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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

УДК 371; 09

М.В. Левківський,
доктор педагогічних наук, професор,
(Житомирський педуніверситет)
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ГУМАНІСТИЧНО-ХРИСТИЯНСЬКОМУ ВИМІРІ
Подана коротка ретроспектива просвітницької, наукової, культурологічної і духовної діяльності та
творчого доробку Івана Огієнка.
На етапі духовного національного відродження упродовж минулого десятиріччя незалежності України створюються сприятливі умови для повернення нашому народові істинних наукових і культурних
надбань, яскравих непересічних постатей, фундаторів освіти, науки і культури. Серед таких (на ім’я яких
комуністичною ідеологією ще донедавна було накладено табу) передовсім чільне місце посідають
В.Антонович, М.Грушевський, В.Винниченко, В.Липинський, Б.Грінченко, С.Русова, Г.Ващенко,
І.Огієнко.
Доля Івана Огієнка є чи не найскладнішою і найдраматичнішою, оскільки народився у простій родині (15 січня 1882 р. у містечку Брусилов, нині Житомирська обл.) й виховувався напівсиротою. Однак
при-кладом власного життя довів, що людина виключною працелюбністю здатна долати найскладніші
перешкоди в досягненні мети. Отже, здобувши початкову освіту, майбутній вчений крок за кроком
пройшов шлях учнівства від фельдшерської школи до випускника Київського університету св. Володимира.
Плідною виявилася педагогічна дальність І. Огієнка, оскільки працював на ниві просвітництва вчителем комерційної школи та гімназій Києва, Львова і професором в університетах Києва, Кам'янецьПодільського, Варшави, Манітобі (був почесним доктором університету у Брно – Чехія). Очевидно, поєднання викладацької діяльності й творчих наукових пошуків дозволили йому започаткувати (чи не найпершому) таку галузь гуманітарної науки, як українознавство, хоча до цього долучалися раніше В. Антонович, М. Костомаров, П. Чубинський і М. Грушевський. Загалом науковий творчий спадок вченого (біля півтори тисячі статей і книг, з них – більше 50 монографій та підручників) можна кваліфікувати як
українознавство, хоча і виділяють дослідники праці з історії церкви, історії, культури, мовознавства, літературознавства, релігієзнавства, з педагогіки і методики рідної мови й літератури.
Для вивчення історичних коренів нашої культури І. Огієнко вивчає гебрейську, грецьку, латинську,
старослов'янську, польську, російську, німецьку й англійську мови та інші світові мови. Тим самим, розвиток нашої культури постає перед ним у контексті всесвітньої історії, відкриваючи яскраві фази апогею
та драматичні її занепади. Саме у "Дохристиянських віруваннях українського народу" І. Огієнко, слідом
за М. Грушевським, доводить, що культура нашого народу є досить древньою й цілком відповідає типові
землеробства, сягаючи у сиву давнину ІV-V-го століть. Вчений доводить, що у ті прадавні часи культура
наших пращурів була досить близькою до навколишньої природи, оскільки хліборобська праця багато в
чому залежала від природних впливів. Тим самим, був створений "релігійний догматичний календар",
згідно з яким у формі обрядів, свят наші попередники вшановували сили природи з тим, щоб жити з нею
у злагоді
У працях "Констянтин і Мефодій", "Українська культура" вчений аналізує процес поєднання язичницьких форм культури (за календарним колом) і християнства, вказуючи, що останнє надало язичництву
нових рис, назв, але "саме релігійне коло, зв'язане з природою, полишалося незмінним аж до нашого часу". Огієнко, як і Грушевський, переконує, що наші пращурі (русини) в процесі свого духовнокультурного розвою "переросли" свій тип культури, точніше були підготовленими до запровадження християнства
(кінець Х ст.). Особливо наголошує вчений на такому важливому чинникові християнства, як носій греко-римської культури, оскільки саме ці пласти людського спадку (особливо за часів Ярослава Мудрого)
спричинилися до зміцнення державності Київської Русі й, зокрема, були передумовами створення двірцевої школи в Києві (в якій, як відомо, крім дітей руської еліти, вчилися й нащадки багатьох перших осіб
Західної Європи).
Варто відзначити історико-культурні розвідки І. Огієнка, котрі гідні життєвого подвигу, особливо переклад Біблії. Для цього знання іноземних мов ще не гарантували успіху вченому. Цілком закономірно, що
цьому сприяла активна участь майбутнього вченого у теоретичному семінарі (ще студентом) з аналізу стародруків, яким керував талановитий дослідник, редактор "Повістей временних літ", професор В. Перетц.
Відомо також, що першими перекладачами Біблії українською були вчені І. Пулюй і П Куліш (на жаль, цей
переклад для нас є майже втраченим). Все ж важливо, що Огієнко підійшов до перекладу вже в зрілому віці
© Левківський М.В., 2002
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(попередньо у 1926 р написавши "Методологію перекладу Святого Письма"). Природно, що ця копітка робота була довготривалою у часі (кінець 20-х – 50-ті рр.). Культурологічна цінність перекладу в тому, що
вчений не лише порівнював тексти з давньоєврейської, грецької, латинської, церковнослов'янської, української мов, але й прагнув відтворити українською кожне речення у поетичній формі високим стилем. Звідси
текст ставав наближеним до першооснови. Отже, значення цього перекладу Огієнком є непересічним, оскільки, крім релігійної, Біблія виконує й етичну, пізнавальну та культурологічну функції. Природно, що така
титанічна праця вченого Огієнка була гідно оцінена Всесвітнім Біблійним товариством (Лондон, 60 рр.),
яке нагородило його золотою медаллю.
Як і В. Антоновича. М. Грушевського, М. Костомарова й П. Куліша, Огієнка особливо цікавив період
Відродження (друга пол. XVI – XVII століття) в історії нашого народу. У цьому зв'язку він доповнює
попередників, високо цінує подвижницьку працю Київського воєводи, князя Костянтина Острозького
("Князь Констянтин Острозький і його культурна праця") й доводить, що Острозька академія забезпечила
підвалини для відкриття у майбутньому академії Києво-Могилянської. Не менш вартими уваги працями,
в котрих віддзеркалюється цей період нашої історії, є "Історія українського друкарства", "Друкарство на
Волині", "Брусиловское церковное братство й его культурно-просветительская деятельность", "Українська Житомирська Євангелія 1556 року..." та "Наукові знання в 'Ключь разумьнія Іоанікія Галятовського".
Аналізуючи останню, за Огієнком, варто погодитися з ним, що, якщо у сфері раціонального усвідомлення національного буття серцевиною нації є мова, то у сфері підсвідомого, у сфері глибинних основ духовного життя нації, серцевиною її єдності є релігійна віра. Екстраполюючи це твердження на наше сьогодення, очевидно, слід погодитися з академіком НАН України В. Яцьків, що релігія аж ніяк не шкодить у
творчих пошуках вченого, а, отже, і в житті людини. За переконанням академіка АПН України Г. Філіпчука, уроки релігії, які викладаються в усіх типах середніх закладів Буковини, у значній мірі сприяють
формуванню гуманних взаємин учнів, доброзичливого їхнього ставлення до старших та однолітків.
Особливої уваги варта праця І. Огієнка "Українська культура" (1918), оскільки за останні роки в
Україні вона видрукувана 2-х мільйонним тиражем і слугує старшокласникам при вивченні народознавства. Спираючись на дані відомих російських вчених (М. Ломоносова, П. Владімірова та ін.), вчений доводить, що протягом другої половини XVII – XVIII століть Російська держава черпала для свого розвитку з України талановиті інтелектуальні сили. Однак ці випробування не спричинили егоїзму й замкнутості нашого народу, а навпаки – виробили в ньому прагнення до самозбереження й розвитку Вчений характеризує українців як посередників між культурою Західної Європи і Московською державою (у ХVІ–
ХVІІ ст.). Суттєво, що майже одночасно до цього висновку дійшли В. Вернадський ("Украинский вопрос
в русском обществе", 1905) і М. Грушевський ("Хто такі українці і чого вони хочуть", 1917). Загалом,
вчений робить висновок, що український народ як етноантропологічна цілісність запосів собі просторе
місце на Землі, всюди поклав свою ознаку – "ознаку культури й яскравої талановитості".
Важкими, але й яскравими, виявилися для Огієнка 1918–1920-і роки, оскільки був Міністром освіти і
віросповідань УНР, ректором Другого українського університету (м. Кам’янець-Подільський) і директором гімназії для дорослих. Спільно з академіком А. Кримським і професором Є. Тимченком плідно працював у Правописній комісії над "Проектом правопису української мови", який з незначними змінами
був затверджений ВУАН (1921) і став основою першого правописного кодексу. У ці ж роки він розробив
і власну концепцію національної школи, яка базувалася на принципах народності, доступності, безплатності початкової освіти, рідномовності навчального процесу, його зв'язку з життям.
За Огієнком, головним у розвитку духовності нашого народу е утвердження таких цінностей, як
честь, гідність, працьовитість, справедливість, християнська доброзичливість, які позбавляють його "винародовлення і почуття меншовартості". Водночас вчений над усе цінував саму "людину, яка позначена
яскраво вираженою індивідуальністю власного духовного світу". Виходячи з цих вартостей, він в образній формі позначив і завдання виховання особистості, сутність яких полягає в тому, щоб "дати широку
дорогу для повного розвою кожній людині" ("Слово істини", 1944).
Центральним, стрижневим у становленні зростаючої особистості, на його думку, є утвердження в молоді гуманності, християнських доброчеснот, працьовитості, рідномовності й відповідальності за власну
долю та долю свого народу. Зазначимо, що зокрема християнські чесноти він розуміє лише як такі, які є
реальними, що постійно реалізуються в житті. Суттєвими чинниками становлення дитини як особистості,
за Огієнком, є родина, церква, школи, громада та ін.
Перш за все, він цінує родину, оскільки саме тут закладаються підвалини рідномовного виховання.
Зазначимо, що таких вихідних положень у 20-ті роки дотримувалися М. Грушевський, С. Русова, І. Стешенко, Г. Ващенко та ін. Все ж вчений, як нам видається, є першим, хто ввів до наукового обігу поняття
"рідномовне виховання", виходячи при цьому з положення, що "мова – це душа кожної національності".
Природно, що І. Огієнко розумів непересічне значення національної школи для українського народу,
оскільки позбавлення останньої (як свідчить процес становлення радянської школи у 30–80-і рр.) спричиняє духовне виродження, денаціоналізацію, зникнення традицій, деградацію. Національна школа, за
Огієнком, крім освітньої функції, забезпечує формування національного духу учнів, їхньої культури,
традицій. Саме ці завдання віддзеркалюють суть національного виховання дітей та молоді у "Концепції
виховання дітей та молоді в національній системі освіти" (1996).
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Домінантою національної школи є рідна мова. Тому так опікувався І. Огієнко підручниками з рідної
мови для всіх ланок національного шкільництва. Звичайно, перевагу він надав створенню підручників
для початкової школи. Зазначимо, що цю подвижницьку справу він розпочав ще молодим випускником
Київського університету св. Володимира, співпрацюючи з Б. Грінченком. Заслуговують на увагу підручники з рідної мови: "Рідне слово", "Граматика малої Лесі", "Початкова граматика української літературної мови", "Бог і світ: читанка...", "Українська граматика для навчання в народних школах", "Українське
писання" та "Вчімося рідної мови". Крім того, працюючи на Холмщині (Польща), вчений друкував численні методичні матеріали з рідної мови в журналах ("Рідна мова", 1933–1939, та "Рідна культура" 1935–
1937), які часто доводилося видавати на власні кошти. Загалом підручники вченого вирізняються науковістю, народністю, гуманістичною спрямованістю навчального матеріалу. Вони пропонують вивчення
рідної мови в тісному зв’язку з історією нашого народу, його культурою.
Надто важливою, можливо, й визначальною для самого Огієнка, є його духовна діяльність у сані єпископа, архієпископа, а пізніше – митрополита Іларіона УАПЦ у Канаді (м. Манітобі), а також деканство
на богословському факультеті в колегії св. Андрія Первозваного.
Відхід цієї яскравої непересічної енциклопедичної особистості у небуття (12 квітня 1972 р., м. Вінніпег, Канада) дає підстави не лише для вдячної пам’яті, а й дозволяє стверджувати, що постать Івана Огієнка є видатним явищем в історії національної освіти, науки і культури. Проте його багато аспектний
творчий доробок потребує подальших системних досліджень.
У сьогоденні ім'я великого вченого, митрополита Іларіона потроху-поволі повертається зі світів в
Україну. За останні роки вже захищено декілька дисертацій з аналізом і узагальненнями його спадку,
опубліковані цікаві розвідки дослідників-огієнкознавців. Особливо варто відзначити останню повновартісну монографію професора М.Тимошика (М.Тимошик. "Лишусь навіки з чужиною..." Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження. – Вінніпег – Київ, 2000. – 546 с.). На часі є пошуки
В.Ляхоцького, З.Тіменика, А.Марушкевич, О.Опанасюка, Г.Опанасюк, Д.Степовика, А.Погрібного та ін.
Створене Всеукраїнське товариство Івана Огієнка (голова – доцент Є.Сохацька), фундація митрополита Іларіона (президент – професор М.Тимошик). За успіхи на ниві національно-культурницького сподвижництва щорічно (у день народження вченого) присуджується премія Івана Огієнка (голова Комітету
у справах премії Івана Огієнка – В.В. Швець).
На малій батьківщині (у м. Брусилів на Житомирщині) свято шанують пам'ять про земляка. У загальноосвітніх школах створюються куточки Івана Огієнка, на місті батьківської хати встановлена меморіальна плита. У Житомирі є вулиця Івана Огієнка, місцевому училищу культури і мистецтв присвоєно його
ім'я. Показово, що викладачі й студенти цього закладу створюють музей нашого славетного земляка.
Студенти, аспіранти й викладачі педагогічного університету проводять щорічні Огієнківські читання
(керівник – доцент Л.Бондарчук), вони вже вдруге готуються до ювілейної конференції. Чимало зусиль
до репрезентації творчого доробку вченого докладає Наукове товариство дослідників Волині (президент – доцент М.Костриця).
Отже, навіть короткий ретроспективний екскурс дозволяє стверджувати, що Іван Огієнко потвердив
всім єством свого буття власне кредо – "служити народові, то служити Богові". Йдеться, передовсім, про
вищий рівень відповідальності особистості, для якої домінантами виміру такої є совість і глибока віра в
Бога. Саме віра і сумління були визначальними, такими, котрі, у тяжкі, а іноді й драматичні часи для
вченого спонукали його на копітку благородну духовну й наукову працю для свого рідного народу.
Матеріал надійшов до редакції 5.11.2001 р.
Левковский М. В. Ответственность в гуманистическо-христианском измерении.
Дана краткая ретроспектива просветительской, научной, культурологической и духовной деятельности, а также творческого наследия Ивана Огиенко.
Levkivsky M. V. Responsibility in humanistic and Christianity dimension.
The paper presents retrospective of educational, scientific, culturological and spiritual activity as well as creative heritage of Ivan Ogiyenko.
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ІВАН ОГІЄНКО (МИТРОПОЛИТ ІЛАРІОН) І СУЧАСНА УКРАЇНА
Проблема повернення імені і справи Івана Огієнка (митрополита Іларіона) розглядається в контексті
загальних проблем сучасного українського державотворення. Подається коротка хронологія боротьби
національно-демократичних сил, громадських, наукових і освітніх організацій за ствердження справи
ученого в Україні.
Видаючи у Вінніпезі у 60-х роках свої історичні епопеї у двох томах з глибоко символічною назвою
"Наш бій за державність" і глибоко вірячи, що Україна таки буде колись незалежною державою, Іван
Огієнко, проте, не міг і передбачити, що й на десятому році проголошення Української незалежності назва цього двотомника буде такою актуальною. Адже цей невидимий бій продовжується й нині, хіба що в
завуальованій і прихованій формі. Продовжується він і довкола його імені. 1 це можна переконливо продемонструвати лише на одному прикладі - ініціативі ряду наукових, навчальних, просвітницьких організацій, а також окремих діячів культури, науки, народних депутатів про присвоєння імені Івана Огієнка
Камінець-Подільському педагогічному інституту (колишньому державному українському університету,
який він створював і першим ректором якого був) та одній з вулиць Києва (конкретно - вулиці в Шевченківському районі з нинішньою назвою Мельникова).
Для відчутнішого контрасту й глибшого усвідомлення суті проблеми варто бодай фрагментарно навести коротку хронологію ствердження його справи нашими земляками - канадськими українцями.
У Канаді вийшла друком переважна більшість його творів, зокрема й тих, що написані були ще в Європі.
У Канаді й досі зберігається колосальна книжкова колекція й архів митрополита Іларіона - найбільше
архівне сховище українських документів у західному світі. Відповідно до Заповіту його творця і власника, архів і книгозбірня мають повернутися в Україну, коли вона буде вільною, і "коли буде вільною в
Україні Українська церква"
Канадські українці зберегли наклади цих книг і з постанням Української держави значну їх частину
переслали в Україну. Ініціаторами пересилки в Україну книг митрополита Іларіона були:
Товариство "Волинь" (голова – Ілля Онуфрійчук) та громадський комітет "Допомога Україні", при часописі "Український Голос" (голова – Анна Фігус-Ралько).
1978 рік. У місті Саскатун урочисто відкривається Український православний пансіонат імені Іларіона.
1988 рік. Навпроти пансіонату імені Іларіона в Саскатуні споруджується пам'ятник Іванові Огієнку
(митрополиту Іларіону).
1997 рік. З ініціативи української громадськості в діаспорі, у 115-ту річницю від дня народження видатного українського вченого, державного і церковного діяча та 25-ту - від дня його упокоєння світова
організація ЮНЕСКО оголосила 1997 рік "Роком Івана Огієнка" (див.: "Вісник-НегаМ". 1997, 15 березня;
"Український Голос". 1997. 14 квітня).
1998 рік. З ініціативи Української православної церкви в Канаді, в Торонто відбувається Міжнародний симпозіум, присвячений пам'яті Івана Огієнка (митрополита Іларіона), який проводився в Торонто
(Канада) в лютому 1998 року. Головними доповідачами на симпозіумі були: від України - доктор філології з Київського університету імені Тараса Шевченка Микола Тимошик, від Польщі -магістр історії Люблінського університету Григорій Купріянович, від Канади - протопресвітер, доктор богослов′я Степан
Ярмусь та редактор українського журналу "Форум" Андрій Григорович. Матеріали симпозіуму поширено через мережу Інтернет. Видано окремим книжковим виданням.
1998 рік. У Монреалі українська громадськість відзначала 20-ліття української недільної школи імені
митрополита Іларіона, яку тривалий час очолювала відома громадська діячка, соратниця Огієнка, Галина
Змієнко-Сенишин.
1999 рік. Громада Українського православного собору Св. Покрови у Вінніпезі створює Спеціальний
комітет для відзначення 75-річного ювілею Собору і збору коштів на видання до цієї дати книги київського вченого М. Тимошика "Лишусь навіки з чужиною...: митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське
відродження".
2000 рік. Вересень-жовтень. У переважній більшості міст Канади, де проживають українці, організовується веканадська презентація книги "Лишусь навіки з чужиною..." за участю автора та головної ієрархії УПЦК.
В україномовній та англомовній пресі Заходу публікується десятки ґрунтовних публікацій про життя
й діяльність митрополита Іларіона.
© Тимошик М.С., 2002
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Ствердження імені Івана Огієнка, видання його творів і боротьба за нього в Україні почалося з останньої столиці УНР – Кам’янця-Подільського, де виникло Всеукраїнське Товариство Івана Огієнка (голова – Євгенія Сохацька).
Всі заходи, які протягом останніх 10 років відбувалися в Україні в контексті імені Івана Огієнка (вечори пам'яті, видання книг, їх презентації та поширення тощо), мають характерну особливість: вони ініціювалися й проводилися здебільшого силами громадських організацій, без участі Української держави в
особі її відповідальних представників. Така байдужість чи й свідоме нехтування думкою національнопатріотичних сил не може не викликати занепокоєння. Адже за мовчазного "нейтралітету" державних
органів у центрі і на місцях, останнім часом все сміливіше йдуть у наступ деякі представники лівих сил
— давні й непримиренні опоненти не лише Івана Огієнка, а й всього українського, державотворчого і
державостверджуючого. Аргументом до цього може слугувати ось ця коротка хронологія боротьби за
Івана Огієнка в сьогочасній Україні:
Початок 1992 року. Дві Всеукраїнські науково-практичні конференції у Львові та Кам’янецьПодільському, присвячені 110-й річниці від дня народження Івана Огієнка, одностайно приймають ухвалу про необхідність клопотання перед державними органами прийняття рішення про перейменування
Кам’янець-Подільського педагогічного університету імені В. Затонськото в університет імені І. Огієнка.
1993 рік. Лист до Кабінету міністрів України від студентів та громадськості Кам’янця-Подільського.
Зібрано кілька сотень підписів. Того ж року було прийнято відповідне рішення Вченої ради інституту
(протокол №7).
1994 рік. Звернення до Кабінету міністрів щойно заснованого Всеукраїнського товариства Івана Огієнка.
1995 рік. Таке ж звернення надсилає туди Комітет у справах премії імені Івана Огієнка. Того ж року
ще одне клопотання надсилається на кілька адрес: прем’єр-міністру, віце-прем’єру з гуманітарних питань, Верховній Раді України, міністру освіти України, Конгресу української інтелігенції, голові Хмельницької облдержадміністрації. Підписали його керівники більш ніж десяти громадсько-політичних організацій.
В авторській передачі "Божа іскра Івана Огієнка", що транслювалася протягом жовтня-грудня 1996 та
січня-березня 1997 років по першій програмі Національного радіо, йшлося про маловідомі архівні матеріали з життя й діяльності цього українського вченого-державотворця, про необхідність увічнення його
імені в назві університету.
1997 рік. Січень. Центральний орган Компартії України – газета "Комуніст" (число 3, січень) – вміщує статтю В. Зарічного "Прикра помилка чи свідоме замовчування", в якій бездоказово говориться про
так зване зрадництво Івана Огієнка, його співпрацю з німцями в роки Великої Вітчизняної війни. Статтю
В. Зарічного з "Комуніста" передруковує "Комуніст Поділля" (№ 9). З посиланням лише на цю публікацію, до Кабінету міністрів відправляється звернення за підписом керівників кам’янець-подільських організацій лівого спрямування (текст цього звернення публікує газета "Подолянин" за 11 квітня).
1997 рік. Липень. Надісланий на ім’я віце-прем’єра з гуманітарних питань до Кабінету міністрів лист
на захист імені Івана Огієнка публікується в ряді державницьких засобів масової інформації ("Літературна Україна", 7 серпня; "Українське слово". 24 липня; "Час-Тайм" (№30); "Вечірній Київ". 29 липня). Цього разу його підписали Ю. Мушкетик, І. Драч, П. Мовчан, П. Кононенко, І. Юхновський, М. Косів, М.
Жулинський, А. Погрібний, Є. Сохацька, М. Тимошик, В. Яблонський.
1997 рік. Жовтень. У Кам’янець-Подільській міській газеті "Фортеця" (число від 3 жовтня) з'являється
чергова заява "представників лівих сил", в якій переважає та ж огульна й бездоказова викривальна риторика, з відомими вже штампами і ярликами: "...В історію нашого міста і держави Огієнко ввійшов як зрадник свого народу, що пліч-о-пліч з німецько-фашистськими загарбниками скоїв важкі злочини проти
людства... Нагадуємо, що витягування з помийки історії фашистських обозників, засуджених Нюрнбергським міжнародним судом, буде наругою над пам’яттю мільйонів загиблих у Другій світовій війні".
1997 рік. Листопад. Урядова постанова про надання Кам’янець-Подільському педагогічному інституту імені В. Затонського статусу педагогічного університету. Ім’я Затонського знято з офіційної назви
навчального закладу, але імені Огієнка... не присвоєно. 1997. Листопад. Лист на ім’я Віце-прем’єрміністра України В. Смолія, підписаний головою оргкомітету по відзначенню року І. Огієнка, Головою
Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Гр. Ващенка професором А.Погрібним, з конкретним аналізом суті питання і пропозиціями щодо його позитивного вирішення.
1998 рік. Березень. Президент України Л. Кучма дав розпорядження керівнику міністерства освіти
України п. Згуровському М. внести пропозиції щодо присвоєння імені Івана Огієнка Кам’янецьПодільському та імені Олеся Гончара Дніпропетровському університетам ("Літературна Україна", від 26
березня 1998 року).
1998 рік. Травень. На адреси Президента України, Верховної Ради України, Міністра освіти України
надходить чергова заява-протест від "представників лівих сил" Кам'янець-Подільського. Текст заяви публікує та ж "Фортеця" (29 травня).
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1998. Травень. В газеті "Фортеця" (№39) вміщено статтю-відповідь заявникам під назвою "Невігластво чи фальсифікація" Зіновія Тіменика - канд. філос. наук зі Львова.
1998 рік. Червень. На адресу Голови Служби національної безпеки Л. Декача відправляється лист за
підписом доктора філологічних наук, викладача Інституту журналістики Київського університету
М. Тимошика з проханням дати офіційну відповідь СБУ щодо наявності в архівах цього відомства так
званих викривальних матеріалів проти Огієнка.
1998 рік. Жовтень. Лист-відповідь за підписом начальника Державного архіву Служби безпеки України О. Пшеннікова (№т-14 від 19 жовтня 1998 року), в якому зазначається, що після проведених неодноразових перевірок ніяких компрометуючих Огієнка матеріалів не виявлено.
1999 рік. Січень. Редакція Хмельницької газети "Подільські вісті" у статті Тетяни Слободянюк "Навіщо сенсації, коли так потрясають будні" (від 1 січня), коментуючи авторитетне і остаточне заключення
СБУ у так званій справі Огієнка, прагне поставити крапку в цій історії.
2001 рік. Голова Ради Всеукраїнського товариства Івана Огієнка в черговий раз письмово звертається
до ректора Кам'янець-Подільського держуніверистету з проханням посприяти у встановленні меморіальної дошки на фасаді головного корпусу університету, яка б увічнювала пам'ять його засновника і ректора.
Починається нове коло боротьби з опонентами не лише Огієнка, а і його справи.
Подібну хронологію перипетій можна навести і в багаторічній, товстій уже від всіляких документів,
справі про перейменування вулиці Ю. Мельникова на вулицю Івана Огієнка в столиці України (неодноразові листи на ім’я міського Голови з підписами поважних людей, в тому числі й відкриті, опубліковані
в пресі, серія публікацій "Огієнко і Київ" у "Вечірньому Києві" і навіть прихильна резолюція Олександра
Олександровича Омельченка на одному з таких листів у липні 1997 року: "Прошу позитивно вирішити").
Багато з цих документів, у тім числі й останню відповідь за підписом заступника Голови міськдержадміністрації І. Голубєвої, можна вважати класичним взірцем нової української бюрократії, яка, навчившись уже не казати категоричного "ні!", більше того, навіть схвалюючи в цілому надіслані пропозиції, не
поспішає їх вирішувати позитивно.
Викладений матеріал не потребує коментарів. Потреба є лише в наголошенні на одній принциповій
думці. Не буде перебільшенням сказати, що совість і сумління перед українським народом були в Огієнка чистими. Все своє многотрудне життя він служив Україні, величній і благородній ідеї її незалежності,
соборності, демократичності. Власне, тій ідеї, за яку століттями проклинали її поборників у церквах і на
майданах, у книгах і розтиражованих статтях поневолювачі України та їх бездумні прислужники з числа
зманкуртчених, зденаціоналізованих земляків.
Наведена вище хронологія буде переконливим матеріалом для майбутніх поколінь українських дослідників в контексті ствердження заповітної мрії Івана Огієнка та його духовних побратимів про розбудову
української України.
Матеріал надійшов до редакції 5.11.2001 р.
Тимошик М.С. Иван Огиенко (митрополит Илларион) и современная Украина.
Проблема возвращения имени и творчества Ивана Огиенко (митрополита Иллариона) рассматривается в контексте общих проблем современного украинского государства. Дается краткая хронология борьбы национально-демократических сил, общественных и образовательных организаций за утверждение дел ученого в Украине.
M.S. Tymoshyk. Ivan Ogiyenko (Metropolitan Ilarion) and modern Ukraine.
The problem of returning Ivan Ogiyenko's (Metropolitan Ilarion's) name and creation is examined in the context
of common problems of the modem Ukrainian state. The paper contains a brief chronology of the struggle of
national-democratic forces, civic, educational organizations of Ukraine for implementation of the scientist's
deeds in Ukraine.
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ДІАЛЕКТИКА ЛОКАЛЬНОГО І ГЛОБАЛЬНОГО У ПОГЛЯДАХ І.ОГІЄНКА
НА ОСВІТУ І ВИХОВАННЯ
У статті розглядаються питання взаємозв’язку локального і глобального вимірів у розв’язанні мовних
проблем у сфері освіти, а також питання взаємопов’язаності національних та вселюдських цінностей у
творчості І.Огієнка та в сучасній світовій освітній політиці.
В історії кожного народу є постаті, звернення до спадщини яких є доцільним за будь-яких змін в житті
нації. Тим паче є воно доцільним за умов втілення в життя найсокровенніших мрій цих постатей. Такою є мрія Івана
Огієнка про розбудову України як суверенної держави, мрія, що вже більш як десять років є нашою життєвою реалією.

