дозволяє передбачити ізотопний та ізобарний
інтервали, у які вкладаються, відповідно, уламки-ізотопи та уламки-ізобари, відносну кількість тих чи
інших ізотопів (ізобар) серед продуктів реакції розпаду, зміну ізотопного складу з плином часу через
бета-розпад уламків тощо. Все це має також незаперечний методичний інтерес: повноцінна
підготовка сучасних учителів-фізиків неможлива без оволодіння ними ґрунтовними знаннями, що
стосуються особливостей перебігу реакції поділу та всього, що супроводжує цю реакцію.
Однією з особливостей реакції поділу важких ядер є асиметрія уламків-продуктів реакції за
масовим і зарядовим числами. Для найтиповіших ядер, що діляться під дією теплових нейтронів, а
саме: U-235, Pu-239, U-233, розподіли уламків за масовими числами відомі – це так званні повні
виходи продуктів поділу згаданих ядер в залежності від масового числа [1: 1094 ]. Ці розподіли мають
характерний вид із двома максимумами і мінімумом між ними. Наприклад, для U-233 максимальні
виходи мають ізобари з масовими числами, близькими до А1 = 92 і А2 = 138, а мінімум – близько Аmin
= 115.
Нагадаємо, що повний вихід – це сума незалежного виходу продуктів, що з’являються
безпосередньо в момент розпаду, і тієї частки уламків, які з часом народжуються при наступних бетаперетвореннях нестабільних уламків. Оскільки в цих перетвореннях масові числа уламків не
змінюються, то повний вихід уламків-ізобар не залежить від часу. Тому розподіл уламків за масами
можна встановити в будь-який момент часу після припинення реакції поділу.
Інша ситуація з розподілом уламків-ізотопів, тобто за зарядовими числами. Незалежний розподіл
уламків-ізотопів не можна встановити експериментально, оскільки він залежить від часу: уламки, що
з’являються під час поділу ядра, перевантажені нейтронами, а тому відразу зазнають бетаелектронних розпадів, започатковуючи своєрідні ланцюжки генетично пов’язаних уламків-ізобар,
зарядові числа в яких зростають на одиницю при кожному розпаді. Завершуються такі ланцюжки
стабільною ізобарою, що належить новому елементу, який зміщений у таблиці Менделєєва відносно
початкового на число ланок у цьому ланцюжку.
Теоретично задачу про розподіл уламків за зарядовим числом у принципі можна було б
розв’язати, якби були відомі або якимось чином змодельовані ймовірності появи кожного нуклідауламка. Таким є підхід, що ґрунтується на використанні двовимірного (по зарядовому числу Z і числу
нейтронів N ) розподілу Гауса з емпірично підібраними параметрами [2: 4].
Проте можна встановити деякі особливості розподілу уламків, а саме: положення його максимумів
і мінімуму та інтервал зарядових чисел, на який поширюється цей розподіл, встановивши розподіл
вихідних каналів реакції поділу за зарядовим числом і припустивши існування кореляції між ним і
незалежним виходом нуклідів-уламків. Для випадків U-235 і Pu-239 відповідна кореляція
підтверджується [3: 271].
Метою нашого дослідження є встановлення розподілу вихідних каналів реакції поділу ядер U-233
тепловими нейтронами за зарядовими числами. Це дозволить якісно передбачити ізотопний та
ізобарний склади найімовірніших нуклідів-уламків, що з’являються безпосередньо при поділі, а
© Грищук В.В., Мордовець М.Т., 2007
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також спрогнозувати ймовірне відносне розповсюдження ізотопів через деякий час після припинення
реакції поділу.
Нагадаємо, що реакція поділу ядер U-233 тепловими нейтронами відбувається через збуджене
проміжне ядро U-234 за такою схемою:
*