З позицій інтересів українського державотворення, що відбувається за якісно нових історичних умов,
серед яких провідною вважаємо процес політичної і культурної глобалізації, поміркуємо про діалектику
локального і глобального у поглядах одного з батьків нашої нації, до яких ми з повним правом відносимо
Івана Огієнка. Локальним у даному контексті є рівень національний: національна мова, свідомість, цінності, громадянськість, пов’язана з належністю до певної держави-нації тощо. Глобальним є рівень загальносвітовий: цінності, свідомість, відчуття належності до загальнолюдської спільноти, культури, системи цінностей тощо. Усе свідоме життя І.Огієнка було, як відомо, пов’язане з роботою на повноцінний
розвиток того, що ми визначили як локальне, тобто української мови, культури, державності як першооснови збереження та розвитку нації. Наріжним каменем державотворчої роботи інтелігенції Огієнко
вважав турботу про національну мову. Як один з найвидатніших мовознавців ХХ ст., він, зокрема, писав:
"Не стане мови – не стане національности: вона геть роспорушиться поміж дужчим народом ... От чому
мова завжди має таку велику вагу в національному рухові, от чому ставлять її на перше почесне місце
серед головних наших питань" [1: 240]. Піклування про якнайкращий розвиток "спільної для всіх племен
народу" літературної мови є, на думку І.Огієнка, найголовнішим обов’язком кожної держави, всіх її інституцій. Разом з турботою про літературну державну мову ми бачимо усвідомлення необхідності повноцінного розвитку мов національних меншин. Це питання український освітній діяч вважав не тільки
культурним, але й політичним: "Кожна держава, що дбає про своє майбутнє, мусить давати своїм меншинам повну змогу нормально розвивати свої літературні мови" [2: 123].
Така позиція І.Огієнка є надзвичайно актуальною як в умовах розвитку суверенної української держави, так і сучасного людства в цілому. Повага до мови рідної і мови державної (за умови, що це дві різні
мови) є запорукою стабільного розвитку кожної поліетнічної держави, якою є і сучасна Україна. Білінгвізм є ознакою національної школи у будь-якій демократичній державі. В умовах глобалізації він перетворюється на три- і навіть тетра- лінгвізм, оскільки, крім рідної та державної, все більшого значення
набуває знання інших мов і особливо мови глобального спілкування – англійської. Світова освітня громадськість досить суперечливо ставиться до перетворення англійської мови на мову міжнародної освіти:
з одного боку, такий процес полегшує доступ до світових наукових та культурних надбань, дозволяє
прискорити розвиток інтеграції у світовий освітній простір; з іншого – він може призвести до "мовного
винародовлення", яке, за справедливим висловом І.Огієнка, "завжди й конче приводить до морального
каліцтва" [2:123], до втрати культурного і, зрештою, національного суверенітету.
Сучасна полілінгвістична освітня політика може бути безпечною в контексті інтересів як особистості,
так і держави за умови, якщо рідна мова, з якої закономірно починається і якою (повністю і або частково)
продовжується навчання, не перетворюється тільки на "місток" до мов державної та глобальної, а залишається самостійною духовною цінністю, основою культурної самоідентифікації особистості [3:16-17].
Така позиція, сформульована в сучасних міжнародних документах з питань розвитку грамотності (на V
Міжнародній конференції ЮНЕСКО з питань освіти дорослих), цілком відповідає, на нашу думку, логіці
міркувань І.Огієнка: від мови рідної, що є "найголовнішим наріжним каменем існування народу", до мови державної "як найміцнішої основи для духовного об’єднання" нації. Подальший розвиток ця ідея
знайшла і в найсучасніших українських освітніх документах, згідно з якими "у галузі освіти українська
мова має в повному обсязі забезпечувати інтеграційно-консолідуючу, організаційну та інформаційну функції. ... Українська мова в галузі освіти повинна реалізуватися: як навчальний предмет; як основний засіб комунікації і здобуття знань з інших (немовних) сфер пізнання; як засіб розвитку та саморозвитку
школяра і студента, творчого самовираження і утвердження особистості в суспільстві" [4:5]. Рівень глобальний у мовній політиці за життя І.Огієнка ще не набув великої актуальності, оскільки для цього ще не
існувало ні політичних умов (світ був поляризованим за принципом "капіталізм – соціалізм"), ні технічних, на зразок сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Нові реалії, за яких знання глобальної
мови перетворюється на перепустку до сучасної світової культури, науки, інформаційно-комунікаційних
© Сбруєва А.А., 2002
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технологій, ринку праці ставлять національну освітню політику перед "новим викликом". Йдеться, поперше, про поширення міжнародної освіти, в рамках якої або студенти їдуть навчатися за кордон, або
іноземні навчальні заклади створюють свої філії в нашій країні. Така практика, як і участь українських
освітян у міжнародних освітніх проектах, набуває все більшого розвитку і здійснюється виключно глобальною мовою. При цьому слід пам’ятати, що кожне слово, проголошене з навчальної або наукової кафедри англійською мовою, є словом, не проголошеним національною – українською мовою. Тому освітня
мовна глобалізація має обов’язково й інший бік справи – втрату темпів у розвитку мови національної у
сфері освіти та науки. Особливо небезпечним це є для мови української, яка тільки-но звільнилася з-під
глобалізуючого впливу іншої світової мови – російської, який так активно заперечував і з яким боровся
свого часу І.Огієнко. У цьому ж контексті слід говорити і про глобальну англомовність Інтернету як про
культурний виклик людству. Випереджувальний розвиток української національної інформаційної мережі Інтернет паралельно українською та англійською мовами є гостро актуальною проблемою. Якщо
українська нація не заявить про себе достойно через Інтернет, вона, за висловом І.Огієнка, "дошкульно
нашкодить" сприйняттю її як повноцінної нації в усьому світі, оскільки в сучасних умовах рис аксіоматичності набуває істина: "Якщо у тебе нема своєї сторінки в Інтернеті, тебе не існує взагалі". Повертаючись до інтерпретації проблем мовної політики І.Огієнком, відмітимо, що він таки піднявся до глобального рівня, однак у дещо іншій площині, а саме – у своїй турботі про глобальне українство, тобто про
плекання рідної мови українцями всього світу. Цій справі Огієнко служив і як видавець, і як науковець.
Вже у польській еміграції він видавав щомісячник "Рідна мова", пізніше в Канаді – "Слово істини" та
"Віра й культура".
У журналі "Рідна мова" висвітлювалися, зокрема, питання ролі школи, сім’ї та громадськості у поширенні літературної мови. Близько 160 статей, надрукованих на його шпальтах, належало самому видавцю. Серед них "Значення Тараса Шевченка в історії української літературної мови", "Складання української мови", "Граматика малої Лесі" та ін. [5: 32].
З 1935 по 1937 рр. Огієнко видавав щомісячник "Наша культура", який поширювався між українцями
всього світу. У 1947 р. під керівництвом вченого було засновано видавництво "Наша культура", яке продовжувало свою роботу вже у Вінніпезі, де почав виходити і щомісячник з аналогічною назвою. Гаслом
журналу стало: "Творімо українську культуру всіма силами нації". У журналі "Слово істини", який публікувався з 1947 по 1951 рр., містилися статті мовознавчого, історичного, філософського, педагогічного,
релігієзнавчого характеру. Редакція журналу стала своєрідним штабом світового українства, який дбав
про збереження національної мови та духовності. Отже, ще раз підкреслюємо, що у своїй турботі про
локальне – про національну мову – І.Огієнко піднявся до глобального рівня. Усвідомлення цієї істини є
особливо важливим сьогодні, оскільки, по-перше, збереження національної мови кожного народу є проблемою глобального звучання; по-друге, в умовах зростання мобільності людей (як професійної, так і
академічної та дозвільневої) важливим є збереження духовних зв’язків зі своєю рідною культурою. Ті
традиції, які започаткував у цій сфері Огієнко-видавець, не втратили свого значення і в сучасних умовах.
Ще одним аспектом творчої спадщини І.Огієнка, у якому локальний вимір тісно переплітається з
глобальним, є, на нашу думку, розробка питань змісту виховання. Провідним суб’єктом виховного
впливу український освітній діяч вважав сім’ю. "Чого батько і мати навчать у родині, з тим і в світ піде
дитина", - пише Огієнко у праці "Навчаймо дітей своїх української мови!". Виховання в сім’ї є джерелом
національного духу, високої свідомості й моралі, тому успіх виховання залежить значною мірою від
того, наскільки глибоко усвідомили батьки "національну істоту свою", засвоїли виховну народну
мудрість, оволоділи народними методами виховання, перейняли створений протягом тисячоліть досвід
своїх предків. Важливим партнером сім’ї у справі національного виховання виступає школа, яка повинна
стати справжнім осередком національної духовності. Вивчення кожної навчальної дисципліни Огієнко
розглядав не як самоціль, а як засіб розвитку дитини, засіб формування у неї високих моральних,
громадянських та мовних якостей. Серцевиною ж усього шкільного навчання повинна стати рідна мова.
Важливу роль у вихованні духовності підростаючого покоління повинна відігравати, на думку Огієнка, церква. Значну частину свого життя Іван Іванович, вже як митрополит Іларіон, присвятив служінню
Богу і вже як церковний діяч продовжував святу справу підтримки світового українства. Головними моральними цінностями, які повинні формувати в юнацтва і родина, і школа, і церква, є любов до ближнього, доброта, милосердя. Ці цінності, як відомо, мають вселюдський характер, їх проповідують, прагнуть
сформувати у своїх дітей представники всіх націй. Тож і в цьому аспекті творчого доробку Івана Огієнка
ми бачимо поєднання локального і глобального.
Таким чином, про видатного українського освітянина у повній мірі можна сказати, що він жив за сучасним гаслом: мисли глобально, дій локально. Саме глобально мислив він, коли хотів приєднати українську націю як повноцінну, державну, до вселюдського поступу вперед, єднання на основі ідей демократії
і гуманізму. В сучасних умовах, коли реалії політичної та культурної глобалізації все більш активно входять в життя кожної національної держави, йдеться про необхідність виробки більш широкого кола спільних вселюдських цінностей. Найбільш активно робота з формування таких цінностей здійснюється на
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регіональній основі і, перш за все, в європейському регіоні, де протягом останніх десятиліть сформувалась спільнота, що змогла виробити не тільки спільну валюту, але й спільні уявлення про громадянські
цінності. До них, зокрема, належать: рівноцінність кожного людського життя; повага до себе та інших;
свобода; солідарність; етнічна, расова, політична, культурна та релігійна толерантність; взаєморозуміння; громадянська мужність. В результаті тривалих наукових дискусій, експертами Ради Європи були
сформульовані уявлення про систему знань та навичок, необхідних громадянинові для життя в умовах
демократичної держави, єдиної Європи. Такими знаннями є відомості про функціонування демократії та
її інститутів; політичні, юридичні та фінансові аспекти життя держави, регіону; громадянські права, свободи та обов’язки у визначенні державних та міжнародних документів; розуміння поняття "демократичне громадянство" у суспільстві, в якому живуть громадяни; європейський (міжнародний) контекст демократичного громадянства. До навичок, необхідних громадянину Європи, були віднесені: розв’язування
конфліктів у неагресивній манері; аргументація та захист власної точку зору; інтерпретації аргументів
іншого; розуміння та прийняття відмінних поглядів; здійснення вибору, піддання моральному аналізу
альтернативних позицій; прийняття на себе спільної відповідальності; розвиток конструктивних стосунків з іншими людьми; розвиток критичного мислення, вміння порівнювати позиції та істини [6:21-22].
На завершення вважаємо за необхідне підкреслити, що в ряді сучасних українських концепцій громадянського виховання, насамперед, у "Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності" [7], розробленій творчим колективом під керівництвом дійсного члена АПН
України О.В.Сухомлинської, враховані як інтереси повноцінного розвитку України як національної держави, так і перспективи її входження у європейський політичний та культурний простір, тобто передбачені завдання розвитку як національної, так і європейської та глобальної громадянськості. У цьому ми
бачимо продовження справи наших духовних батьків, зокрема Івана Івановича Огієнка.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу (репринтне відтворення видання 1918року). –К.: Абрис, 1991.-272с.
2. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки: Рідномовний катехізис для вчителів, робітників пера,
духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства //З історії національного шкільництва: Навчально-методичний посібник. Укладачі А.А.Сбруєва та ін.- К.: ІЗМН, 1998.- 144с.
3. Literacy in multilingual/intercultural settings. CONFINTEA V. Hamburg, 1997.-15 p.
4. Освіта в Україні. Доповідь міністра освіти і науки України на ІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти //Освіта України.-№47.- 12 жовтня 2001.- С.5.
5. Марушкевич А.А. Невтомний працівник українського ренесансу Іван Огієнко. Педагогічний аспект. - К.: Четверта хвиля, 1996.- 128с.
6. Bîrzéa Cesar Education for democratic citizenship. General Report. Consultation Meeting. Council of
Europe.Strasbourg. 24-25 July 1996.-25p.
7. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності
//Шлях освіти.-2000.-№3.-С.7-13.
Матеріал надійшов до редакції 7.11.2001 р.
Сбруева А. А. Диалектика локального и глобального во взглядах И. Огиенко на образование и воспитание.
В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи локального и глобального измерений в решении языковых проблем в образовательной сфере, а также взаимосвязи национальных и общечеловеческих ценностей в воспитании во взглядах И. Огиенко и в современной мировой образовательной политике.
Sbruyeva A. A. The dialectics of local and global dimensions of I.Ogiyenko’s views on education.
The article is devoted to the analysis of the interconnection of local and global dimensions in the solution of
language problems in the sphere of education by I.Ogiyenko and in the modern world educational policy. The
author considers the problem of the interconnection of local and universal moral values.
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ЕТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ІВАНА ОГІЄНКА
Основу етичних поглядів І.Огієнка складають віра в морально-ціннісний потенціал рідної мови і християнська мораль антропоцентричної орієнтації. В його тлумаченні релігійна духовність у контексті рідномовного виховання виступає універсальною діяльнісно-етичною силою, яка здатна сприяти духовному
вдосконаленню нації.
Розвиток етичних поглядів І.Огієнка тісно пов’язаний з його пошуками сенсу буття й вибором шляхів
найдоцільнішого служіння своєму народові. Моральне самовизначення видатного вченого спиралося на
істинно глибоку релігійність і відданість ідеї соборності України. Саме тому, пройшовши шляхом вчителя, викладача, освітньо-громадського і політичного діяча, у зрілому віці він обрав для служіння людям
іпостась священика. Ще за свого цивільного буття І.Огієнко опікувався проблемами утвердження української православної церкви, беручи найактивнішу участь у проведенні першого Всеукраїнського церковного Синоду (січень 1918), започатковуючи в Україні богословський факультет при Кам’янецьПодільському університеті (1918), намагаючись на посаді міністра освіти і віросповідань сприяти українізації церкви на Поділлі (1919). Його рішення про прийняття монашества у 1940 р. було підготовлене
набутим життєвим досвідом і величезним науково-богословським доробком, а головне – прагненням
піднести національно-релігійне життя українців на теренах Польщі, які зазнавали значних утисків із боку
католицької влади. В результаті такого життєвого вибору українська церква одержала в образі Огієнка –
митрополита Іларіона – великого духовного провідника, який проте продовжував плідну творчу діяльність у галузі історії, культурології й богослов’я. В етичних поглядах І.Огієнка найсуттєвішим є дві складові: переконаність в існуванні етичного потенціалу рідної мови і християнська мораль яскраво вираженого антропоцентричного забарвлення. Ставши одним із найавторитетніших слов’янських мовознавців
свого часу, вчений надзвичайно тонко відчував і усвідомлював невичерпну виховну силу мови. У його
трактуванні, рідна мова виступає принципово важливим засобом морального виховання і культурного
освічення дітей і молоді, бо є концентратом духовних цінностей народу. Широко відомі нині його афористичні слова - "мова – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб…. В мові – ступінь нашої свідомості, …. наша стара й нова культура" [1:239-240], - можуть слугувати епіграфом діяльності великого просвітника, а його думки знайшли своє втілення в численних підручниках і навчальних
книжках з української мови, словниках і філологічних розвідках. Виступаючи за всебічний розвиток національної культури, вчений проте розглядав останню як тип відкритої культури, не закликаючи до етнічного ізоляціонізму.
Найголовнішою світоглядною категорією життєвої філософії І.Огієнка виступала "праця як ціль життя", праця, в основі якої – творення добра на національній ниві, тому і пастирство своє він розглядав як
служіння ближньому, своєму народові. Вчений рано усвідомив "велику і дошкульну бідноту українського народу, … який бідував на всіх ділянках життя", і з гіркотою констатував надповільне духовносвідоме етнічне зростання українців, тому зміст своєї життєвої праці підпорядкував тезі – "віддавати все
для національного усвідомлення свого заснулого народу" [5: 11]. Усім його подвижницьким життям керував моральний імператив відповідальності за цю працю: "Відчуття відповідальності за працю супроводить мене в кожній дії моїй. У кожній справі своїй я згадую про Господа, як Суддю мого поступовання.
Згадую і про народ мій рідний, як свідка моєї праці. Бог і нарід – в основі моєї праці постійно!" [5:12].
Митрополит Іларіон служив національній церкві як джерелу духовності свого народу. В його баченні,
духовність виступає двомірною етичною категорією, бо тлумачиться ним не лише як сукупність суто
християнських чеснот, що визначають мотивацію і зміст поведінки людини, але як обов′язкова притаманність особі національної свідомості, наріжним каменем якої є рідна літературна мова. Тому, на переконання Огієнка, "як про духовну зрілість окремої особи, так і про зрілість цілого народу судять найперше з культури його літературної мови".
Особливої глибини розгляд питання морального виховання особистості засобами рідної мови набув у
програмовій праці вченого "Наука про рідномовні обов′язки", у передмові до якої автор стисло сформулював своє концептуальне ставлення до рідномовного виховання моралі: "… тільки рідна мова приносить людині найбільше і найглибше особисте щастя, а державі найсильніші патріотичні характери"
[2:11]. Вбачаючи в рідномовній школі "двигун" духовного розвитку народу, протягом всієї своєї освітньої і релігійної діяльності Огієнко виступав дієвим і послідовним поборником ідеї національного шкільництва і етнопатріотизму. На його переконання, суспільні ідеали не можуть бути втілені поза християнським підґрунттям, яке забезпечує панування духовних і загальнолюдських моральних цінностей. В
його тлумаченні, віра виступає універсальною діяльнісно-етичною силою, яка здатна об′єднати націю і
сприяти її духовному зростанню. Релігія, як один із головних засобів збереження національних особли© Дічек Н.П., 2002
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востей народу, в творах Огієнка тісно переплетена із суто світським возвеличенням таких компонентів
української культури, як пісня, як традиції храмової архітектури і художнього оздоблення церков, як побутове мистецтво тощо. Його релігійна етика вся просякнута нестримною любов’ю до національних витоків. Навіть у церковному співі він чує "мотиви наших народних пісень і наших старих козачих дум"
[1:6]. З іншого боку, вже в своєму ранньому, досвященницького періоду, історико-філософському осмисленні українського культурного поступу вчений виступає з твердженням непересічної ролі українського
духовенства в збереженні й розвиткові рідної мови. А згодом, у процесі глибоких наукових і теологічних
досліджень, І.Огієнко-пастир вказує на важливість єднання віри й мови, які "творять головну ознаку народності" і є "спільним дуалістичним виявом однієї національної душі". Його вимоги про відправлення
служби Божої рідною мовою корелюються з притаманним його теологічним поглядам етноантропологічним спрямуванням, яке характеризується тезою: "Хто любить свій народ, той йому щиро
служить".
Впродовж всієї багатоаспектної діяльності і наукової творчості І.Огієнка (і вченого, і першосвященника)
завжди хвилювали питання морального життя, тому його спадщина просякнута нестримним бажанням орієнтувати молодь на загальнолюдські етичні цінності і християнську духовність. І в цьому прагненні яскраво відбивається дуалістичність його світобачення. Вказуючи, наприклад, у "Філософських містеріях", що
"релігійний світогляд – це світогляд ідеалістичний. Він опертий на повній християнській науці, він визначає основними двигунами світу головні християнські чесноти: Віру, Надію й Любов", автор відразу ж звертає ідеалістичність своїх суджень до життєдіяльності людей, підкреслюючи, що ці чесноти мають бути реальними, "постійно здійснюваними в житті, а не тільки уявні". З іншого боку, мовно-навчальна спадщина
вченого, підпорядкована глобальній ідеї його життя – національному просвітництву –, пройнята проповідуванням працелюбства як основи життя, родинних цінностей, величі людської дружби і, звичайно, універсальних моральних цінностей – чистої совісті, милосердя, сумління [3].
Аналізуючи етико-філософські засади світогляду І.Огієнка, доходимо висновку: в його трактуванні
релігійна мораль і національні інтереси виступають як дві взаємопов′язані, рівноправні складові світобачення. І все ж, на нашу думку, в християнській світоглядній позиції вченого на перший план висувається
приналежність до певного етнічного "організму", тоді як християнство, особливо католицизм, натомість
приналежності до певної національної спільноти, на перший план висуває ідеал всевідкритості, що досягається відчуженням, яке і породжує християнську еліту – чернецтво. Саме завдяки національнозорієнтованому світогляду в Огієнка домінує ідея діяльної любові до свого народу і моральний імператив
служіння йому. Християнська етика митрополита Іларіона спрямовує віруючих на всежиттєву працю в
ім’я перетворення реальних обставин буття народу і пов’язана з утвердженням патріотизму як керуючого
морального принципу життя кожної особи.
Однією з провідних етичних категорій релігійно-філософської спадщини митрополита Іларіона виступає совість. Мораль, у його тлумаченні, є ніби посередницею між совістю і розумом, вона – "головна
ознака християнської культури" [3:3]. Заглиблення у твори вченого дає можливість усвідомити, що, в
його тлумаченні, ця етична категорія за своїм змістом споріднюється з категорією відповідальності і суспільної, і національної. В його проповідях розглядаються також споконвічні етичні проблеми добра і зла,
милосердя, сумління і т.д. Питання релігійної свідомості митрополит Іларіон пов’язує з формуванням
національної свідомості, закликаючи виховувати патріотизм через повагу і любов до рідної мови і традицій, до своєї християнської віри: "Бережи все своє рідне, бережи, щоб не винародовитися, щоб не забути
народу, з якого ти вийшов. Бережи свою віру, звичаї, свою мову, і тим збережете національну істоту
свою".
Практичним підтвердженням самовіданного служіння вченого національній ідеї і своєму народові
стала його невтомна видавнича і редакторська діяльність, спрямована на піднесення освіченості українців, прищеплення їм потягу до знань, творення національної культури. В його тезі – "тільки книжка принесе волю українському народові" – зосереджено головний напрямок реального втілення Огієнком своїх
етико-філософських поглядів шляхом безкорисливого просвітництва, яке він обрав ще в юності і не полишив до смерті.
З високої громадянської позиції провадив видавничу діяльність і Огієнко-вчений, і Огієнкопершосвященник. Започатковані ним часописи "Рідна мова", "Наша культура" (видання польського і канадського періодів), "Слово істини", "Віра і культура", до яких публікувалися відповідно серії дешевих
народних книжок ("Бібліотека "Рідної мови", "Бібліотека "Нашої культури", "Бібліотека "Слова істини" і
багато ін.), не кажучи вже про його незчисленні журнально-газетні дописи і грандіозний корпус мовознавчих, історичних, культурологічних, теософських творів, у сукупності є вагомим зібранням з історії
культурного розвитку українського народу, на якому зросло не одне покоління українців діаспори. Особливо красномовним, з етичних міркувань, є той факт [6], що попри всі історичні і політичні обставини,
Огієнко-видавець відстоював свободу вияву думок, незалежність авторських позицій і вибору тем. Журнали і неперіодичні видання, що публікувалися під орудою вченого, були розраховані на найширші читацькі кола, збагачували знаннями з різних ділянок етнокультури і, в цілому, підпорядковувалися огієн-
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ківській концепції: один народ, одна літературна мова, спільна для всіх українців культура, одна національна православна церква.
Підсумовуючи стислу характеристику етичних поглядів І.Огієнка, спробуємо означити їх як етику
національної свідомості.
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Дичек Н.П. Этика национального сознания Ивана Огиенко.
В основе этических взглядов И.Огиенко лежат вера в нравственно-ценностный потенциал родного языка и христианская мораль антропоцентрической ориентации. В его трактовке религиозная духовность
в контексте воспитания на родном языке выступает универсальной деятельностно-этической силой,
способной содействовать духовному совершенствованию нации.
Dicheck N.P. Ivan Ogiyenko' s ethics of national consciousness.
Faith in moral and values potential of mother tongue and Christian moral philosophy of anthropocentric orientation make the basis of I.Ogiyenko' s ethical viewpoint. In his interpretation religious spirituality in the context
of education in mother tongue is presented as an active universal ethical force, able to promote spiritual perfection of the nation.
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В.П. Ляхоцький,
доктор історичних наук
(Український НДІ архівної справи та документознавства)
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА ОГІЄНКА
Зроблена спроба систематизації і періодизації редакційно-видавничої діяльності Івана Огієнка.
Кожного року десятками нових розвідок збагачується історіографія огієнкознавства. Проте до вичерпного пізнання постаті з ряду української еліти, її цінної багатогранної творчої спадщини належить
пройти тривалий шлях не одному поколінню його нащадків.
Не є виключенням і, можливо, найбільш досліджена нині проблема: "Іван Огієнко і видавнича справа", яка потребує при широкому застосуванні типолого-класифікаційного, структурно-функціонального,
книгознавчого, порівняльного та інших методів, подальших досліджень кожного з етапів цієї діяльності,
визначених в поданій нами нижче структурно-логічній схемі.
Із 90 років свого життя 70 з перервами (1898–1967), з них 51 безпосередньо (1898–1900, 1907–1910,
1911–1912, 1919–1922, 1926–1939, 1941–1944, 1947–1967) І. Огієнко (митрополит Іларіон) присвятив видавничій справі та редакторській діяльності, ілюстрацією чого є складені нами структурно-логічні схеми.
Підготовчий період видавничо-редакційної діяльності Івана Огієнка (1897–1967)
Набуття редакторських
навичок
"Моя бібліотека"
Рукописний місячник
військовофельдшерської школи
(1898-1900)
(співредактор з
Ю. Придворовим –
Дем’яном Бєдним) Київ
"Записки УНТ в Києві"
(1907-1910)
(коректор, перекладач,
позаштатний редактор і
відповідальний
секретар)
т. 1–6 Київ
Редакційний комітет
збірника студій,
присвяченого 25-літтю
наукової діяльності
В. Перетца
(1916-1917)
Київ
Редакційний комітет
ювілейного збірника,
присвяченого 10-літтю
"Семінарія російської
філології"
1917
Київ