234

A

A

n + U 92 ® U 92 ® X Z 1 + X Z 2 + n × n + k × g , (1)
233

f

1

де

A
X Z1 ,
1

A
XZ2
2

2

– уламки поділу проміжного ядра U-234, ν – число миттєвих вторинних нейтронів п,

k – число миттєвих γ-квантів. При цьому виконуються закони збереження заряду і числа нуклонів:
Z1+Z2=92, A1+A2+ ν=234. (2)
Крім того, існує експериментально встановлене обмеження на число вторинних нейтронів ν. У
випадку поділу ядер U-235 воно не може бути більше п’яти: ν≤5, а середнє число вторинних
нейтронів при цьому рівне ν=2,47 [4: 484]. Враховуючи той факт, що середнє число нейтронів при
поділі ядер U-233 близьке за величиною до попереднього, а саме: <ν>=2.48, [1: 1092], можна
припустити, що і у цьому випадку існує таке ж обмеження, тобто ймовірними каналами поділу ядер
U-234 є ті, при яких число вторинних нейтронів не перевершує п’яти:
νU-234=0, 1, 2, 3, 4, 5. (3)
Уламки-нукліди із зарядовими числами Z1, що змінюються від деякого Z1min до 46, називають
легкими, а уламки із зарядовими числами Z2 від 46 до деякого Z2max=92-Z1min – важкими. Відповідно,
масові числа уламків мають змінюватися у певних інтервалах [A1min, A1max] та [A2min, A2max].
Серед уламків реакції поділу ядер U233 тепловими нейтронами виявлені уламки-ізобари із
масовими числами, що змінюються в межах 70 ≤ A ≤ 160 [1: 6]. Враховуючи те, що для елементів
середини таблиці Менделєєва відношення (A/Z) змінюється, приблизно, у межах від 2,4 (для легких
уламків) до 2,5 (для важких), можна очікувати, що зарядові числа ймовірних уламків будуть
перебувати у межах 28 ≤ Z ≤ 64. Іншими словами, серед продуктів реакції поділу U233 тепловими
A

A

нейтронами можна очікувати елементи від Нікелю Ni281 до Гадолінію Gd 642 включно. Наступною
A

A

A

парою елементів будуть Мідь Cu 291 та Європій Eu632 , і так аж до пари уламків Паладію Pa461 –
A

Pa462 . Сума зарядових чисел у кожній із пар у відповідності з законом збереження заряду рівна 92, а
масові числа цих пар зв’язані такими співвідношеннями:
A1min + A2max + νmax =234, A1max + A2min + νmax =234. (4)
У цих співвідношеннях νmax=5, а максимальні значення масових чисел уламків A1max, A2max наведені
у відповідних таблицях [1: 999-1020]. Знаючи останні, можна знайти найменші масові числа
можливих уламків, тобто ті, які відповідають максимальній кількості миттєвих вторинних нейтронів
(νmax = 5):
A1min =229 - A2max, A2min=229 - A1max, (5)
Так, для пари Нікель-Гадоліній знаходимо: A1max= 67, A2max = 162. Тоді згідно з (5) A1min = 67, A1min
=67, A2min=162, тобто у цьому випадку може з’явитися лише одна пара нуклідів-уламків Ni67 – Ga162
(рис. 1), що супроводжується п’ятьма миттєвими нейтронами.
Знайдемо для наступної пари елементів Мідь – Європій число можливих пар уламків (рис. 2). Із
таблиць фізичних величин одержуємо: A1max= 70, A2max = 160, сума цих чисел – A1max + A2max = 230, а
відповідні мінімальні масові числа – A1min=69, A2min=159. Тому, в принципі, можуть народжуватися
69

70

159

160

два ізотопи міді Cu29 , Cu28 і стільки ж ізотопів Європію Eu63 , Eu63 . Їх можна згрупувати в чотири
пари: Cu69–Eu159, Cu69–Eu160, Cu70–Eu159, Cu70–Eu160. Щоб встановити, які з цих пар імовірні, треба
врахувати обмеження на число вторинних нейтронів:
νmin ≤ ν=(234 – A1 – A2) ≤5. (6)
Тобто, масові числа уламків повинні відповідати умові:
A1 + A2 ≥ 229. (7)

Ni

66

A1

67
5

A2

162
Рис. 1.
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Легко побачити, що перша пара уламків не відповідає цій умові (69 + 159 = 228), а тому поява цієї
пари мало імовірна, бо вона мала б супроводжуватися шістьма вторинними нейтронами (ν = 234 –
69 – 159 = 6). Решта три пари можливі. Дійсно, появу другої та третьої пари супроводжують п’ять
нейтронів (ν = 234 – 69 – 160 = 234 – 70 – 159 = 5), а появу четвертої пари – чотири (ν = 234 – 70 –
160 = 4), тобто число миттєвих нейтронів може бути таким: ν = 4; 5. Отже, можливі такі три канали
реакції поділу:
n + U 92 ® U 92 ® Cu29 + Eu63 + 5n
233

f

234

69

160

f
70
160
®
Cu29 + Eu63 + 4n
f
70
159
®
Cu29 + Eu63 + 5n

Встановимо формулу, за якою можна знайти кількість каналів, у яких народжуються пари ізотопів

Cu

68

69

A1

70
5

4

5

A2

160

159

158

Eu

Рис. 2.
(

A
X Z1
1

-

A
XZ2
2

) з фіксованими зарядовими числами Z1=const, Z2=92–Z1=const, але різними масовими