Співробітництво в періодичних і неперіодичних виданнях

1. Сельский вестник
(1897) С.-Петербург
2. Громадська думка
(1906) Київ
3. Рада (1907-1914) Київ
4. Записки НТШ (19071939) Львів
5. Літературнонауковий вісник (19091933) Львів
6. Світло (1910-1914)
Київ
7. Университетские
известия (1912) Київ
8. Чтения в
историческом обществе
Нестора-летописца
(1913) Київ
9. Летопись
Екатеринославской
ученой архивной
комиссии (1913-1914)
Екатеринослав
10. Епархиальные
ведомости (1914-1917)
Київ
11. Радомыслянин
(1913-1916) Радомысль
12. Вільна українська
школа (1917-1918)
Київ
13. Освіта (1919-1920),
Кам.-Подільський
14. Записки Кам’янецьПодільського державного українського університету(1919-1920)
Кам.-Подільський
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Організаційна робота

"Библиотека дешевых
словарей по русскому
языку" И.И. Огиенка"
(автор-ініціатор,
співзасновник) (19111912) т. 1-3 Київ
Підкомісія з
придбання для
Української Академії
Наук друкарні (1918)
(членство) Київ
Редакційна комісія з
організації
видавництва "Вісника
Українського
Народного
університету" (1918)
Київ
Державна фінансова
підтримка української
періодики,
послаблення цензури
(1919-1920)
Кам.-Подільський
Ініціатор видання
"Вістник Міністерства
ісповідань УНР"
чис. 1-4
(1919-1921)
Кам.-Подільський,
Тарнів

Оргкомітет виставки.
Відділ паперової та
друкарської справи
(1913)
(членство)
Київ
Комісія з організації
діяльності друкарні
(видавничої справи)
УНТК (1918)
(членство)
Київ
Організація
видавництва КПДУУ
(1919-1920)
т. 1-5
Кам.-Подільський
Організація
автономного
видавництва
навчальнопедагогічної
літератури
Міністерства
народної освіти УНР
з філіями в регіонах.
Заснування інформаційного бюро МНО
Співзасновник
Головної книжкової
палати УНР в
м. Києві (1919)
Київ, Вінниця,
Кам.-Подільський
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Видавнича діяльність (1921–1967)
Засновник і редактор видавництва
"Українська автокефальна церква" (квітень 1921– квітень 1922 ), 28 випусків Тарнів
"Рідна мова" вип. 1 (січень–лютий 1922) Товмач
Співзасновник і редактор
богословського журналу
("’ELPIS")
(1926–1931) Варшава
Головний редактор і видавець науково-популярного місячника "Рідна мова"
(січень 1933 –вересень 1939)
81 число, 77 зошитів
Видавець
"Бібліотеки "Рідної мови"
(1933 -1938)
8 томів у 10 числах Жовкла

Співвидавець (з Р. СмальСтоцьким)
"Студії до української граматики" (1926–1932)
8 видань, Варшава
Головний редактор і видавець
науково-літературного місячника
"Наша культура"
(квітень 1935 –грудень 1937)
32 числа в 30 книгах
Видавець "Бібліотеки "Нашої
культури" (1936–1937)
16 видань Варшава, Львів

Співзасновник і співредактор науково-популярного літературного альманаху "Визволення України"
(1932) чис. 1
Варшава-Берлін
Започаткування видання
30-томової "Бібліотеки
українознавства"
т. 1-2 (1938)
Жовква

Організатор видавництва "Українська друкарня" 1940-1944 бл. 60 видань;
інформаційного бюлетня консисторії "Звідомлення з Холмсько-Підляської єпархії" (березень
1942- червень 1944), 59 чисел. Співініціатор фундації і дописувач газети "Холмська земля" (19431944), Холм
ВИДАВНИЦТВО "НАША КУЛЬТУРА"
Лозанна – Швейцарія – Париж – Франція (1946 –1947) 6 видань
ВІННІПЕГ– КАНАДА (1947 –1967) бл. 50 видань
Видавець і редактор народного християнського місячника "Слово істини" (листопад 1947–
жовтень 1951) 48 чисел, 43 зошита
"Бібліотека "Слова істини" 2 видання

Видавець і редактор науково-популярного місячника української культури
"Наша культура" (листопад 1951– жовтень
1953)
24 числа, 21 зошит

Видавець і редактор місячника української богословської думки органу
Українського наукового богословського товариства "Віра й культура"
(листопад 1953 – грудень 1967) 162 числа, 148 зошитів
"Християнської бібліотеки" (1961–1966) 7 видань
Організовані Іваном Огієнком (митрополитом Іларіоном) видавництва випустили близько 200 брошур, книжок, збірників наукових та популярних праць (347 чисел, 319 зошитів і книг), п’ять журналів
(причому до видання журналу "Наша культура" він звертався двічі, але концепції варшавського і вінніпезького видань мали певні відмінності). В них опубліковано сотні наукових розвідок редактора-видавця,
провідних українських учених, поетів і прозаїків, відбито думку численних авторів, визначних діячів
культури, освіти, пересічних дописувачів, подано тисячі повідомлень про життя українців на материзні,
діаспорі, порушені питання українознавства, які нині можуть слугувати джерелом у створенні енциклопедії української культури, десятків рідномовних підручників і посібників. Зокрема, загальний обсяг лише журналу "Рідна мова" становить 154 друк. арк., а сумарний обсяг культурологічних і релігійнопросвітницьких часописів "Наша культура", "Слово істини", "Віра й культура" — понад 440 друк. арк.
Пам’ятаючи про численні видання серії "Бібліотек", наголосимо, що праці І. Огієнка являють собою надзвичайно солідну збірку з історії культурного розвитку українського народу. Її пафос — у самовідданому
служінні ідеї просвітництва. Він тим виразніший, що умови життя, наукової та творчої діяльності Івана
Огієнка (митрополита Іларіона) були доволі складними, супроводжувалися матеріальними нестатками,
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які втім не принизили до буденності великої місії Просвітника. Особливість мецената, видавця і редактора — вірність свободі слова, абсолютна незалежність у тематичному й авторському виборі.
Насамкінець необхідно зазначити: Іван Огієнко (митрополит Іларіон) майже не відомий нам і як редактор. Сподіваємося, ця тема посяде чинне місце у молодих філологів та журналістів сьогодення.
Матеріал надійшов до редакції 6.11.2001 р.
Ляхоцкий В. П. Редакционно-издательская деятельность Ивана Огиенко.
Сделана попытка систематизации и периодизации редакционно-издательской деятельности Ивана
Огиенко.
Lyakhotsky V. P. Editing and publishing activity of Ivan Ogiyenko.
The article is an attempt to present systematization and periodization of Ivan Ogienko's editing and publishing
activity.

17

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 9. Педагогічні науки

УДК 378.4(477)

О.М. Завальнюк,
кандидат історичних наук, доцент
(Кам’янець-Подільський педуніверистет)
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ І.І.ОГІЄНКА ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО БУДІВНИЦТВА
В УКРАЇНІ (1918-1920 рр.)
Розглядаються концептуальні підходи І.І.Огієнка до створення і функціонування в Україні національної
університетської системи освіти (характер новостворених закладів, база формування контингенту
студентства, терміни підготовки спеціалістів, державна допомога студентській молоді).
І.І.Огієнко відомий загалу не лише як мовознавець, літератор, державний, громадський і церковний
діяч, історик культури і церкви, а й як будівничий національної університетської освіти. Його новаторська діяльність в сфері вищої освіти, яка була складовою частиною зусиль національної професорської еліти, добре прислужилася українському відродженню.
Влітку 1917 р. він увійшов до складу комісії з організації Київського українського народного університету, а у жовтні став професором по кафедрі української мови того ж закладу. В січні 1918 р. тут склалася група професорів (до неї увійшов також Іван Іванович), яка поставила собі за мету сприяти створенню подібних закладів або філій КУНУ по всій Україні. Саме до неї попало прохання гласних Кам’янецьПодільської думи про відкриття в їх місті університетського закладу. З’ясовуючи можливість заснування
в адміністративному центрі Поділля вищої школи, сюди 22 березня 1918 р. прибула спеціальна комісія
КУНУ (І.М.Ганицький, І.І.Огієнко, В.В.Дуб’янський, К.Д.Титаренко). Виступаючи тоді в міському театрі
з лекцією "Українська культура", І.І.Огієнко як представник загалу діячів національної культури, чітко
засвідчив, який характер матиме майбутній університет. Доповідаючи про цей візит університетської
комісії КУНУ у квітні 1918 р., він запропонував відкрити у Кам’янці-Подільському не народний університет чи його філію, а державний [1:5]. Таким чином, вперше було поставлено питання про практичну
реалізацію проекту державного університетського будівництва, причому не в столиці, а на периферії.
Отримавши від Ради КУНУ доручення очолити майбутній заклад, І.І.Огієнко зайнявся проектуванням
його концептуальних рис. За основу брався російський класичний університет в Україні. Однак структуру нового закладу було змінено. Із традиційних 4-х факультетів (історико-філологічний, фізикоматематичний, юридичний і медичний) залишались перших три. Згодом їх доповнили богословський і
сільськогосподарський. Таким чином, закладу довелося готувати і богословів (в Росії цим займалися духовні академії), і агрономів (до цього їх випускали в сільгоспінститутах). Новим кроком в організації
університету стало запровадження кафедр польської і єврейської історії і літератури. У проекті закладу
І.І.Огієнко передбачив ще й відповідну румунську кафедру, однак з цим не погодилася Рада міністрів
[2:413]. В.о.ректора вважав, що новий заклад буде продовжувати традиції європейських університетів. І
після відкриття богословського факультету, у жовтні 1920 р. був підготовлений законопроект про заснування ще одного "європейського" факультету – політехнічного [3: оп.1., спр.182, арк.117]. Передбачалися
студентські квоти для євреїв і поляків.
Працюючи на посаді міністра освіти УНР (5 січня – 25 квітня 1919 р.), І.І.Огієнко продовжував роботу над концептуальними підходами до розбудови національної вищої школи. Передусім було здійснено
спробу запровадити у вищі навчальні заклади українську викладову мову. Ця вимога містилася в наказі
по Міністерству народної освіти від 30 січня 1919 р. [3: оп.1, спр.2, арк.50]. Щоб всі студенти знали українську мову, уряд УНР з подачі міністра освіти затвердив закон про запровадження з 1 лютого 1919 р. в
усіх вищих школах України лектури української мови як обов’язкового предмету для всіх факультетів та
відділів денної вищої школи [3: оп.1, спр.11, арк.59]. Отже, було зроблено важливий крок до українізації
усієї вищої освіти.
І.І.Огієнко турбувався про розв’язання кадрової проблеми українських університетів. Вів вважав, що
кількість професорів у них може зрости за рахунок приват-доцентів, які вже викладали не менше двох
семестрів обов’язкові навчальні дисципліни (прерогатива професорів). При наявності у таких претендентів наукових праць їх можна було б допустити до захисту магістерських дисертацій без складання відповідних іспитів. Часткове спрощення механізму підготовки професорів (ними могли стати магістри і доктори наук) мало стимулювати рух наукової молоді до професорських знань (екстраординарний, ординарний і заслужений професори) без інституту професорських стипендіатів. З міркуваннями І.І.Огієнка погодився уряд УНР, який прийняв відповідний закон [3: оп.1, спр.12, арк.16].
На пропозицію міністра уряд зробив полегшення викладачам двох українських університетів, які мали намір скласти іспити на ступінь магістра і доктора наук. Воно стосувалося суто технічного боку справи. За законами, прийнятими при П.П.Скоропадському, Київський і Кам’янець-Подільський українські
держуніверситети могли приймати названі іспити лише після повного сформування (4 курси на кожному
факультеті, заповнення всіх кафедр). Нововведення дозволяло цим закладам вже у 1919 р. виконувати
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вказану функцію, "щоби забезпечити ... професорськими силами і, таким чином, поставити справу української науки на нормальний шлях..." [3: оп.1, спр.12, арк.20].
Статут 1884 р. надавав право вступу до університету особам, що закінчили гімназії, які були у віданні
Міністерства народної освіти Російської імперії. Щоправда, міністр освіти міг прирівняти до атестатів
зрілості свідоцтва випускників тих середніх шкіл, які працювали за планом гімназії [4:470]. Керуючись
цією нормою закону, новостворені українські університети закривали двері тим випускникам, які навчалися не 8, а 7 років (сюди відносились і жіночі гімназії Маріїнського відомства). Виходило, що українці,
які не закінчували 8-класної гімназії, не могли попасти до свого університету. Зважаючи на таку ситуацію, І.І.Огієнко 5 лютого 1919 р. затвердив "Тимчасові умови для вступу до Київського та Кам’янецьПодільського державних українських університетів", за якими дійсними студентами ставали особи, що
"скінчили різні типи середніх шкіл і представили свідоцтво про одержання освіти в середній закінченій
школі того чи іншого типу". Рада професорів у кожному випадку мала з’ясовувати, чи достатньо отриманої освіти для вступу до університету [3: оп.1, спр.174, арк.26]. У тому разі, коли освіта випускників значно відставала від гімназійної (спеціальні середні заклади, вищі початкові школи), їх належало зараховувати вільними слухачами. В листі до в.о.ректора Кам’янець-Подільського університету від 7 лютого 1919
р. І.І.Огієнко наголошував, що представники цієї категорії студентської молоді, провчившись не менше 1
року і склавши щонайменше 3 іспити, "можуть бути перечислені в дійсні студенти цього університету
після складання іспитів по встановленій Радою професорів програмі за курс середньої школи. Усі іспити
по курсу середніх шкіл провадити в українських університетських в комісіях з професорів для університетів" [3: оп.1., спр.174, арк.27].
Велике значення для забезпечення українського характеру новостворених держуніверситетів мав наказ І.І.Огієнка від 17 лютого 1919 р. про запровадження для абітурієнтів, які подаватимуть заяви до цих
вузів, вступного іспиту з української мови. Його мета – з’ясувати, чи розуміють її майбутні студенти, чи
вміють розмовляти нею [5: оп.1, спр.1, арк.11]. Як показав досвід, цей захід дав змогу зупинити багато
десятків абітурієнтів, які зовсім не знали української мови [6: 401-401].
Термін навчання в університетах становив 4 роки. Однак молода українська держава мала нагальну
потребу в освічених, професійно підготовлених, патріотично налаштованих працівниках. Беручи до уваги цей важливий факт, І.І.Огієнко 8 лютого 1919 р. писав Київському і Кам’янець-Подільському університетам: "Йдучи назустріч виразній необхідності якнайскоріше утворити широкі верстви дійсно освіченої української інтелігенції, Міністерство освіти вважає з свого боку цілком слушним дати дозвіл усім
тим, хто в силі би скінчити українські університети не за чотири, а за три роки..." [3: оп.1, спр175, арк.8].
І.І.Огієнко не бачив майбутнього російських університетів в Україні. Вже у січні 1919 р. Міністерство
освіти розробило "Законопроект про реформування Київського університету св. Володимира і Київського державного українського університету", за яким передбачалося злиття обох закладів на українській
основі [3: оп.2, спр.173, арк.16]. Однак, через залишення столиці українською владою, задум залишився
нереалізованим.
На відміну від російських університетів в Україні, де на початку ХХ ст. більшість студентства представляла панівні верстви росіян, зросійщених українських дворян, поляків і євреїв [7:2], українські університетські заклади, на переконання І.І.Огієнка, мали б постійно дбати про матеріальне становище студентської молоді, яка у своїй більшості була незаможною. Вже напередодні відкриття університету у
Кам’янці він звернувся до земств і кооперативів з проханням "негайно допомогти незаможному студентству і дати йому ... змогу нормально вести своє навчання" [8]. Якщо на початку ХХ ст. менш як 10% студентів університетів в Україні отримували стипендії, більша частина яких формувалася з недержавних
фондів [8], то в українських університетах у 1918 р. державні стипендії отримували лише окремі юнаки і
дівчата. Щоб привернути увагу до цієї гострої проблеми, І.І.Огієнко відмовився від отримання спочатку
ректорської, а згодом і міністерської платні. Ставши міністром, він дозволив українським університетам
звільняти від плати за право навчання до 30% студентів. Обіймаючи посаду Головноуповноваженого
міністра уряду УНР (15 листопада 1919 – 25 жовтня 1920 р.), І.І.Огієнко дістав змогу направити на стипендії студентам Кам’янець-Подільського університету додаткові кошти. Так, у січні-червні 1920 р. їх
отримували 196 осіб (14% особливого складу) [5: спр.80а, арк.41,43-50]. Восени планувалося збільшити
це число до 500 [3: оп.3, спр.6, арк.45зв].
Таким чином, в ході університетського будівництва 1918-1920 рр. І.І.Огієнко привніс у його практику
ряд нових ідей, підходів, які, безперечно, мали концептуальне значення. Йдеться про повне забезпечення
українського характеру новостворених закладів, підвищення питомої ваги національної професури, розширення бази вступників, пришвидшення темпів підготовки української інтелігенції, активну державну
допомогу студентській молоді тощо.
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Завальнюк А. М. Концептуальные подходы И. И. Огиенко к университетскому строительству в Украине (1918–1920 гг.).
Рассматриваются концептуальные подходы И.И.Огиенко к созданию и функционированию
национальной университетской системы образования (характер создаваемых заведений, база
формирования контингента студентов, сроки подготовки специалистов, государственная помощь
студенческой молодежи).
Zavalnyuk O. M. I. I. Ogiyenko’s conceptual approaches to the formation of the university system in Ukraine
(1918–1920).
I. Ogiyenko’s new conceptual approaches to the formation and functioning of the national university system in
Ukraine (the character of newly formed establishments, the basis of the formation of the students’ contingent,
terms of specialists’ training, state help to the students) are considered.
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КРАЄЗНАВЧІ СТУДІЇ В ЕПІСТОЛЯРНІЙ СПАДЩИНІ І.І. ОГІЄНКА
Розкривається місце і значення краєзнавчих студій в епістолярній спадщині І.І. Огієнка. Висвітлюється
роль "малої батьківщини" у його науковій та культурно-освітницькій діяльності.
На тлі процесів державотворення огієнкознавству належить почесне місце. Наукова спадщина нашого видатного земляка, хоча і з великим запізненням, повертається до широкого загалу. У цьому культурно-освітньому процесі важливе місце посідає дослідження всіх аспектів епістолярної спадщини
І.І. Огієнка, у т. ч. його краєзнавчих студій, що заклали міцний фундамент становлення його як вченого і
культурно-просвітницького та релігійного діяча.
Ще у 15-річному віці І. І. Огієнко, будучи учнем Київської військово-фельдшерської школи, у петербурзькому часописі "Сельский вестник" опублікував краєзнавчу розвідку "Местечко Брусилов. Как живут крестьяне" [1]. То була перша друкована праця майбутнього вченого-українознавця — перше його
правдиве і зболене слово про несправедливо тяжку долю свого народу [2:18].
Краєзнавча тематика хвилювала І. Огієнка й далі, коли став студентом Київського університету св.
Володимира [3:78-81]. Він опрацьовує велику кількість архівних матеріалів, зокрема архіви Воскресенської та Вознесенської церков у Брусилові. "Ввиду того, что жизнь таких заброшенных уголков, каким
является Радомышльский уезд, в литературе освещена мало, мы решаем хоть отчасти коснуться одной из
отраднейших сторон церковно-общественной жизни ХVІІІ в...", — пише Огієнко у короткому вступі до
нарису про історію Брусилівської Свято-Воскресенської замкової церкви [4]. У колі науково-краєзнавчих
інтересів дослідника – історія освіти, братств, медицини рідного краю. Поспіль з-під його пера народжуються історичні нариси про Брусилівську братську школу, Брусилівський братський шпиталь, Брусилівське церковне братство[5]. У багатьох звичаях брусилівців пильне око Огієнка вбачає залишки традицій
церковних братств, як, скажімо, варіння меду на релігійні свята, колядування на Різдво на користь церкви, звичай саме парубкам нести у процесіях хоругви і хрести. Характерною рисою І. Огієнка-краєзнавця
є максимальне використання різноманітних архівних і літературних джерел. Він докладно аналізує назви
містечок, сіл, річок, урочищ та пов’язані з ними перекази. Йому належать унікальні світлини Воскресенської та Вознесенської церков у Брусилові, їх іконостасів. Ці рідкісні світлини краєзнавець-дослідник
Огієнко встиг видрукувати у своїй книзі "Українська культура", перше видання якої побачило світ у 1918
році [6]. Завдяки дослідникові сьогодні ми можемо скласти уявлення про зовнішній і внутрішній вигляд
цих архітектурних пам’яток, знищених в роки тоталітаризму.
Ообливу увагу І. І. Огієнко звертає на стан освіти в краї. Він з гордістю відзначає, що у ХVІІ-ХVІІІ ст.
школа була майже у кожному селі України. І у зв’язку з цим з вдячністю згадує відомого польського
просвітителя Тадеуша Чацького, який на початку ХІХ ст. був головним попечителем шкіл Київського
учбового округу, до якого входила й Волинь.
У науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка збереглася в
єдиному примірнику унікальна книга І. Огієнка "Містечко Брусилів та його околиці. Історичний нарис".
Під шкіряною оправою, на цупких жовтих аркушах паперу рукою автора акуратно наклеєні рівними колонками вирізки з повітової газети "Радомышлянин", де протягом 1913 р. друкувалися його краєзнавчі
розвідки [7:25]. Нарис викликав великий інтерес читацького загалу, про що свідчать відгуки, видрукувані
на сторінках "Радомышлянина", а також листи, адресовані Огієнкові. Зокрема, читачі його просили написати подібний нарис й про Радомишль[8]. Іван Іванович, переїхавши до Києва, не забував про рідний
Брусилів. У 1916 році при його сприянні відкривається на батьківщині Вище початкове училище, яке він
підтримує не тільки коштами, а й допомагає у комплектуванні бібліотеки книжками. Вдячні земляки обрали Огієнка почесним куратором нової школи. Проте подальші події внесли свої корективи в життя
І. Огієнка, як і в життя багатьох мільйонів українців. Можна з великою ймовірністю стверджувати, що
якби обставини не примусили вченого залишити Батьківщину, то в рідній Україні він обов’язково був би
у числі визначних лідерів і організаторів краєзнавчого руху, стояв би біля керма духовного становлення
України. Та примхлива доля розпорядилася по-іншому. Перебуваючи в європейській еміґрації, а згодом і
в Канаді, І. Огієнко й надалі надавав великого значення краєзнавчим розвідкам, присвяченим історії,
культурі, книгодрукуванню в рідній Україні, зокрема Волині.
Серед ґрунтовних публікацій І. І. Огієнка вирізняються такі, як "Українська Пересопницька Євангелія
1556 року" та "Українська Житомирська Євангелія" [9]. Дослідник вказував на точне місцезнаходження
останньої, подав загальну характеристику пам’ятки, здійснив традиційний аналіз мови її тексту, додав
церковнослов’янсько-український словничок, укладений на основі аналізу лексики Житомирського
Євангелія. Дослідник відзначив зв’язок між Пересопницьким і Житомирським Євангеліями, висловлюю© Костриця М.Ю., 2002
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чи думку, що останнє є "не просто відпис Пересопницького Євангелія, а свідома переробка його", тобто
не копія, а список.
Серцевиною всього Огієнківського книгознавства відзначається ґрунтовне дослідження "Історія
Українського друкарства" (1925), в якому викладено струнку систему фактів, знань і поглядів про історію друкарства у різних регіонах України. У нарисі "Початок книгодрукарства в Уневі" (1926) автор доводить, що першою книжкою уневської друкарні був "Псалтир" (1652), а не "Пречестный Акафист"
(1660). Водночас вчений стверджує, що уневське друкарство заснував не Варлаам Шептицький, а Арсеній Желоборський значно раніше 1660 року. Надзвичайно великий краєзнавчий інтерес являє стаття І.
Огієнка "Дерманська друкарня: історико-літературний нарис з культурного життя Волині" (1925).
За рубежем Огієнко здійснює титанічну працю, переклавши українською Біблію. Неперевершений
внесок вченого – його "Етимологічно-семантичний словник української мови" в чотирьох томах.
Серед багатьох краєзнавчих розвідок з історії України, які належать невтомному працелюбцю, заслуговують на увагу дослідження, присвячені періоду визвольної війни українського народу, зокрема "Політична праця Богдана Хмельницького" (Париж, 1947), "Українська церква за Богдана Хмельницького"
(Вінніпег, 1995).
У канадський період життя вченого побачили такі фундаментальні праці, як "Словник Шевченківської мови", "Етимологічно-семантичний словник української мови" у 4-х томах, "Дохристиянські вірування нашого народу", "Слово про Ігорів похід", "Князь Острозький та його культурна праця" та багато
інших. А взагалі коло інтересів І. Огієнка було неосяжним, число наукових праць – величезним.
З 1961 р. І. І. Огієнка було обрано почесним головою Товариства "Волинь" та Інституту дослідів Волині, що були зорганізовані вихідцями з Волині у Вінніпезі. Саме цим інституціям вчений заповів виключне право на видання і перевидання всіх своїх творів. Спадщина вченого охоплює більше ніж 2000
праць: книжок, монографій, словників, статей, історико-краєзнавчих нарисів, розвідок, науковопопулярних статей тощо.
Дослідникам ще належить по-справжньому відкривати для себе і вивчати цінну наукову, в тому числі
й краєзнавчу, спадщину велета української національної культури. Ознайомлення професора КиєвоМогилянської академії Ю. А. Мицика з архівом І. І. Огієнка у Вінніпезі 1999 р. дає підстави зробити висновок, що творча спадщина вченого зберігається на належному рівні. За це насамперед слід дякувати
маґістру Консисторії Української Православної Церкви у Канаді Володимиру Сеньчуку, який зробив
зручну систему зберігання архіву митрополита та уклав його опис. Побіжний огляд описів, проведений
Ю. А. Мициком, свідчить, що значну частину праць вченого досі ще не введено в науковий обіг. Залишається сподіватися, що з часом цей безцінний архів повернеться в Україну і буде опублікований [10:260274].
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що, незважаючи на більш ніж півстолітню відірваність
І.І. Огієнка від рідної домівки, його по праву слід вважати одним із фундаторів краєзнавства Волині, Київщини та Поділля ХХ ст. Методологічні засади вивчення рідного краю, закладені ще наприкінці ХІХ —
на початку ХХ ст. в "український" період його життя, І. І. Огієнко з гідністю проніс через терни і віхоли
європейського та канадського періодів життя, зберігаючи любов до рідної землі, до України, віру в її
майбутнє. Як заповіт звучать сьогодні слова митрополита Іларіона, виголошені ним у далекому Вінніпезі
1947 року: "Немає в людини нічого милішого над свою Батьківщину, над свою рідну землю. Де хто народився, де провів свої безтурботні дитячі роки, до тієї землі прив’язується він усією душею своєю на
ціле життя. А хто змушений буває відірватися від своєї рідної землі, той мріє завжди про неї, як про святість найбільшу. І багато людей, помираючи на чужині, просять покласти їм у домовину бодай грудочку
рідної землі...
Рідний народ наш займає свою рідну землю, і цю землю ми зобов’язані любити всією душею й берегти її всіма силами. Бо ж рідна земля — це те найкраще й наймиліше, що тільки має окрема людина чи
окремий народ. Щастя народові, його добре життя й розвиток — тільки на рідній землі. Рідна земля ніколи не забувається, а туга за нею все збільшується, коли нас доля заносить далеко й надовго від неї. Рідна
земля — це матінка рідна, що вміє потішити й приголубити нас. От чому ми свою Україну звемо Ненькою" [11:12].
Незайману любов до рідного краю І. Огієнко проніс через все життя, але повернутися на рідну землю
йому так і не судилося. Він спочив у далекій Канаді з тугою за ненькою-Україною, спочив за тисячі верст
від рідного Брусилова. Не зберігся до наших днів будинок, в якому народився Іван, не збереглася й Воскресенська церква, де батьки охрестили наймолодшого з чотирьох дітей, та збереглася людська пам’ять
про нашого видатного земляка.
У незалежній Україні земляки гідно вшановують свого великого земляка. Його ім’ям названо вулиці в
Житомирі, Брусилові; Житомирське училище культури, Брусилівську загальноосвітню школу. З 1995 р.
засновано Огієнківську республіканську премію, яка щорічно присуджується у п’яті номінаціях визначним діячам України. Регулярно проводяться наукові конференції, присвячені дослідженню наукової спадщини І. І. Огієнка. На батьківщині вченого у Брусилові планується встановити пам’ятник, відкрити му-
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зей. Настав час повернути з Канади в Україну епістолярну спадщину вченого, який жив і творив заради
Батьківщини, повсякчас мріяв про її незалежність.
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Кострица Н.Е. Краеведение в эпистолярном наследии И. И. Огиенка.
Раскрывается место и значение краеведения в эпистолярном наследии И. И. Огиенка. Освещается роль
"малой родины" в его научной и культурно-просветительской деятельности.
Kostrytsya M.Y. Local studies in epistolary heritage of I. I. Ogiyenko.
The article focuses on the place and importance of local studies in the epistolary heritage of I.I. Ogiyenko. The
role of the "little motherland" in his scientific and cultural and educational activities is elucidated.
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ВІДРОДЖЕННЯ ОСВІТЯНСЬКИХ ПРІОРИТЕТІВ УКРАЇНИ У ПРАЦЯХ ІВАНА ОГІЄНКА
У багатогранній спадщині Івана Огієнка є чимало праць, які мають історико-освітянське значення. Зокрема, це книги "Культура України"(1990 р.) [3], "Історія українського друкарства"(1994 р.) [4]. Вони
стали відомі широким колам освітян та інших людей лише з часу, коли Україна здобула незалежність. В
курсі "Історія педагогіки України" (за програмою Л.В. Артемової [1]) імені І.Огієнка та його працям
знаходимо гідне місце. Зокрема, імена першодрукарів українських видань Швайпольда Фіоля, Франциска
Скорини, Василя Тяпинського, Івана Федорова, Петра Мстиславця та інших вводимо в коло інтересів
студентів як українські освітянські пріоритети. Вони допомагають виховувати у студентів гордість
за Батьківщину, віру у свої сили, спромогтися на власні зусилля для примноження духовного багатства
нації.
Державний статус України зумовив повернення на Батьківщину І.Огієнка його численних праць. Серед них чимало таких, які мають історико-освітянське значення. Зокрема, його книги "Українська культура" [3] та "Історія українського друкарства" [4] використовую як дидактичний матеріал у викладанні
курсу "Історія педагогіки України" для студентів спеціальності "Дошкільне виховання" [1]. Винайдення
книгодруку Йоганом Гуттенбергом у середині ХV століття поступово та неухильно призвело до заміни
рукописних книг на друковані. В свою чергу це сприяло збільшенню тиражів книг та ширшому їх використанню в культурі та освіті. Переконливими як для викладачів, так і для студентів є таблиці І.Огієнка
[4:34–35].
Таблиця 1
Поширення друкарства у Європі
Майнц (Й.Гуттенберг)
Італія
Венеція (не слов.)
Мілан
Аусбург
Нюренберг
Париж