числами легшого A1 = var і важчого A2 = var ізотопів-уламків. При цьому обмежимося спочатку
випадком, коли A1max + A2max ≤ 234. Тоді число вторинних нейтронів буде змінюватися в діапазоні νmin
≤ ν ≤ 5, де, за формулою (6), νmin = 234 – A1max – A2max (у попередньому прикладі νmin = 234–70–160=4).
У випадку, коли A1max + A2max =234, уламки народжуються без вторинних нейтронів (νmin = 0)
Зауважимо ще таке. Так як зарядові числа досліджуваної нами групи уламків не міняються, то пари
останніх ми будемо позначати лише відповідними масовими числами. Поряд будемо вказувати число
миттєвих нейтронів. Так, у випадку, коли A1max + A2max =231; νmin = 3; ν = 3; 4; 5, одержимо канали, у
яких з’являються такі пари уламків:

ü
ï
- 1] Û n = 4 ý
- 2] Û n = 5ï
þ

[ A1 max ] - [ A2 max ] Û n = 3
[ A1 max ] - [ A2 max
[ A1 max ] - [ A2 max

3

ü
ý
- 1] Û n = 5þ

[ A1 max - 1] - [ A1 max ] Û n = 4
[ A1 max - 1] - [ A2 max

[ A1 max - 2] - [ A2 max ] Û n = 5}

канали

2

1

канали

канал

Тобто маємо всього 1 + 2 + 3 = 6 каналів.
У випадку, коли A1max + A2max =232; νmin = 2; ν = 2; 3; 4; 5, можлива поява таких пар уламків:

ü
ï
- 1] Û n = 3 ï
ý
- 2] Û n = 4ï
- 3] Û n = 5 ï
þ

[ A1 max ] - [ A2 max ] Û n = 2
[ A1 max ] - [ A2 max
[ A1 max ] - [ A2 max
[ A1 max ] - [ A2 max
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ü
ï
- 1] Û n = 4 ý
- 2] Û n = 5ï
þ

[ A1 max - 1] - [ A2 max ] Û n = 3
[ A1 max - 1] - [ A2 max
[ A1 max - 1] - [ A2 max

3

ü
ý
- 1] Û n = 5þ

[ A1 max - 2] - [ A2 max ] Û n = 4
[ A1 max - 2] - [ A2 max

2

[ A1 max - 3] - [ A2 max ] Û n = 5

1

канали

канали

канал

Тобто у цьому випадку має місце 1 + 2 + 3 + 4 = 10 каналів.
Аналогічно можна проаналізувати й інші випадки. З попередніх прикладів видно, що число
можливих каналів реакції поділу рівне сумі натуральних чисел від 1 до (νmax+1–νmin=6–νmin) =
A

A

(A1max+A2max-228). Тому число ізотопних пар [ X Z 1 ] - [ X Z 2 ] з фіксованими зарядовими числами, але
1

2

змінними масовими, що приймають значення від Amin=229–Amax до Amax, рівне:
A
+ A2 max - 227
(6 - n min ) + 1
P[ Z1 , Z 2 ] =
(6 - n min ) = 1 max
( A1 max + A2 max - 228) (8).
2
2

Ga
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Рис. 3.
Наприклад, у випадку A1max + A2ma x= 234, який відповідає появі ізотопних пар Галій (A1max = 80) –
Прометій (A2max = 154) (рис. 3), число можливих каналів буде:
234 - 227
P[Z1,Z2] =
(234 - 228) = 21 .
2
Проте значно частіше трапляються випадки, коли A1max + A2max > 234. Прикладом можуть бути
канали, що утворюються при розпаді проміжного ядра U-234 на пару уламків As – Pr (Арсеній –
Празеодим; рис. 4).
Найважчому ізотопу легшого уламка відповідає масове число A1max = 87, відповідно найважчому
ізотопу важчого уламка – A2max = 151. Тоді мінімальні масові числа уламків за формулою (5) будуть,
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відповідно, A1min = 229 – 151 = 78, і A2min = 229 – 87 = 142. Без вторинних нейтронів з’являються
уламки, сума масових чисел яких рівна 234 (див. формулу (4). Тобто такі пари уламків, у яких масові
числа легших уламків змінюються від A1*=234 – A2max = 234 – 151 = 83, до A1max = 87, а важчих,
відповідно, від A2*=234 – A1max = 234 – 87 = 147 до A2max = 151. Такими парами є: (As83 – Pr151), (As84 –
Pr150), (As85 – Pr149), (As86 – Pr148), (As87 – Pr147). Крім того, кожний із уламків цих пар може з’явитися в
парі з іншими уламками, але вже в супроводі 1-го, 2-х, 3-х, 4-х або 5-и нейтронів, тобто всього в 6-х
каналах.
Встановимо формулу, за якою можна підрахувати число можливих каналів у цьому випадку.
Число каналів, у яких з’являються ізотопи легшого уламка з масовими числами від A1min до A1* можна
підрахувати за формулою (8), замінивши в ній A1max на A1* = 234 – A2max При цьому одержуємо:
P*(Z1,Z2)=((A1*+A2max–227)/2)(A1*+A2max–228)=((234–227)/2)(234–228)=21.
До цієї кількості треба додати ще кількість каналів, пари уламків у яких супроводжуються
вильотом будь-якого числа нейтронів, але не більшого 5-ти. Таких каналів буде, очевидно, 6·(A1maxA1*) = 6·(A1mas+A2max -234). Для нашого прикладу це дає ще 24 канали: 6·(87+151–234)=24.
Отже, загальна формула, що охоплює також випадки, описані формулою (8), для підрахунку числа
можливих каналів має такий вигляд:
A1max + A2 max - 227
ì
( A1max + A2 max - 228), коли A1max + A2 max < 234,
ï P ( Z1 , Z 2 ) =
2
ï
(9)
= 21,
коли A1max + A2 max = 234
,
í
ï
= 21 + 6·( A1max + A2 max - 234),
коли A1max + A2 max > 234.
ïî
Залишається модернізувати цю формулу для ще одного специфічного випадку, а саме: коли серед
найважчих ізотопів легких або важких уламків, а інколи одночасно й у перших, й у других, відсутні
ізотопи, масові числа яких попадають в інтервали, відповідно, [A1*,A1max] і [A2max,A2*]. Прикладом
такої ситуації є поділ проміжного ядра U234 на уламки ізотопної пари Селен – Церій (Se – Ce). Із
таблиць знаходимо: A1max = 91, A2max = 151, тобто A1max + A2max > 234. Нижні границі означених вище
*

*

інтервалів масових чисел рівні A1 = 234 - 151 = 83, A2 = 234 - 91 = 143 , а самі інтервали, відповідно,
будуть:
*

[ A1 , A1 max ] = 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 0, 91,
*

[ A2 max , A2 ] =151, 0, 0, 148, 147, 146, 145, 144, 143.
Звідси видно, що серед легких уламків відсутній ізотоп Se90, а серед важких – два ізотопи: Ce150 і
149
Ce . Кожен із цих ізотопів міг би з’явиться в 6-ти каналах разом із відповідним уламкомнапарником. Отже, у дійсності їх з’явиться на 18 пар менше (6·3=18). Тоді у формулі (9) (третій
випадок) треба зробити відповідну поправку:
P(Z1,Z2) = 21 + 6·(A1max + A2max – 234 – δ). (10)
Тут δ – сумарна кількість відсутніх ізотопів як серед легких δ1, так і серед важких δ2 уламків даної
ізотопної пари: δ = δ1 + δ2. (рис. 5). У нашому випадку δ = δ1 + δ2 = 1 + 2 = 3, а формула (10) дає:
P(Se – Ce)=21 + 6 (91 + 151 – 234 – 3) = 51.
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Розглянемо, нарешті, випадок, коли серед не існуючих ізотопів легких і важких уламків
0

0

трапляються пари, масові числа яких A1 і A2 в сумі могли б дати 234. Кожен з нуклідів такої пари
міг би з’явитися вже не в шістьох, а не більше ніж у 5-х каналах разом із відповідними уламками.
Позначимо кількість таких пар через δ12. Число реальних каналів у цьому випадку буде на
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6 × (d1 + d 2 - d12 ) + 5 × d12 менше, ніж підраховане за формулою (9) (третій випадок). А остаточна
формула для підрахунку числа можливих каналів, у яких народжуються ізотопні пари ((Z1,Z2) набуває
такого виду:
P ( Z1 , Z 2 ) = 21 + 6 × ( A1 max + A2 max - 234 - d1 - d 2 ) + d12 . (11).
Прикладом такої ситуації може бути поява серед уламків нуклідів ізотопної пари
Nb41 - Sb51 (Ніобій – Сурьма; див. рис. 6).
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Рис. 6
Масові числа цих уламків належать таким інтервалам:

A1 Î [93, 105], A2 Î [124, 136]. При цьому
0

серед легших уламків відсутні нукліди з масовими числами A1 = 100, 102, 104, а серед важчих – один
0

нуклід з масовим числом A2 = 134. Можна побачити, що у 5-х каналах міг би з`явитися кожен із
уламків такої пари: Nb100 - Sb134 . Тому в цьому випадку треба користуватися формулою (11), у якій
поправочні коефіцієнти мають такі значення: δ1 = 3, δ2 = 1, δ12 = 1:
P ( 41,51) = 21 + 6 × (105 + 136 - 234 - 3 - 1) + 1 = 40 .
Таким чином, для того, щоб підрахувати число можливих каналів, у яких з’являються уламки тієї
чи іншої ізобарної пари, досить скористатися формулою (11), взявши з таблиць такі дані: 1)
максимальні масові числа ізотопів певної ізобарної пари A1 max , A2 max ; 2) масові числа відсутніх
0

0

ізотопів цієї ізобарної пари A1 , A2 та їх кількість δ1 і δ2, у тому числі кількість пар δ12, обидва уламки
яких відсутні. Усі необхідні дані та результати виконаних на їх основі розрахунків за формулою (11)
подано у таблиці.