1450 р.
1464 р.
1469 р.
1469 р.
1470 р.
1470 р.
1470 р.

Сицілія
Голландія
Венгрія
Іспанія
Флоренція
Лондон
Лейпціг

1472 р
1473 р.
1473 р.
1474 р.
1477 р.
1480 р
1481 р.

Данія
Португалія
Гамбург
Відень
Тюбинген
Америка Північна

1482 р.
1484 р.
1491 р.
1492 р.
1498 р.
1638 р.

Як зазначає І.Огієнко, за 50 років уся Європа знала і використовувала друкарство. Це очевидно засвідчує нагальну потребу в книгах. Богослужіння християн відбувається за святим письмом. Ці книги також
використовувалися у той час як підручники для навчання у школах від нижчого до вищого рівня, а також
у самоосвіті.
Таблиця 2
Поширення друкарства серед слов′ян
чехи
українці
серби-чорногорці

1478 р.
1491 р
1493 р.

поляки кін.
білоруси
серби

ХV в.
1517 р.
1553 р.

росіяни
болгари

1564 р.
1641 р.

Наведена добірка доводить, що першими серед слов’ян до друку звернулись чехи. Наступними були
українці, далі – інші слов’яни. При порівнянні таблиць 1 і 2 з’ясовуємо, що український друк (1421) на
території Польщі з’явився раніше польського (кін. ХV ст.), а також раніше Віденського (1492).
Таблиця 3
Перші книги кирилівського друку
українці (в Кракові)
Цетиньє
Венеція

1491 р.
1493 р.
1493 р.

білоруси (Прага)
Вільна
Бєлград

1517 р.
1525 р.
1553 р.

Москва
Львів
Остріг

1564 р. Київ
1574 р.
1580 р.

1617 р.

Отже, найпоширенішим серед слов’ян кириличним шрифтом українці також першими почали друк
книг. І.Огієнко до того ж наголошує, що з українських друкарень виходило, окрім богослужбових, чимало книг світського змісту різними мовами – церковно-слов’янською, польською, латинською. Цим українське друкарство відрізнялося від московського, що переважно видавало церковні книги. Видання книг
зумовлювалось попитом. Так, в українських братських школах вищого типу (Львівській, Острозькій, Ки© Артемова Л.В., 2002
24

Л.В. Артемова. Відродження освітянських пріоритетів України у працях Івана Огієнка