№
Символи пар
пп

Максимальні
масові числа

A1max

A 2max

Масові числа відсутніх ізотопів та їх
кількість

A10

A 02

Кількість
каналів

d1 d2 d12 P(Z1 , Z2 ) %

1.

Ni29 – Gd63

67

162

1

2.

Cu29 – Eu63

70

160

3

3.

Zn30 – Sm62

79

158

39

4.

Ga31 – Pm61

80

154

21

5.

Ge32 – Nd60

84

154

6.

As33 – Pr59

87

151

7.

Se34 – Ce58

91

151

8.

Br35 – La57

92

148

9.

Kr36 – Ba56

97

148

153

1

39
45

90

149,150

1

2

51
57
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10.

Rb37 – Cs55

99

146

87

11.

Sr38 – Xe54

98

145

12.

Y39 – J53

102

141

100,101

2

63

13.

Zr40 – Te52

102

138

100,101

2

45

14.

Nb41 – Sb51

105

136

100,102,104

134

3

1

15.

Mo42 – Sn50

108

134

107

133

1

1

16.

Tc43 – In49

110

130

17.

Ru44 – Cd48

112

128

122,3,4,5,7

18.

Rh45 – Ag43

114

123

122

19.

Pd46 – Pd46

117

117

143

1

69

1

40
57
57

5

27
1

27
21

Результати останнього стовпчика цієї таблиці дозволяють побудувати розподіл вихідних каналів
реакції поділу ядер Урану-233 під дією теплових нейтронів за зарядовим числом (див. гістограму на
рис. 7).
Порівнюючи цю гістограму з тією, що задає аналогічний розподіл для реакції поділу U-235
[3: 270], можна помітити наступне.
1) Обидва розподіли симетричні відносно значення зарядового числа Z1 = Z2 = 46 і мають
мінімуми при цьому значенні, тобто на каналі (Pd46 – Pd46). При цьому цей мінімум сильніше
виражений для U-235.
2) Максимуми в обох розподілах теж співпадають, але сильніше виражені вони тепер уже на
гістограмі для U-233. Справді, максимальне число каналів припадає на такі ізотопні пари:
(Kr – Ba) – 75 каналів поділу U-233 проти 69 каналів в U-235;
(Rb – Cs) – 87 каналів проти 75;
(Sr – Ba) – 69 каналів проти 62.
3) Гістограми мають також локальні максимуми, знову таки сильніше виражені для U-233, які
припадають на такі ізотопні пари:
(Mo – Sn), і (Te – In) – по 57 каналів проти 45.
Це дає підстави стверджувати, що і розподіли каналів повного виходу уламків-ізотопів реакції
поділу буде подібним до того, який представлений відповідною гістограмою для U-235 [3: 270].
Тобто, максимальне число каналів повного виходу матимуть такі ізотопи: Zr40, Mo42, і Nd60.
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Рис. 7. Розподіл числа каналів незалежного виходу нуклідів-ізотопів реакції-поділу U-233 під
дією теплових нейтронів за зарядовим числом.
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Тобто, максимальне число каналів повного виходу матимуть такі ізотопи: Zr40, Mo42 і Nd60.
Враховуючи кореляцію між числом можливих каналів народження уламків-ізотопів та безпосереднім
виходом цих уламків, можна очікувати, що процентний вміст саме Цирконію, Молібдену та Неодиму
в породах, забруднених продуктами реакції поділу Урану-233, буде вищий, ніж у чистих породах у
певній місцевості.
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Грищук В.В., Мордовец Н.Т. Распределение каналов реакции деления U-233
тепловыми нейтронами.
В статье предлагается методика нахождения количества выходных каналов реакции деления ядер
U-233 тепловыми нейтронами, в которых рождаются наиболее вероятные изотопы и/или изобарыосколки этой реакции. Исследуется корреляция изобарического распределения каналов с полным
выходом осколков-изобар.
Gryshchuk V.V., Mordovets M.T. Channel Distribution of U-233 Division Reaction
with the Help of Thermal Neutrons.
The article offers the method of finding the quantity of outgoing channels in the reaction of nuclei division
with the help of U-233 thermal neutrons in which appear the most probable isotopes and/or isobarsfragments of this reaction. The correlation of the isobaric distribution of channels with whole yield
fragments-isobars is indicated.

230

НАУКОВЕ ЖИТТЯ ЖИТОМИРСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
17 вересня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.03 в Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся захист дисертації Чумака Володимира
Валентиновича
"Особливості
утворення,
будова
і
властивості
п’ятишарових
перовскітоподібних сполук та ізоморфнозаміщених фаз типу А5В5О17" на здобуття наукового
ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.
Науковий керівник: Тітов Юрій Олександрович, доктор хімічних наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти:
- Копилевич Володимир Абрамович, доктор хімічних наук, професор, директор природничогуманітарного інституту Національного аграрного університету;
- В’юнов Олег Іванович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу хімії
твердого тіла Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України.

18 вересня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.053.01 в Житомирському
державному університеті імені Івана Франка відбувся захист дисертації Данильчук Лариси
Олексіївни "Формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фавнів фінансовоекономічного профілю" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Науковий керівник: Сидорчук Нінель Герандіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Офіційні опоненти:
- Савенкова Людмила Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки Київського національного економічного університету;
- Палеха Юрій Іванович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри документознавства
та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського університету, м. Київ.

27 вересня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.04 в Донецькому
національному університеті відбувся захист кандидатської дисертації Савчук Інни Іванівни
"Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення суперництва засобами сучасної
англійської мови" на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю
10.02.04 – германські мови.
Науковий керівник: Левицький Андрій Едуардович, доктор філологічних наук, професор
кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти:
- Полюжин Михайло Михайлович, доктор філологічних наук, професор, проректор з навчальної
роботи та міжнародних зв’язків Закарпатського державного університету;
- Гнаповська Людмила Вадимівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної мови
Української академії банківської справи Національного Банку України, м. Суми.

231

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 36.
Наукове життя Житомирського державного університету імені Івана Франка

5 жовтня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.04 в Східноукраїнському
національному університеті імені Володимира Даля відбувся захист кандидатської дисертації
Махоріна Геннадія Леонідовича "Благодійна діяльність на Волині (1793-1917): історичний
аспект" на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія
України.
Науковий керівник: Романюк Неля Йосипівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри
культури і мистецтв Державного агроекологічного університету.
Офіційні опоненти:
- Панченко Петро Пантелеймонович, доктор історичних наук, професор кафедри історії та
методики Київського педагогічного інституту імені Б. Грінченка;
- Притуляк Павло Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософських і
соціальних наук Київського національного торгово-економічного університету.

15 жовтня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.053.01 в Житомирському
державному університеті імені Івана Франка відбувся захист дисертації Чемерис Ольги Анатоліївни
"Педагогічні умови забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів
математики" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04
– теорія і методика професійної освіти.
Науковий керівник: Осадчий Микола Мефодійович, кандидат фізико-математичних наук,
доцент, проректор з навчальної роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Офіційні опоненти:
- Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту
перспективних технологій, економіки і фундаментальних наук Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
- Москаленко Алла Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

232

ЗМІСТ
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ .............................................................................................................................3
М.Г. Тофтул. Типові логічні помилки та неточності в навчальній літературі з логіки.........................3
М.В. Савостьянова. Аксіологічні та онтологічні засади гуманітарних парадигм...............................12
С.О. Шехавцова. Міжкультурна комунікація як соціально-педагогічна умова формування
соціокультурної толерантності в майбутніх учителів іноземних мов..................................................16
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ.............................................................................................................................20
О.В. Адаменко, Є.М. Хриков. Соціальні й педагогічні умови розвитку та методологічні основи
історико-педагогічного аналізу новаторства в освіті...........................................................................20
О.В. Сухомлинська. Авторські педагогічні системи як складова оновлення національної школи... .....24
О.А. Дубасенюк. Новаторські підходи до формування педагогічного колективу
у загальноосвітніх закладах (30-80 роки ХХ ст.) ....................................................................................28
Н.С. Побірченко. Змістовий аспект поняття "авторська школа".......................................................33
А.А. Сбруєва. Нові підходи до створення альтернативних шкіл: сучасний досвід реформування
середньої освіти США.............................................................................................................................38
М.Я. Антонець. Комбінована система організації навчально-виховного процесу в Авторській
школі М.П. Гузика ....................................................................................................................................43
Н.Б. Антонець. Історія навчально-виховних закладів м. Києва: перша Київська приватна
жіноча гімназія О. Дучинської.................................................................................................................48
Л.Д. Березівська. Прихована реформа шкільної освіти в УРСР: причини, напрями, наслідки
(30-ті роки ХХ ст.) ..................................................................................................................................52
Т.О. Благова. Організація викладання мистецьких дисциплін у системі початкової освіти
(друга половина XIX – початок XX століть) ..........................................................................................58
Л.С. Бондар. Навчально-виховна робота у Харківській жіночій недільній школі Х.Д. Алчевської ........62
О.М. Власенко. Формування системи цінностей особистості .............................................................67
О.В. Караманов. Діяльність єзуїтського науково-виховного закладу в Бонковичах у процесі
реформаторських змін в педагогіці Галичини.........................................................................................70
О.Г. Коркішко. Патріотичне виховання: досвід сучасної школи...........................................................73
М.З. Крук. Становлення фізичного виховання в навчально-виховних закладах України 1900-1917 рр. ....76
В.В. Кузьменко. Можливості комплексної системи навчання щодо формування в учнів
інтегрованої картини світу ....................................................................................................................79
Г.О. Райковська. Системно-структурний аналіз процесу навчання студентів графічних
дисциплін засобами інформаційних технологій ......................................................................................82
С.А. Саяпіна. Педагогічна спадщина М. Корфа: особистість вчителя школи нового типу
(друга половина ХІХ ст.)..........................................................................................................................87
І.В. Скоропад. В. Науменко як новатор в освітньому просторі України
другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст...............................................................................................90
Н.В. Слюсаренко. Виробниче навчання школярів у 50-60 роки ХХ століття:
недоліки та прорахунки ...........................................................................................................................93
І.П. Ящук. Становлення і розвиток новаторських ідей щодо виховання студентів
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії...................................................................................97
Л.В. Войтова. Роль М.І. Яворського в розвитку шкільного краєзнавства
(20-30-ті роки ХХ століття) ................................................................................................................ 101