ївській) латинь була обов’язковим курсом. Студеї вивчали її настільки ґрунтовно, що латиною писали
вірші, виголошували промови, вели диспути. Таблиця 3 також засвідчує першочергове поширення друкарства у західних регіонах України (Львів, Остріг) ближчих до Європи. За Гадяцькими умовами 1958
року з поляками, друкарство, як і школи, розвивалось вільно за потребою. Саме в цих регіонах вперше
виникли, ширились братські школи, які зростали до рівня тогочасних вищих навчальних закладів Європи. На українських землях, які були у братському союзі з Московією, друк, як бачимо, виник пізніше.
Він, як і школа, зазнавав мовних, змістовних, фінансових утисків ще з ХVІІ ст. [3].
Очевидно, попит українців на книги кириличним шрифтом у Кракові був настільки значним, що зацікавив Швайпольда (Святополка) Фіоля (? м.Нотштадт у Франконії Німеччині - 1525 чи 1526 р., Краків),
який став їхнім видавцем. Першими він видав у 1421 р. Октоїх та Часословець. Хоч вони видруковані в
один рік, первістком кириличного друку вважається Октоїх. Недатовані видання Ш.Фіоля Тріодь пісна і
Тріодь цвітна. Є згадка, що він видав ще Псалтир. Як відомо Псалтир та Часослов традиційно використовували для навчання дітей читання ще до того, як були створені перші букварі. Тому розглядаємо зі студентами ці та інші богослужбові книги як підручники, які використовували у школі. Важливо підкреслити, що мова видань Ш.Фіоля має чимало ознак живої української мови, яку друкар вивчав у Кракові. Якісний рівень його друку був не гіршим, ніж у Німеччині, де він цього навчився. Отже, І.Огієнко першим
відкриває нам пріоритет українського стародруку, який зберіг елементи живої народної мови, кириличний шрифт, засвідчує потребу в книгах української громади у Кракові, яку задовольнили видання першодрукаря Ш.Фіоля. Білорус (родом з Полоцька) Франциск-Георгій Скорина (1490-1535 рр.) засновує у
Празі друкарню і видає чимало книг стародавньою "руською" мовою, спільною на той час для українців
та білорусів, що називали себе "русинами" і були тоді під владою Великого князівства Литовського, яке
зберегло українську мову в державному вжитку. 1517-1519 рр. він присвятив виданню 23 біблійних книг
в перекладі на руську мову. До Псалтиря він додає руською мовою власні міркування про його призначення: "дітям малим початок усякої доброї науки" [2: 291]. Псалтир він призначає тому, хто хоче вивчати
граматику "по-руськи говорячи, грамоту" [2: 291]. В давній Україні його книгу не лише читали, а й співали його псалми "аби ми Псалтырю поючи, чтучи і говорячи" [там само]. Ввівши у текст "руські" слова
поруч із церковно-слов’янськими, Ф.Скорина пояснив це так: "для людей простых, рускимъ языкомъ, что
которое слово знаменуеть" [2:291]. Видання Ф.Скорини широко розходились у слов’янському світі, здобуваючи визнання за високу якість друку, та принесло славу першодрукарю. У 1525 році він друкує у
Вільно ще два видання – Апостол та Малу подорожню книжицю. Друки Ф.Скорини мали послідовників і
суттєвий вплив на подальшу друкарську справу в Україні та Московії. Патріотичні погляди Ф.Скорини
виявились у його численних особистих висловлюваннях на сторінках його видань. Зокрема, писав про
себе, що народився "в руській мові" і користувався в друці нею тому, що його "милосердний Бог з тої
мови на світ пустив" [2:290]. У передмові до Юдити він зазначав, що людина має любити й боронити
місце свого народження, як це роблять усі звірята і птахи. Люди мають "всякого тружания и скарбов для
посполитого доброго и для отчизны своея не лютовали" [2:293]. У передмові до Єстирі він висловлює
думку, що "не тільки для самих себе ми народилися на світ, але ще більше на службу Богові та для загального добра" [там же]. Про роль своєї праці пише у передмові до книги Левіт: "мы братия не можемъ ли
во великих послужити посполитому люду рускаго языка, сие малые книжки праци нашее приносимо
имъ" [там само]. Друкарня Ф.Скорини була першою "руською" друкарнею не лише у Вільно, а на всіх
"руських" землях. Її виданнями користувалися слов’яни у різних державах. Зазначимо, що до останніх
часів імена Ш.Фіоля та Ф.Скорини не були відомі широким колам людей. Саме тому важливо сучасному
поколінню студентів відкрити ці імена, знайомлячи з історією обраного фаху. І.Огієнко поновлює у науковому обігу ім’я Василя Тяпинського – автора першого друкованого перекладу Євангелія на "просту
руську мову" [4: 58]. Як пише В.Тяпинський, за походженням він був "не влох, не немець, не доктор, и
ниякий поставленый межи попы, а русин, своєй Руси услугуючий" [там само]. У своїй убогій мандрівній
друкарні видрукував цю книгу як мовою оригіналу – церковнослов’янською, – так і в перекладі. У передмові до книги "високо оцінюючи розум, ученість, мудрість і заслуги предків, він з жалем спостерігав
глибокий упадок тих гарних національних прикмет серед сучасного йому суспільства" [2: 306]. Місце
друку книги невідоме. Час її видання визначають між 1565-1570 рр. – адже друк книжки не закінчено. До
наших днів збереглося 2 примірники цього унікального стародруку. Цікаві й повчальні відкриття роблять
студенти, знайомлячись із виробничим спадком білоруса Петра Мстиславця, ім’я якого залишилось у тіні
І.Федорова. Очевидно, це був фахівець, вартий того, щоб цей "русский первопечатник" узяв його аж до
Москви. Ще раз звернімося до таблиць 2 і 3, щоб згадати, що білоруські видання з′явилися значно раніше
від московських. По поверненні з Московії 1566 року, яка ще не була соціально готова до масових тиражів друку, П. Мстиславець разом з І.Хведоровичем у Заблудові на замовлення князя Григорія Ходкевича
видруковує Учительне Євангеліє 17 березня 1569 року. Посилаюсь на праці О.Потебні, М.Грушевського
та інші, І.Огієнко припускає, що вона "стає величною датою в історії української культури, – це був би
початок нашого друку вже на українській землі" [4:60] саме цими двома першодрукарями. У передмові
до книжки зазначається, "що Ходкевич хотів "выразумънія ради простых людей преложити на простую
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молву" книжку й заходився коло того, але "люде мудрі, учені в тім письмі" (в першій мірі сам Федорів,
що як москвич боявся друкувати книжку в мові, якої не знав) відрадили його від такого наміру, щоб не
вийшли помилки при перекладі" [2:333,335]. З того часу П.Мстиславець плідно працює у Вільні, відновлює занепале після Ф.Скорини друкарство на фінансування Кузьми та Лукаша Мамоничів. З допомогою
Зіновія Зарицького він видруковував Євангеліє (1575р.), Псалтир (1575-1576 рр.). І.Огієнко підносить
пріоритет його маловідомої праці: "Петро Мстиславець по заслузі міг би сказати про себе, як то читаємо
на могильній плиті Ів.Хведоровича (у Львові), "що він своїм тщаниєм" віленське "друкованіє занедбалоє
обновил" [4:55].
"Русскій первопечатник" І.Федоров (І.Ф.Москвитін [5:504]) – І.Хведорович (за І.Огієнком [4:59])
видрукував у Москві лише дві книги – Апостол (1564 р.) та Псалтир з Часословником (1565 р.), та й то з
П.Мстиславцем. Щоб урятувати себе та станок від темної фанатичної московської юрби, яка про друк ще
й не чула, вони тікають у західні регіони, де друк давно відомий та шанований, зокрема, у Заблудів. По
тому І.Хведорович у 1572 р. переїздить до Львова. У пошуках "іншого поля, де він міг би не ралом, але
духовних "семян сеянием время живота своего сокращати" [4:61]. У 1572-1753 рр. "він перший заклав
нам постійне друкарство у Львові та Острозі" вже на українській землі [4:68,69]. В цьому саме І.Огієнко і
вбачає значення І.Хведоровича в історії нашої культури. Його львівські видання – Апостол (1574 р.), Буквар (1574 р.), який є першим у східних слов’ян підручником. Книга зберігається у бібліотеці Гарвардського університету в США. В Острозі видана повна Острозька Біблія (1580-1581 рр.). Величаве, прекрасно
графічно оформлене видання є першою найповнішою друкованою біблією серед слов’янського світу, це
графічно український твір національного Відродження. Відоме Острозьке видання Букваря (1578 р.),
який був необхідний для закладеної там школи. Нині оригінал зберігається в м.Гота у Німеччині. Львівські видання – також Псалтир і Новий Завіт, три видання Часослова (1598, 1602, 1612), що в Україні був
книгою для навчання грамоти, а не лише молитовником. Цитую студентам …відомий напис на могильній плиті Хведоровича: "Іоан Феодорович, друкарь москвитин, который своим тщанием друкованіє занедбалоє обновил" [4:99]. Отже, сам І.Хведорович та його сучасники засвідчили, що друк на українських
землях був і до нього. Та, на жаль, тих видрукованих книг не збереглося.
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Артемова Л.В. Возрождение приоритетов образования Украины в трудах И.Огиенко.
Труды Ивана Огиенко "Культура Украины" (1990) [3], "История украинского книгопечатания" (1994)
[4] способстовали возрождению национальных историко-образовательных приоритетов, которые были
неизвестны широкой общественности или незаслужено забыты. Изучая со студентами курс "История
педагогики Украины" по программе Л.В.Артемовой [1], обращаюсь к таким именам первопечатников
украинских изданий, как Швайпольд (Святополк) Фиоль, Франциск Скорина, Василий Тяпинский, Петр
Мстиславец, Иван Федоров и др. Их труд расширял круг книг, нес знания, обеспечивая духовную и образовательную жизнь украинского народа. Нынешнее поколение воздает им должное, гордится национальными приоритетами их деятельности.
Artemova L.V. The renaissance of Ukrainian educational priorities in I. Ogiyenko’s works.
I. Ogiyenko's works, such as "Culture of Ukraine" (1990) [3], "History of Ukrainian printing" (1994) [4] favoured the renaissance of national, historical and educational priorities which had been unknown to the broad
public or undeservedly wrongly forgotten. Teaching the course "History of pedagogics of Ukraine" according to
L. Artemova curriculum much attention should be paid to such first Ukrainian printers as Shveipold (Svyatopolk) Fiol, Francisk Skorina,Vasyl Tyapinsky, Petro Mstyslavets, Ivan Fedorov et al. Their labour extended the
range of books, brought the knowledge providing the spiritual and educational life of Ukranian nation. The
young generation does them jutice is proud of national priorities of their activity.
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ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
(КОНЦЕПЦІЯ АРХИЄПИСКОПА ІЛАРІОНА)
Розглядаються принципи та основні положення щодо автокефалії Української Православної Церкви
архієпископа Іларіона.
Ґрунтувалась вона на "українській рації". Владику Іларіона ще перед архієрейською хіротонією знали
як відомого українського церковного діяча. Ідеї та переконання вмів поширювати серед своїх прихильників і опонентів. По різних містах мав гуртки симпатиків. Із початком Німецько-сов'єтської війни почав
устійнювати свою концепцію: в Холмі, крім Духовної Консисторії, засновано ще й Товариство православних українських богословів, Архиєпископську Раду та Єпархіяльне церковне братство (до яких входили
майже ті самі особи). Установи ці творили об'єднання, з якого поширювалися Іларіонові ідеї й переконання. Особливо щодо пропагування його концепції про відродження Української Автокефальної Православної Церкви. Уже 8 серпня 1941-го на зборах Товариства православних українських богословів (очолював архиєп. Іларіон) заслухано постанову президії Товариства про справу відродження Православної
Церкви в Україні; документ цей прийнято як офіційну позицію Товариства. Так започаткувалось формування самої концепції архиєп. Іларіона. Від самого початку в Іларіоновій концепції утверджувалась вимога: Українська Православна Церква має бути автокефальною і з патріаршим устроєм. Для впорядкування церковного життя наразі передбачувався Адміністратор; ним мав стати той, хто своєю дотеперішньою працею й переконаннями виявив свою любов до народу. На думку Товариства, "найдостойнішим
кандидатом на становище Адміністратора серед усіх єпископів-українців" є архиєп. Іларіон: у проводі
"мають бути свідомі українці, що не заплямили своєї чести вислугою перед поляками чи москалями".
Через тиждень, 14 серпня 1941 р., відбулося засідання Архієпископської Ради під головуванням архиєп.
Іларіона. Велику увагу надано церковному станові в Україні. У рішенні зазначалось: "1) приєднатися до
прийнятої 8. VIII. ц. р. Товариством Православних Українських Богословів постанови в справі відродження Української Православної Церкви; 2) нав'язати контакт з українськими єпископами на Волині;
3) вислати делегацію до німецьких компетентних чинників у Кракові й Берліні в цілях правдивого висвітлення потреб Української Православної Церкви; 4) домагатися дозволу на видання в Холмі українського
періодичного органу".
Для архиєп. Іларіона важливим однак ставало те, аби (на відміну від попереднього державотворчого
періоду – уенерівського) Церква тепер змогла зайняти належне їй місце. Тому найпершим завданням ставилось питання про відносини Церкви і Держави. Православна Церква мала взяти належну участь у відбудові української державності. Передбачалося, що державною релігією стане православна віра. Державні закони зобов'язані будуть оберігати її від зневаги. Український народ, що виріс і виховувався під комуністичним режимом, навертати до віри батьків може "тільки православне українське духовенство.
Остерігаємо духовенство інших визнань, що коли б і вони втручалися в справу навернення, то це викликало б в Україні таку релігійну боротьбу, яка сильно пошкодить незалежності України". Главою Української Держави може бути тільки особа, глибоко просякнута релігійними й історичними українськими
традиціями і "тільки православної віри". В Уряді – окреме "Міністерство Віросповідання", на чолі якого
має "бути тільки особа православного віровизнання. Міністерство Віросповідань не може бути призначене без попереднього порозуміння з Першоієрархом Української Церкви. Всі постанови Міністерства
(принципового чи важливого характеру) набирають правної сили лишень після згоди на них Першоієрарха". Про церковний устрій далі зазначалось: він "мусить бути соборноправний", а Церква — автокефальною, "цебто незалежною ні від якої іншої Церкви". Через те в Меморіялі висловлювалось домагання,
щоб державна і церковна влади негайно приступили до канонічного оформлення Церкви в Україні перед
Царгородським Патріархом. Аби розпочати відродження Церкви на території, де упродовж двох десятиліть велося планове винищення її, Меморіял вважав, що "двигнути цілий тягар відбудови Православної
Української Церкви не зможе саме українське духовенство, що вийшло з-під совітського ярма, — треба
йому сильної допомоги, треба досвідчених керівників". Першоієрарха Української Церкви не призначатиме Уряд, а вибиратиме Церква. Тому Собор Холмської єпархії своєю 54-ою ухвалою звернувся до Почаївського Собору Єпископів, зазначивши: він (Собор) "єдиними устами і одним серцем вважає, що Всеукраїнську нашу Церкву мусить очолити тільки людина з дуже високим авторитетом, людина високих
християнських і національно-українських чеснот, загальновідома й випробувана зі своєї довголітньої,
чесної й самовідданої праці на користь Українського Народу. Такою людиною серед усіх сучасних українських єпископів є наш Архиєпископ Іларіон (Огієнко), якого Єпархіяльний Собор одноголосне вважає
за першого кандидата на Київську Митрополію". За початкову Іларіонову концепцію відновлення Православної Церкви в Україні треба вважати "Меморіял про майбутній устрій Української Православної Церкви" від 31 серпня 1941-го за підписом трьох холмських єпархіяльних установ — "найбільших церковних
установ усієї України". Меморіял заімпонував українським церковним і політичним діячам: в ньому по© Тимофій Міненко, 2002
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бачили вони відображення патріотичних сподівань на здобуття української державності. Красномовним
був його початок: "сучасні події змушують увесь Український Народ приступити до здійснення своїх
давніх вікових мрій і бажань. Більшовицькі кайдани спадають з України. Незабаром прийде спокійна
праця на полі відродження Української Нації". Підставою відбудови української державності ставала тут
знову саме Православна Церква, – згідно із багатовіковою традицією. Усі церковні орієнтації, що діяли
тоді в Україні (головно три Церкви – "тихонівська", "живоцерківська" і "липківська"), мусили зліквідуватись, а замість них мала створитися одна – Українська Автокефальна Православна Церква. Український
Патріярхат складався б із кількох Митрополій – Київської, Харківської, Полтавської, Волинської,
Херсонської, Чернігівської та інших, а Собор Єпископів – з 20–25 єпископів. Духовенство, якого не знищила комуністична влада і котре залишилося ще "в Совітах, так обезсилено, що тепер мало здатне до
великої напруженої творчої праці на полі повної відбудови й розбудови нашої Церкви". Тому на нього не
можна покладати надію. На думку авторів, треба створити Православну місію зі свідомих українських
священиків, які працювали б на терені, організуючи нижчі парафіяльні клітини та деканати. Найбільшим
і найважливішим центром українського церковного життя називався Холм: перебували ж там високоосвічені й діяльні душпастирі. "Товариство Українських Православних Богословів постановило віддати всі
свої сили на належне відродження церковнорелігійного життя Українського Народу на теренах, звільнених від більшовиків, і дати потрібне число священиків для Духовної Місії. Мали відновити працю і ті
інституції, котрі існували за дореволюційних часів (передусім, йшлося про чоловічі й жіночі монастирі,
із ченцями і черницями не нижче від середньої освіти, котрі б і навчали при монастирських різних школах. Церква взагалі діставала право на свої власні школи — високі, середні й початкові (для хлопців і
дівчат). Передбачалось повернення церковно-монастирських земель й споруд, а священо- й церковнослужителям — часткове державне утримання з виплатою (у формі дотаційній) третини реального прожиткового рівня.
З Іларіонової концепції виходило: Українська Церква, хоч звільнена від залежності Московської Церкви, але й далі узалежнюється від Вселенської Церкви. Тут ієрарх із Холма покликувався на згаданий
Закон про автокефалію, котра через більшовицьку агресію не встигла отримати благословення з Констянтинополя". Автор "Правно-канонічного вияснення" мету написання подав у висновкові: "Ось тому
Український Уряд новопосталої України, як світський, так духовний, повинен буде негайно конче звернутися до Царгородського Патріярха з синовним проханням, як то зробив був свого часу й уряд бувшої
Польщі, поблагословити автокефалію Української Церкви. Це — єдиний канонічний шлях набути правну
автокефалію для нашої Церкви, бо інакше її чекатиме доля Церкви Болгарської, що й тепер ще не визнана Царгородом. Всі інші шляхи – неканонічні". Архієпископ Іларіон, як і багато інших, вірив, що з приходом німців постане самостійна українська держава, а в незалежній державі буде і автокефальна Церква. Іларіоновою концепцією спочатку захопилися широкі кола українських громадських та церковних
діячів: вона імпонувала їхнім мріям бачити вільну Україну, а в ній — автокефальну Церкву. З цього й
починався громадський рух за Українську Автокефальну Православну Церкву без входження в церковно-канонічні справи чи тогочасну політичну ситуацію. Але пізніші уточнення Іларіонової концепції
(особливо щодо об'єднавчих зусиль за автокефалію) українські церковні діячі й патріотичне громадянство, головно на Волині, не прийняли, погоджуючись від початку лишень на унезалежнення Української
Православної Церкви із Законом Уряду УНР від 1 січня 1919 р. Проте змагання за автокефалію вони
прийняли на засадах Собору УАПЦ 1921-го, на якому виявилась "боротьба національно-релігійного духу" без уваги на канонічність чи благодатність поставлення тієї ієрархії. Частина українського громадського й політичного проводу, покликуючись на непевність обставин, не радила кидатись у вир "рожевих"
мрій (в політичному і церковному житті). Тому, головно на Волині, панувала розгубленість, за якою концепцією церковного відродження йти: виконувати розпорядження митр. Діонісія чи змагатися за Українську Автокефальну Православну Церкву, що реально унезалежнювалась від Москви і Варшави.
Матеріал надійшов до редакції 5.11.2001 р.
Миненко Т. Возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви (концепция
архиепископа Иллариона).
Рассматриваются принципы и положения архиепископа Иллариона, касающиеся автокефалии
Украинской Православной Церкви.
Minenko T. The renaissance of autocephalous Orthodox Church (the concept of archbishop Ilarion).
The author considers the principles and basic ideas of Archbishop Ilarion concerning the autocephalous status
of Ukrainian Orthodox Church.
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І.І. ОГІЄНКО ПРО СИСТЕМУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В БРУСИЛІВСЬКОМУ ЦЕРКОВНОМУ
БРАТСТВІ (ХVIII -XIX ст.)
Стаття присвячена аналізу системи шкільної освіти (ХVII-початку XIX ст.) в м.Брусилові, зробленому
І.І. Огієнком - людиною енциклопедичних знань, яка в однаковій мірі застосувала свій талант в різних
галузях науки. У багатому і різноманітному доробку вченого знайшли свое місце і питання шкільної
освіти.
Кожна нація, кожний народ мав своїх провідників, які самовідречено присвятили себе боротьбі за визволення народу, Батьківщини. Одні з них – знані на весь світ, інші – мало знані. Але кожна історична
постать повинна і мусить посідати своє заслужене місце в ієрархії історичних постатей. Історія ніколи не
визнає рівності нерівних, ні по різному великих – однаково великими, вона все розставляє по своїх місцях.
Серед постатей, реабілітованих сучасною історією, – ім'я І.І. Огієнка – людини енциклопедичних
знань, вченого, педагога, державного, громадського, церковного, культурного діяча, який в однаковій
мірі знаний як мово- і літературознавець, редактор і видавець, перекладач і поет, ректор і міністр, православний митрополит та історик української церкви.
Окремою сторінкою його багатої наукової, просвітницької спадщини є питання шкільної освіти, а саме системи освітніх закладів, яка існувала в ХVIII-на початку ХIХ ст. в Брусилові – містечку Радомиського повіту Київської губернії (тепер Житомирська область), де народився І.І.Огієнко. Час виникнення
Брусилова невідомий, але, як вказує М.Максимович, місто згадується в грамоті князя Андрія Боголюбського, виданій в 1159 році Печорському монастирю [1; 2].
Вивчаючи історію Брусилівського церковного братства, І.І.Огієнко віднайшов архіви Воскресенської
церкви, які свідчать про існування в ХVII-ХVIII ст. церковного братства. Дослідник не знайшов ніяких
відомостей про час його заснування. Архівні документи відкрили тільки заключну сторінку його історії.
Достеменно відомо тільки, що спочатку братство було православним, а пізніше, після введення унії, стало уніатським, продовжуючи свою попередню діяльність.
І.І.Огієнко пропонує нам картину внутрішнього життя братства, яким він уявив його, вивчаючи історичні документи. "Братство находится под надзором своего священника (рlеbа, раrос, коmеdаrz), но и
священник в большой зависимости от братства: когда приезжает ревизор, он всегда расспрашивает братчиков о поведении их настоятеля... Братство для ближайшего заведывания своими делами избирает трех
лиц: ктитора, помощника ему, носящего название старшего брата, и ключника. Выборы происходили в
плебании, где собиралась сходка братчиков; на эту сходку могли приглашаться и некоторые из прихожан, к братству не принадлежащих. На собрании присутствовал, конечно, и священник. После выборов
составлялся акт, подписываемый братчиками" [1; 5].
Головними предметами опіки братства були: храм, школа, шпиталь. Церковних братств на Україні
було багато, і майже кожне з них мало свою шкільну освіту (Київське, Луцьке, Львівське). Одним з перших завдань церковних братств завжди було утримання школи – рідко можна було зустріти братство, яке
б не мало школи. Майже в кожному поселенні було якщо не братство, то його відділення, а значить, було
багато шкіл. І.І.Огієнко стверджує, що початок ХVIII ст. характеризується піднесенням значення південно-російських церковних братств, які на свій кошт утримували школи, а значить - і великою кількістю
шкіл.
Дві такі братські школи здавна існували в Брусилові. Життя в Брусилівському церковному братстві,