І.В. Гарбузова. Просвітницько-новаторська діяльність М. Балліна та його вплив на розвиток
українського кооперативного руху........................................................................................................ 105
І.А. Гетьман. Особливості виховної роботи у вищому технічному учбовому закладі як складової
частини освітнього процесу ................................................................................................................. 108
С.О. Гущина. Типологія приватних закладів освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття)........... 111
К.В. Іващенко. Організація навчально-виховного процесу в дитячих закладах А.С. Макаренка та
С.Т. Шацького ....................................................................................................................................... 116
М.В. Опольська. Толерантність як один із компонентів гуманістичної спрямованості
особистості............................................................................................................................................. 119
С.А. Піскун. Педагогічне краєзнавство в організації навчально-виховного процесу вищої школи ..... 123
С.С. Стельмах. Вплив ідей реформаторської педагогіки на розвиток української педагогічної
думки в Галичині у першій половині ХХ століття................................................................................ 127
О.М. Шевчук. Організація навчально-виховного процесу в Колегії Павла Галагана
(кінець ХІХ - початок ХХ століття) ................................................................................................... 131
І.Ю. Щербань. "Школа майбутнього" О.А. Захаренка........................................................................ 135
Г.В. Бондаренко. Реальні училища – новий тип навчальних закладів у другій половині ХІХ –
на початку ХХ ст. ................................................................................................................................ 139
О.А. Гудовсек. Становлення позашкільної освіти на Рівненщині: міський Палац дітей та молоді .. 142
О.М. Донік. Реалізація змісту хімічних знань у шкільній навчальній літературі в Україні за
комплексної системи навчання ............................................................................................................. 145
С.П. Екало. Новаторство Івана Соколянського і його освітня діяльність у місті Умані
Черкаської області................................................................................................................................ 148
Ю.М. Захарчишина. Використання новаторських підходів у процесі професійної підготовки
фахівців.................................................................................................................................................. 151
Г.П. Іванчук. "Філософія для дітей": варіанти запровадження в Росії та Україні........................... 155
І.В. Климов. Використання форм педагогічної діагностики для організації виховної роботи у
професійному училищі-інтернаті ......................................................................................................... 159
В.А. Копетчук. Сутність професійної спрямованості навчання в медичних коледжах.................... 162
І.С. Лаухіна. Особливості релігійної освіти учнів шкільного віку на сході Франції............................ 166
О.М. Левківська. Громадянська культура англійських студентів в умовах
Європейської інтеграції ........................................................................................................................ 170
І.В. Лисенко. Комерційні навчальні заклади в системі професійної освіти на Чернігівщині в кінці
ХІХ – на початку ХХ століття............................................................................................................. 174
Л.К. Луценко. Головні принципи організації навчально-виховного процесу у школі вільного
виховання Олександра Нілла ................................................................................................................. 179
М.В. Мартинюк. Організація гурткової роботи в гімназіях гуманітарного спрямування ................ 183
О.Б. Некрутенко. Школа Саммерхілл О.Нілла і проблеми вітчизняної шкільної освіти ................... 186
O.І. Новицька. Організація навчально-виховного процесу у вальдорфських школах........................... 191
О.В. Олеярник. Навчально-виробничі комбінати другої половини ХХ століття як новаторські
заклади в історії розвитку освіти в Україні......................................................................................... 194
В.В. Олійник. Шкільні свята в практиці навчальних закладів у період визвольних змагань
українського народу (1917 – 1920 рр.)................................................................................................... 197
Л.О. Орел. Проблема організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів
початкових класів.................................................................................................................................. 200

Т.Г. Пахомова. Зміст і управління перепідготовкою вчителів у 20-х роках ХХ століття................. 205
О.М. Піддубна. Формування творчої активності майбутніх вчителів у процесі занять народною
художньою творчістю .......................................................................................................................... 209
С.В. Цапик. Методичні засади розвитку дитячого співацького голосу (зарубіжний досвід)............. 212
С.М. Шевченко. Розвиток "Дослідного дитячого будинку" під керівництвом Я.Б. Рєзніка
на початку ХХ ст. ................................................................................................................................. 216
Н.С. Щерба. Проблеми підготовки вчителя іноземної мови середнього спеціалізованого закладу
освіти до формування в учнів стратегічної компетенції .................................................................... 219
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ .......................................................................................................223
В.В. Грищук, М.Т. Мордовець. Розподіл каналів реакції поділу U-233 тепловими нейтронами ........ 223
НАУКОВЕ ЖИТТЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ..........................................................................................................................231
Захист дисертацій.................................................................................................................................231

ПРАВИЛА
для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка"
У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються
оригінальні (раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних
галузей науки. Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота.
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами:
Мова рукопису – українська.
Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа
Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором
(філологом), а роздруківка тексту – ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути
ідентичним роздруківці.
2. Параметри сторінки: формат А4, поля – 3 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см,
нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається
набирати лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі
тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та
є більшим за довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання
інших стилів не допускається.
4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал
між рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо
інше не передбачено даними правилами).
5. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт і разом з
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру
поля. Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по
центру.
6. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
7. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і
відповідати наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt,
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.
Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення:
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу
колонку з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул.
8. Обсяг публікації прийматиметься в межах:
стаття – 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 – орієнтовно до 4½ сторінки тексту,
включаючи формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);
повідомлення – 0,25 др. арк.
рецензія – 0,3 др. арк.
хроніка – 0,2 др. арк.
9. Матеріали розташовуються у такій послідовності:
а) індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
б) ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);

г) місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу
назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у
дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
е) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з
вирівнюванням по центру);
є) анотація статті (5 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив,
окремий абзац з вирівнюванням по центру);
ж) текст статті;
з) список використаної літератури;
і) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р.
(окремий абзац, вирівнювання по правому краю);
ї) анотації статті російською та англійською мовами.
10. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання
позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою,
наприклад, [6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку
літератури, другий том, 35 сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад,
[6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається підзаголовком "Список використаних джерел та
літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
Зразки:
Книга (монографія)
Янков М. Материя и информация. – М.: Прогресс, 1979. – 336 с.
Grimmet G. Percolation. – N.Y.: Springer, 1992. – 272 p.
Стаття у журналі
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Olemskoi A.I. Fractal in condensed matter physics // Phys. Rev. – 1995. – Vol. 18. – P. 1-173.
Стаття у збірнику
Арутюнова Н.Д. Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения
предложения и текста. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 9-12.
Searle J. R. What Is a Speech Act? // Philosophy in America. – London: Longman Group, 1965. – Р. 221239.
Автореферат дисертації
Васько Р.В. Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис.
... канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1997. – 24 с.
Дисертація
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра
филол. наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с.
Тези доповіді
Манакін В.М. Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов //
Проблеми зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції / Університет мовознавства
НАН України. – Київ, 1996. – С. 29-31.
11. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив).
Зразки:
Стеценко О.И. Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и
английском языках (на материале журнальных статей по машиностроению).
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного
функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом,
синтаксическом и текстовом.
Stetsenko O.I. Style peculiarities of scientific technical literature in Ukrainian and English (on the
material of journal articles in the field of mechanical engineering).
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic and textual.
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть.
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, провідному фахівцю підрозділу з
питань інтелектуальної власності Щербаковій Н.П. (каб. 204 центрального корпусу). Дискети, що
містять остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються
окремо у видавничий відділ університету Зарицькій О.Л. (кім. № 213 центрального корпусу).
Дискети з текстами статей авторам не повертаються.
Редколегія
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Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань
України є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 102/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
та їх апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до
друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою
президії ВАК України від 22.05.1997 р. N 1Б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової
громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія
Вищої атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у
фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань
України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб
більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового
видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку.
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише
наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв'язок із важливими науковими чи практичними
завданнями; аналіз останніх досліджень і
публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з
повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і
перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати
статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання
вимог до них, викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення
видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у
Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до
ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня
публікацій у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення
відповідних змін до переліку фахових видань.
Голова ВАК України В.В. Скопенко
Вчений секретар
ВАК України

Л.М. Артюшин
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