маловідомому на той час, висвітлено недостатньо в літературі. Тому ми спираємось на аналіз системи
шкіл, зроблену І.І.Огієнком.
В архівах він знайшов і проаналізував дані про те, що в ХVIII ст. в місті існувало дві Воскресенські
братські школи, побудовані в 1738 р. (проіснували до 30-х років XIX ст.), і школа при капуцианському
монастирі (відкрита в 1786 р.).
Декан Фастовський, який приїздив ревізувати Воскресенську церкву, описує в 1770 р. Воскресенську
школу: "Состояла школа из одной небольшой комнаты в три окна, с белой кафельной печатью; через
стены, огороженные частоколом, находилась комора, в которой был погреб (лех дубовый), устроенный
для хранений братского меда. Все это под одной крышей; школа имела 3 двери. В самой школе было три
лавки и один стол сосновый..." [1; 29].
Утримувалась школа на кошти церковного братства. Вчителював у школі місцевий дячок, який вчив
дітей молитвам, 10 заповідям, артикулам віри, а також читанню і письму. Дяк викладав не тільки в Брусиловській школі. В його обов'язки входило також відвідування в неділю і святкові дні селищ, де не було
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шкіл, і заняття з дітьми по програмі Брусиловської школи. Все це було передписано дяку в 1770 році деканом Фастовським під страхом втрати місця і особливої кари.
Воскресенські школи задовольняли прагнення учнів до освіти, були безплатні і доступні для всіх дітей, а також вільні і залежали тільки від братства. Школи ці, на думку І.І.Огієнка, були досить мізерними, але для свого часу дуже потрібними. Проіснували вони до 30-х років XIX століття. В кінці за ними
було встановлено контроль, що стало супротив вільнолюбивих настроїв братчиків. Їхня турбота про
школи зменшилась. Внаслідок цього діяльність шкіл завмерла в 60-ті роки ХІХ ст.
Зі старих шкіл в Брусилові І.І.Огієнко згадує школу при капуцианському монастирі, яка була відкрита
в 1786р. (рік заснування монастиря). В 1797 році в школі навчалось 8 шляхетських дітей і 9 містечкових;
їх вчили читати і писати польською, латинською, українською і російською мові, а також навичок арифметики. За школою спостерігав і проводив екзаменування сам президент капуцианського монастиря.
Школа ця дуже скоро прийшла в занепад; в кінці І8І7 р. її перенесли в монастирський Флігель, а потім в
1822 р. – в приміщення самого монастиря. Капуцианська школа проіснувала до закриття самого монастиря у 1665 р.
Шістдесяті роки XIX ст. – переломні в історії суспільства, в тому числі і в історії школи. Реформи цих
років торкнулись не тільки селян, земств, міської, судової справ, а й шкільної також. Суспільнополітичний рух висунув покінчити з реакційною шкільною політикою Миколи І, основи якої зводилися до наступних положень: послідовне проведення станового принципу, зниження загальноосвітнього характеру
школи, насадження в школах російської мови, палочної дисципліни, підсилення централізації в керівництві народною освітою, суворий поліцейський нагляд за школами і університетами. Ці положення лягли
в основу шкільного статуту 1828 р., який діяв до 1864 р., а також всієї практичної діяльності Міністерства народної освіти. Підготовка нової шкільної реформи тривала 8 років і в 1864 р. завершилась затвердженням "Статуту гімназій і прогімназій", "Положення про навчальні народні училища"; в 1863 р. - "Загального статуту імператорських російських університетів.
Таким чином, система освіти на Україні останньої чверті XIX ст., за результатами шкільної реформи
60-х років складалась з трьох рівнів: нижчого (початкова школа), середнього (середня школа) і вищого
(вища школа).
Проаналізувавши стан освіти 60-х років XIX ст., І.І.Огієнко робить висновок про нову епоху в історії
школи. Ознаменовано цей період в Брусилові відкриттям церковно-приходських шкіл (найнижчий рівень
початкової освіти), які задовольняли потреби свого приходу. Всім священникам було передписано відкривати сільські церковні школи і навчати в них "...грамоте славянской и русской" [1: 32]. Вчителями в
цих школах, на манер братських шкіл, планувались дяки. Але, на зміну вільнолюбивому, незалежному
від священника, вчителю повинен прийти той, який би "священнику был послушным и не называл бы
себя громадским дяком, но слугою церковным" [1: 32].
Це було початком гоніння, яке охопило не тільки школи, але й усе суспільство. Діяльність вчителя і
школи регламентувалась суворим наказом.
Один з таких наказів наводить І.І.Огієнко: "По личному моему удостоверению оказалось, что при
Брусиловской Вескресенской церкви доселе еще не открыты сельские школы для обучения крестьянских
мальчиков, требуемая указом Его Высокопреосвященства. Почему, по получении сего, строго предписывая, дабы неотложно собраны были крестьянские мальчики в числе 12 душ и непременно были обучаемы
грамоте Славянской и Русской... Об исполнении чего или неисполнении священник Брусиловской Воскресенской церкви иметь донестъ в Благочиние своим рапортом" [1: 33].
Згідно наказу, було відкрито Воскресенську церковну школу в жовтні 1860 р. Дітей у школі вчили
"чтению славянской и гражданской печати, пению церковному, священной истории и русской грамматике; обучение происходит в будние дни до обеда и после обеда" [1: 33].
Як свідчать архівні документи, в рік відкриття школи було всього 4 хлопчика. За рік занять "успевали
плохо, дети поведения скромного, учебники есть, пожертвований не было" [1: 33]. У 1862 році в школі
вже нараховувалось 24 учня і 9 учениць. Священик Платон Демченко так описує свою школу: "Сельская
школа помещается в доме священника, занимается обучением дъячек и пономарь под надзором священника; занимаются ученики прилежно" [1: 34].
3 1863 р. була відкрита друга церковна школа при Воскресенській церкві. В ній вчилось 10 учнів і 1
учениця. Школа не відрізнялась від першої: вчив у ній дяк, спостерігав священик.
В жовтні I860 р. відкриті школи в селах Лазаровці і Ростовцях Воскресенського приходу. У 1863 p.
церковні школи відкриті в селах Дубравка і Ястребенька. В перший рік занять в цих школах вивчався
буквар, далі - часослів і наука закінчувалась псалтирем. Як свідчать архіви, дітей в цих школах було небагато і навчались вони з невеликою охотою. Тому до вивчення псалтиря мало хто доходив.
У 1863 р. у Брусилові була відкрита Міністерська народна однокласна школа - школа нового типу.
Проіснувала вона до 1887 р. коли була реформована в двокласне міністерське училище.
І.І.Огієнко констатує, що в Брусилові планувалось відкриття вчительської семінарії. Наміри ці не
здійснились: семінарія була відкрита в 1869 р., але в Києві. У 1873 р. переведена в м.Коростишів.
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Таким чином, звертання до наукової спадщини І.І.Oгієнка, зокрема до його аналізу стану освіти навіть в містечку Брусилові – провінційному куточку Радомисльського уїзду, викликають величезний історичний інтерес, а також мають непересічне значення для наших сучасників, насамперед тих, хто причетний до реформування та розвитку освіти в Україні.
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Володченко Ж.М. И. И. Огиенко о системе школьного образования в Брусиловском церковном братстве (XVIII – начало XIX ст. ).
Статья посвящена анализу системы школьного образования (ХVIII-начала ХІХст.) в г.Брусилове,
cделанному И.И.Огиенко - человеком энциклопедических знаний, который в одинаковой мере использовал
свой талант в разных областях науки. В богатом и разнообразном наследии ученого нашли свое место и
вопросы школьного образования.
Volodchenko Zh. M. I.I.Ogiyenko about the system of school education in the Brusyliv Church Brotherhood
(XVIII-XIX centuries).
The article is devoted to the analysis of the system of school education (XVIII-XIX centuries) in Brusiliv made
by I.I. Ogiyenko - the person of encyclopaedic knowledge who in an equal measure used his talent in different
areas of science. In the rich and diverse heritage of the scholar there was a place for problems of school
education.
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ІВАН ОГІЄНКО – БУДІВНИЧИЙ НАЦІЇ
(за матеріалами "Нашої культури")
Культурно-мистецькі статті журналу "Наша культура" (Варшава, 1935-1937 рр.) дають підстави
стверджувати, що редактор і видавець журналу Іван Огієнко дбав по духовний розвиток нації, підтримання її національної свідомості. Журнал увійшов в історію української духовності як могутній фактор
консолідації нації.
З самого початку видання журнал було задумано як науковий, а також як елітарний, як засіб єднання
кращих наукових умів української нації. Журнал видавався поза межами України (у Варшаві), тому й
мислився як орган вільної наукової думки, не зашореної більшовицькою ідеологією. Постійний автор
журналу Спиридон Черкасенко називає матірню Вітчизну "далекою, // Де виє ще червона заметіль // Свої
пекельні, дикі "октябрини" [1: 45]. Одними із програмних положень журналу були слова: "Тільки духова
культура творить правдиву національну еліту – духово міцну, етично здорову, в житті витривалу [2, 337].
Журнал завдяки зусиллям редактора й видавця Івана Огієнка культивував дух поваги до науки, культури та її творців. За його ж словами, журнал став "єдиною ланкою, де наша еліта легко й беззастережно
об'єдналася [3: 465].
За три роки свого існування в 32 томах було надруковано понад 200 наукових статей, які розцінювались сучасниками, зокрема Іваном Огієнком, як цінний матеріал для духовного розвитку нації, підтримання її національної свідомості, що було вкрай важливим в умовах притлумлення національного духу
більшовицьким режимом в радянській Україні. Журнал, таким чином, ставав національним оберегом,
острівцем збереження і примноження національних традицій, розвитку справжньої, політично не заангажованої української науки і культури. Зрозумілими й оптимістичними були слова Івана Огієнка: "Для
недержавного народу духова культура грає величезну ролю, бо власне нею він може й перевищувати
народ, що політично підбив його. З історії маємо не мало прикладів, коли фізично сильніший народ підбивав собі народ із більшою духовою культурою, але довго володіти ним не міг: духова культура завжди
перемагає" [4:338].
Значне місце в журналі зайняли питання специфіки та історії розвитку національного мистецтва і
культури, зокрема етнографії, музики, архітектури, фольклору тощо. Це передусім праці Володимира
Січинського ("Григорій Левицький – український гравер середини ХVІІІ ст." – 1936. – Кн. 8-10; 1937. –
Кн.1), Кирила Студинського ("Нестор галицької музики Михайло Вербицький. З нагоди 65-ліття його
смерти. – 1935. – Кн. 9; "Остап Нижанківський у моїх спогадах". – 1937. Кн.. 3-4, 8-9, 11), Зеновія Леська
("Початки музичного мистецтва в Галичині". – 1936. – Кн. 8-12; 1937. – Кн. 2-3, 5, 11), Люція Кобилянського ("Українська музика. Про українську музику народну та художню". – 1937. – Кн. 2-5, 8-10), Франца
Коковського ("Культурний рух на Лемківщині". – 1936. – Кн.5), Павла Донченка ("Повір'я, перекази та
звичаї бойків". – 1936. – Кн. 4), о. Ксенофонта Сосенка ("Гаїлки про Зельмана в їх культурно-історичнім
наставленні". – 1936. – Кн. 10; 1937. – Кн. 2, 6-7), К. Ластівки ("Північно-буковинські гаївки". – 1936. –
Кн. 7; 1937. – Кн. 12), Опанаса Нестеренка ("Українська архітектура. Короткий історичний нарис. – 1935.
– Кн. 3, 5, 7; 1937. – Кн. 1) та ін.
Поминаючи для фахівців поцінування вартості цих наукових статей, справжніх скарбів науковокультурної спадщини, хочемо висловити деякі міркування ідеологічного характеру.
Заслуговують на увагу принципи підбору вміщеного мистецького матеріалу. Один із них можна визначити як принцип соборності. Саме він, варто зазначити, був суттю науково-культурологічної діяльності Івана Огієнка. Він був втілений у програмному гаслі журналу: "Творімо українську культуру всіма
силами нації" [5: 337]. Пропагуючи культуру бойків, лемків, буковинців, наддніпрянського регіону, журнал працював на ідею творення цільної нації, що й декларувалося у програмних положеннях журналу.
З огляду на принцип, націєтворення зрозумілими й виправданими є критичні зауваження Івана Огієнка з приводу висловлювань Олександра Архипенка щодо поєднання в мистецтві інтернаціонального з
національним [6: 42]. Слова Архипенка були вміщені в рецензованому "Літописі Національного Музею
[у Львові – Є.С.] за 1934 рік". Слова відомого митця "Я признаю національне мистецтво, але для інших
цілей – як мистецтво для мистецтва" одержали таку оцінку Огієнка: "З такими думками на національне
мистецтво не можемо погодитися, бо вони – не творчі для нашої Нації" [7].
Ідеєю консолідації нації пройнята стаття Кирила Студинського про Михайла Вербицького. Так, наголошено на важливості його музичної спадщини для єднання українського народу: "Двома своїми композиціями "Ще не вмерла" до слів П.Чубинського і "Заповітом" Шевченка линув композитор поза межі Галичини та ставав виразником нашого єднання з Україною" [8: 552]. Тут же цитуються слова Бориса Куд© Сохацька Є.І., 2002
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рика із газети "Діло" (1934. – Ч.154) про пісню-гімн "Ще не вмерла" як таку, що "була місіонеркою всеукраїнства та об'єдинителькою всіх просторів, де тільки живе український народ" [9].
Для української еміграції цікавою була стаття "Свята Софія Київська. Історичний нарис" (1935. – Кн.
1-2). Вона плекала святе почуття любові до серця України, матірної землі, з якою були вимушено розлучені емігранти. Інтересом до життя, вірніше його деформації, була пройнята й критична розвідка Івана
Зінківського "Сучасна Україна" (1936. – Кн.. 6, 12; 1937. – Кн.. 1-7).
Націєтворчою енергетикою пройнята і рецензія Івана Огієнка на книгу Б.-І. Антонича "Три перстені"
(1936. – Кн. 3). Віддаючи належне художній вартості його поетичної мови та її літературній чистоті, Огієнко зауважує поетові недостатню увагу до патріотичних (читай громадянських. – Є.С.) мотивів. Він,
зокрема, зазначав: "Поет мусить служити не тільки чистій поезії, але й безталанній українській Нації –
цього не вільно нікому ані на хвилину забувати. А поки що – Антонич іще далекий від цього: тематика в
нього інтернаціональна, для нашої Нації не будівна. Це поезія для вибраних" [10: 219]. Огієнко ратував
за поезію, яка воскрешувала б " і громадянський вогонь, і щиро національні мотиви. Бо український поет
найперше мусить бути патріотом-громадянином" [11: 220].
Проголошеному гаслові журналу слугувала і пропаганда в журналі необхідності єдиної літературної
мови як найважливішого чинника плекання нації [12: 255]. Свідченням чого може бути стаття Василя
Окуня-Бережанського "Що таке культура?", у якій наголошується, що саме "одна спільна всенародна
літературна (книжкова) мова й спільне письменство (література) такою мовою" є складовою "нації, що з
латинської означає наряд" [13: 47]. У прикінцевому висліді статті автор резюмує: "Почуття приналежности до такого народу, як нації, зветься НАЦІОНАЛЬНІСТЮ (виділення І.Огієнка. – Є.С.), й національним стає все, що причиняється до викликання почуття національності" [14].
Про важливість надання культурі саме національного характеру йдеться у статті митрополита Андрея
(Андрія Шептицького) "З філософії культури" (1935. – Кн.4), написаній на замовлення Івана Огієнка.
Квітесенцією статті є слова: "... світ тепер оцінює національні культури так високо, що тільки під фірмою
національної культури можна здобути місце у всесвітній культурі" [15: 207].
Мова й культура, твердив Іван Огієнко, це наріжні стовпи духовного життя кожного народу як свідомої нації" [16, 6]. Саме рідна мова як першоджерело духовної культури творить "найбільше народню свідомість", перетворюючи етнографічну масу на свідому націю" [17: 411]. Тому й надіявся невтомний будитель національного духу на підтримку всієї української національно свідомої громадськості.
Знаменита автура журналу підтверджує його важливу роль щодо консолідації творчих вчених сил.
Справді, "Наша культура" об'єднала понад сотню найвидатніших українських учених того часу. Промовистими були, наприклад, члени редакційно-наукової колегії журналу: історія літератури –
К.Студинський, О.Колеса, Л.Білецький; етнографія – Ф.Колеса; мистецтво – В.Січинський; націологія –
О.Борковський та ін. Постійними авторами журналу були К.Студинський, Є.-Ю. Пеленський, М.Возняк,
Я.Гординський, І.Крип'якевич, Б.-І.Антонич, С.Черкасенко та ін.
Однак матеріальне становище журналу погіршувалося, що й зумовило його припинення. Не справдилися слова Івана Огієнка із його катехізису "Наука про рідномовні обов'язки": "Добрий стан національних видань – то могуча сила народу й запевнення розвою рідної культури, а висота їх накладу – то ступінь національної свідомости народу" [18: 15].
Огієнкові "Наша культура", як і його журнал "Рідна мова", ввійшла в історію української духовності
як могутній фактор консолідації нації.
Творча практика Івана Огієнка потребує якнайпильнішого переосмислення і вивчення для вироблення
і дотримання норм державної мовної політики, яка повинна бути визначена як національно творча [19:
106].
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Сохацкая Е.И. Иван Огиенко – созидатель нации.
На материале культурно-искусствоведческих статей журнала "Наша культура" (Варшава,
1935-1937 гг.) утверждается мысль о том, что редактор и издатель журнала Иван Огиенко заботился
о духовном развитии нации, поддержке ее национального сознания. Журнал вошел в историю украинской
духовности как могущественный фактор консолидации нации.
Sokhatska Y. I. Ivan Ogiyenko – a builder of the nation.
Ivan Ogiyenko, the editor of the magazine "Our Culture" (Warsaw, 1935-1937) cared about spiritual development of the nation, supported its national consciousness. This is proved by a number of cultural articles
published in the above - mentioned magazine.
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О.М. Борейко,
аспірант
(Житомирський педуніверситет)
ГРОМАДСЬКІ ТОВАРИСТВА НА ВОЛИНІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Здійснено спробу окреслити ретроспективи громадських товариств Волині (ХІХ-поч. ХХ ст.) і факт
подвижництва І.Огієнка.
На рубежі 50-60-х років ХІХ століття у Південно-Західному краї Російської імперії з’являється нове
соціальне явище – громадсько-педагогічний рух. Цьому передували вимушені реформи у соціальній сфері, впровадженні російським царатом. У зв’язку з ними активізується діяльність демократичної частини
суспільства, котра, крім іншого, виступає за впровадження загальної освіти, а також засуджує становість
школи, тілесні покарання, ранню професіалізацію, вболіваючи й за розвиток жіночої освіти.
Вбачаючи свій обов’язок у поширенні освіти серед народу, у ці часи інтелігенція започатковує новий
просвітницький напрям. Так, пізніше С. Русова у своїх мемуарах згадувала, що її старша сестра відмовилась їхати за кордон, оскільки "вона привітала великий акт визволення кріпаків своїм чулим серцем і всією душею хотіла приєднатися до праці для визволення народу… на мезоніні вона влаштувала школу, і до
неї ходили з села хлопці і дівчата вчитись" [1: 12–13].
Масовість учасників тогочасного просвітницького руху інтелігенції призвела до заміни поодинокої
індивідуальної культурницької роботи на діяльність цілих об’єднань.
Природно, всі ці процеси торкнулися й Волині. Хоча тут і були специфічні політичні обставини. У
1830–1860 рр. на території Південно-Західного краю, і Волині зокрема, зіткнулись інтереси Польщі і Росії за вплив на місцеве населення. Польща дивилась на нього як на історично своїх підданих. Росія вважала його виключно своїм. Тож складне політичне життя в краї наклало відбиток на просвітницький рух
в цілому, і зокрема, як на індивідуальну культурницьку роботу, так і на діяльність товариств.
З одного боку, у 50-х роках ХІХ століття діяло багато товариств, організацій, закладів польського
спрямування. Серед них: Товариство благодійності, яке заснувало ремісничу школу та декілька притулків для дівчат-сиріт; товариство розповсюдження польських книг (Качковського), яке мало свою друкарню та випускало дешеві польські видання для розповсюдження їх у Товаристві та серед простого люду;
Товариство лікарів; декілька громадських читалень; польський клуб; польський театр та ін. [2: 283]. Так,
Товариство наукового сприяння польському народу Волині, Поділля, України (1862–1863) допомагало в
організації польських підпільних шкіл, які мали на меті "розвинути у дітей чиншевої шляхти католицькошляхетсько-польські ідеї" [3: 94].
З іншого боку, створювались православні братства, метою яких була пропаганда православ’я. Значно
пізніш, у 1901 році їх нараховувалося на Волині 29 [4: 58]. Братства проводили значну просвітницьку
роботу (читання були однією з найголовніших форм діяльності братств).Загалом така діяльність мала
проросійське спрямування ( у лекціях вони розповідали про Російського царя Петра Великого, читали
казки Пушкіна, байки Крилова, часто читання супроводжувалися хоровим співом, лектори використовували ілюстративний матеріал). Деякі братства постачали літературу місіонерського змісту в бібліотеки
церковнопарафіяльних шкіл, шкіл грамоти, училищ.
Великі братства при цьому відкривали школи й гімназії. Зокрема, Анастасіївське братство Житомирського кафедрального собору, зважаючи на незначну кількість жіночих освітніх закладів у місті (державні жіночі гімназії ім. Н.В. Овсянникової та ім. Н.В. Покрамович), відкрило християнсько-патріотичну
жіночу гімназію св. Анастасії; Кременецьке братство щороку приймало хлопчиків із православних сімей
у новостворену ним школу [4: 65–67].
Особливо заслуговує на увагу у ці роки діяльність Кирило-Мефодіївського братства м. Острога, яке
заснувала, виконуючи волю свого батька графа Д.М. Блудова, його дочка – графиня Антоніна Дмитрівна
Блудова. Свого часу граф Дмитро Миколайович Блудов хотів відкрити такі виховні заклади, де майбутні
дружини російських священно-церковно-служителів отримували б досконале російське спрямування. У
травні 1865 року затверджено статут цього братства, а в жовтні того ж року відкрита початкова КирилоМефодієвська школа та підготовче жіноче училище.
Дещо пізніше (1875) було відкрите жіноче вище училище ім. графа Д.М. Блудова, яке являло собою
закритий навчальний заклад ( котрий складався з чотирьох класів) з семирічним курсом навчання. Загальна спрямованість закладу – розвиток духу та сімейних обрядів як основи жіночого покликання; освітнє
спрямування було нижчим, ніж у звичайних гімназіях. При Кирило-Мефодіївському братстві діяла бібліотека, в якій, крім книг переважно з російської історії, зберігались справи та документи братства, а також
знаходився склад книг для продажу [5: 64–66].
Під впливом реформ 50-х років ХІХ ст. на території України відкривається новий тип освітніх установ – недільні школи, до яких приймали на навчання людей будь-якого віку, походження і стану. Треба
зазначити, що на початку стихійного виникнення недільних шкіл уряд навіть підтримав освітню ініціати© Борейко О.М., 2002
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ву громадян. Так, у 1860 р. виходить "Доповідна записка дирекції народних училищ Волинської губернії
Волинському губернатору щодо можливості відкриття безкоштовних (недільних) шкіл у всіх повітах
Волинської губернії " [6: 2]. А 22 жовтня 1861 р. з ініціативи групи вчителів Житомирської губернської
гімназії було відкрито першу недільну школу [7: 49].
Атмосфера цих закладів сприяла зародженню духу вільнодумства, що в свою чергу насторожувало
владу, і вона почала встановлювати контроль за ними. Якщо раніше ці школи виникли досить вільно, то
тепер потрібно було мати дозвіл. Згодом пишуться навчальні програми для таких шкіл. З 1862 року починається процес закриття недільних шкіл. Українські шкільні підручники забороняються. Житомирську
недільну школу було закрито 25 червня 1863 року.
Крім заснування шкіл, видання дешевих книжок, просвітительська робота громадівців полягала в організації народних бібліотек і читалень. Перша публічна бібліотека була відкрита в губернському місті
Житомирі 10 квітня 1866 р. На початку 20століття у Волинській губернії нараховувалось 65 бібліотек, 60
клубів і театрів, 91 книжковий магазин [8: 48–49]. Для порівняння розвитку бібліотечної справи візьмемо
звіти розпорядчого комітету Житомирської російської публічної бібліотеки за 1886 та 1898 роки:
у бібліотеці знаходилось різних найменувань:
1886 рік
4442 екземпляри
Музей:
581 екземпляр гірських порід, мінералівта 200 проб грунту

1898 рік
7032 екземпляри (в 24 264 томах)
Музей:
3 відділи:
– промисловий (240 предметів);
– природничо-історичний (колекція
ґрунтів 900 екз.; мінералогічна 516 екз;
палеонтологічна 70 екз.);
– нумізматичний (колекція монет, археологічні предмети)

Число відвідувачів 12245

Число відвідувачів 23390

Крім того, при навчальних закладах діяло товариство допомоги малозабезпеченим учням Рівненського міського чотирьохкласного училища. Головною метою його була турбота про малозабезпечених учнів,
безкоштовна видача книг та навчальних посібників, продаж книг за дешевшими цінами, сприяння розумовому, моральному та фізичному вихованню учнів шляхом влаштовування екскурсій, дитячих ігор, надання можливостей для роботи у бібліотеці, кабінеті (з використанням наочних посібників), введення до
програми додаткових предметів і т.ін. [9: 2].
Як згадувалось вже раніше, популярними були й народні читання. Зокрема, 27 листопада 1893року у
Житомирі було відкрито комісію народних читалень (до складу її увійшло 48 членів та 10 почесних членів). Правління комісії нараховувало 8 чоловік: голова – М.Г. Барський; депутат від Міністерства народної освіти – П.А. Сідоров (директор чоловічої гімназії), казначей – М.І. Яневич, секретар – Н.Л. Лятошинський та 4 члени правління: Пратський І.Г., Лубенець Т.Г., Преображенський Є. А., Рудницький Е.Е.
З грудня 1893 р. по травень 1894 р. було проведено 18 читань (у вихідні та святкові дні). Читання були
наступного змісту: 1) релігійні – 5; 2) історичні – 10; 3) літературні –1; 4) природничі – 2. Читання були
платними (1-й ряд – 20 коп., 2–4 ряди – 10 коп., інші ряди – 5 коп.). На 18 читаннях було присутніми
4363 чол. [10].
Зазначимо, що, одночасно з діяльністю громадських просвітницьких товариств на Волині, до такої
подвижницької праці надто долучалося чимало цікавих особистостей, серед яких особливо виділявся на
початку ХХ століття наш земляк Іван Огієнко. Крім вивчення і написання історичних нарисів про Волинь, Іван Огієнко багато часу присвячував освітнім та громадським справам. Саме тому земляки не випадково обирають його почесним куратором початкової школи в Брусилові. І Огієнко, незважаючи на
зайнятість викладацькими справами, береться за роботу: організовує ремонт школи, збирає книги для
шкільної бібліотеки, дарує немало власних книжок.
На прохання брусилівчан про відкриття вищого початкового училища, І.Огієнко відгукується з повагою, оскільки й сам мріяв ще в ранній юності про такий заклад.
Він передовсім зібрав понад тисячу підписів мешканців міста Брусилова та всієї округи на підтримку
цього клопотання. Обійшов також немало урядових кабінетів у Києві, поки, нарешті, не отримав на руки
дозволу про відкриття цього закладу. Майже рік молодий доцент-стажист займався пошуком коштів для
викупу відповідного приміщення та трьох десятин землі у м. Брусилові, а також підбором майбутніх
вчителів із різних дисциплін у цій установі. На початку жовтня 1916р. у Брусилові, на головному міському майдані відбулося велике дійство, яке розпочалося молебнем і освяченням (з відкриттям) нового навчального закладу. Саме тому земляки й обрали молодого науковця І.Огієнка почесним куратором Бру-
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силівського вищого початкового училища [12: 51–52]. Загалом подвижництво і жертовність були притаманними і в подальші роки життя вченого-гуманіста.
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ІВАН ОГІЄНКО ЯК ДОСЛІДНИК ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ
ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО (ТУПТАЛА)
У статті йдеться про вивчення Іваном Огієнком життя і творчості одного з найвидатніших діячів
української церкви XVII – XVIII ст. Димитрія Ростовського (Туптала), визначаються причини зацікавлення митрополита особою та літературним доробком Святителя.
На початку 60-х років Іван Огієнко, готуючи до видання перші три частини "Української патрології"
(Вінніпег, 1965), зазначить: "Якраз тепер ми переживаємо такий час, коли на кожному кроці кидається
нам у вічі, що ми всі конче потребуємо зразків, як нам належить жити, кого й що треба нам наслідувати...
Таких зразків у своєму минулому Україна має повно. І це, в першу чергу, наші українські Святі та великі
Отці нашої Української Церкви" [1: 16]. У цій тезі автор відверто виявив своє бажання використати власні наукові дослідження з метою суто дидактичною: формувати національно свідому особистість, яка б
усвідомила велич власної нації, познайомившись із життям та діяннями світочів духу, на яких так багата
українська історія. Закономірно, що в коло наукових зацікавлень Іларіона не могла не потрапити і постать Данила Туптала, більш відомого як Димитрій Ростовський. Про нього Огієнко буде писати: ''Це
один із тих передових українських духовних мужів, що ретельно вели вперед розвій української церкви і
що позоставили плідні сліди своєї видатної праці в кожній закутані українського релігійного й культурного життя" [2: 242]. Сформувавшись як вчений у науковій школі Володимира Перетца, Огієнко працюватиме і як дослідник-медієвіст, обираючи з величезного обширу української давньої літератури постаті,
які засвідчують не лише значний літературний поступ, але й патріотичну заангажованість, зацікавленість
у збереженні і розвої національної православної церкви, ідеологом якої пізніше стане й Іларіон. Ім'я ростовського Святителя, автора найбільшої в історії Української Церкви антології житій святих – ЧетьївМіней, вперше зустрічаємо у наукових розвідках Огієнка вже у 1912 році, коли молодий на той час вчений вперше серед українських літературознавців здійснив спробу дослідження "Руна орошенного"
Димитрія Туптала [3]. Треба зауважити, що ця розвідка, присвячена творчості письменника, фактично
була однією з перших, що повернула ім'я Туптала у національний літературний процес. Адже до цього
часу вивченням життя і творчості митрополита Ростовського (за незначними винятками) займалася лише
російська медієвістика [4], трактуючи його особистість виключно у контексті історії російської
православної церкви.
На нашу думку, інтерес Огієнка до особи Данила Туптала можна пояснити не лише науковими зацікавленнями вченого. Варто, мабуть, говорити і про духовну близькість та спорідненість життєвих доль
двох великих, хай і віддалених цілими епохами, діячів національної культури, про що пише і М.Тимошик
[5:36]. Обоє присвячують чи не все своє свідоме життя єдиній справі: Туптало працює над Четьями, Іларіон – над перекладом Біблії. Обоє виявляють письменницький талант, уміння працювати з джерелами,
врешті – надзвичайну працездатність. При цьому мета у Димитрія і Іларіона теж одна: дати своїм сучасникам і нащадкам систематизований, добре вивірений матеріал для самовдосконалення, укріпити славу
Української Церкви, довести її самодостатність і святість. Обоє працюють як педагоги: Димитрій відкриває першу у Ростові школу, Іларіон опікується університетом у Кам'янці та дбає по закордонах про справу національної освіти. Врешті, обох їх чекала однакова доля вигнанців: жити поза рідною землею і бути
похованими в чужій землі.
Почуття Ростовського митрополита були добре зрозумілими Іларіонові, мабуть, тому у 1959 році у
Вінніпезі, усього за один день (1 травня, на Страсну п'ятницю) [6: 143] він напише драматичну поему "На
чужині" (І до сьогодні це єдиний в нашій літературі художній твір, присвячений особі Димитрія Ростовського (Туптала), про "успіння в Бозі" Святителя. За декілька хвилин до смерті Димитрій Ростовський
виголошує слова, які могли б належати і самому авторові поеми:
Все пахне рідна Україна,
До неї в снах ясна дорога:
Хоча б на день та переміна,–
Дихнуть Дніпровим вітром змога!... [6: 100].
Авторські настрої відчуваються і у передсмертних думках Димитрія: хоч він і вмирає на чужині, всі
його "думи пророчі", залишені в проповідях і книгах, понесуть в українську землю його вірні учні і послідовники.
Характеристика Іларіоном Димитрія: "Увесь час працював для самоосвіти і став одним із найкращих
українських учених. І весь час був українським патріотом, піддержував волю Української церкви" [7,
270] – може з повним правом бути і самохарактеристикою дослідника.
© Савченко І.В., 2002
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У дослідженні, присвяченому книзі Димитрія Ростовського "Руно орошенное", І.Огієнко зробить
спробу її наукового опису, а також глибоко і науково виважено схарактеризує перший із творів молодого
проповідника Чернігівського митрополичого дому. Композиція і стилістика самої статті відверто вказує
на залежність Огієнка-медієвіста від принципів і методології, виробленої Семінаром В.Перетца. Дослідник подає якнайдокладнішу історію вивчення самої пам'ятки, справедливо зазначаючи, що книга "не має
про себе спеціального досліду,... навіть не знає наукового опису тих видань, що дійшли до нас" [7: 3].
Однак, при характеристиці "Руна..." Огієнко, фактично, повторюючи своїх попередників (митрополита
Євгенія, Івана Шляпкина, Євгена Пєтухова), зазначає, що книга Д.Туптала була видана вісім разів, і припускає при цьому неточність: книга Димитрія під назвою "Руно орошенное" видавалася лише сім разів, а
у 1677 була видана книга "Чуда Пресвятої і Преблагословенної Діви Марії, що діялися від образу її чудотворного в монастирі св. Славного Пророка Іллі Чернігівському", яку можна кваліфікувати лише як першу підготовчу редакцію "Руна...".
У своєму дослідженні І.Огієнко визначає найхарактерніші композиційні та стильові ознаки книги
Д.Туптала, зосередивши увагу на її джерельній базі, проаналізувавши особливості опису самих чудес та
авторських коментарів до них, а також вказавши на зв'язок із народною творчістю. Загалом же матеріали
статті є серйозним підґрунтям для розгляду "Руна..." як тексту, що демонструє процес формування творчої лабораторії письменника, яка виявить себе пізніше у "Четьях-Мінеях" [8].
У шістдесятих роках XX ст. ім'я Димитрія Ростовського часто зустрічається у працях Іларіона. У вже
згадуваній "Українській патрології" митрополит називає його у списку 170 українських святих, встановлюючи таким чином історичну справедливість. Адже, на жаль, традиційно Святитель Димитрій і до сьогодні кваліфікується як святий російської православної церкви, і до сьогодні залишається "зодягненим в
чужу одежу" [1: 9]. Іларіон, розмірковуючи про національну заангажованість усіх українських святих,
пише: "Святий Димитрій Туптало, хоч і був Митрополитом Ростовським, виразно позостався сином
українського народу аж до свого упокоєння" [1: 28]. На жаль, ця теза у Огієнка залишається без будьякого наукового потвердження, хоча Діаріуш Димитрія, його епістолярій, зокрема листи до Стефана
Яворського, можуть надати їй серйозної наукової доказовості.
Загальну характеристику діяльності Димитрія Ростовського, переважно як церковного діяча, подає
І.Огієнко і у монографії "Українська церква за час Руїни" (Вінніпег, 1956), наголошуючи на зв'язках Святителя з митрополитом Йосипом Нелюбовичем-Тукальським, який обстоював самостійність Української
Церкви, та на зусиллях Димитрія у аспекті розбудови монастирів Чернігівщини. Саме цю сторінку життя
і діяльності Туптала Огієнко трактує як приклад беззастережного служіння рідному народові та національній церкві. Справді, будучи ігуменом Максаківського, Крупицького (Батурин), Глухівського, Чернігівського, Успенського, Єлецького та Новгород-Сіверського Спаського монастирів, Димитрій робить все
для того, щоб підвищити їх економічний статус, повернути їм славу центрів національного православ'я і
цим піднести у народі почуття духовності та пошани до чернецького способу життя.
Історико-літературна монографія "Святий Дмитро Туптало. Його життя і праця" (224 сторінки) вийшла друком у Вінніпезі 1960 року. Основна частина праці присвячена досить докладній біографії Святителя. Фактично це була перша в історії української літератури та Української Церкви спроба реконструкції
життєвого шляху Дмитра Туптала. Відчувається, що Огієнко широко послуговувався працею чи не єдиного біографа Святителя – Івана Шляпкіна – "Святой Димитрий Ростовский й его время". Це можна пояснити суто побутовими причинами: перебуваючи на еміграції, Іларіон не мав змоги користуватися архівними матеріалами, а отже, змушений був звертатися до найавторитетнішого на той час (і до сьогодні!)
видання. Однак, на противагу Шляпкіну, який концентрує свою увагу на діяльності Димитрія як Ростовського митрополита, на його протистоянні старообрядництву, Іларіон зосереджується на українському
періоді життя майбутнього святого, на його участі у боротьбі за національну церкву, зокрема на стосунках з Й.Нелюбовичем-Тукальським та Л.Барановичем, багато пише про протистояння Московського патріарха Якима і архімандрита Києво-Печерської Лаври Варлаама Ясинського у справі видання "ЧетьївМіней".
Звертаючись до характеристики літературної діяльності Димитрія, Огієнко побіжно зауважує про його ранні праці – зокрема "Руно орошенное", про його проповіді та церковно-полемічні трактати, а основну увагу зосереджує на праці над "Четьями-Мінеями". До честі дослідника слід зазначити, що ця частина
його монографії є якщо і не першою, то найбільш ґрунтовною на той час спробою істориколітературного аналізу найбільшої слов'янської антології житій святих. Така авторська увага до справи
всього життя Туптала пояснюється, перш за все, тим фактом, що Іларіон вважав агіографію та апологію
дуже дієвим і серйозним засобом впливу на особистість, стверджуючи, що без української патрології та
української апології "не буде повною й правдивою ані історія Української Православної Церкви, ані історія України взагалі" [1: 14].
Характеризуючи "Четьї-Мінеї" Димитрія, Огієнко більш докладно зупиняється на окремих проблемах, які видавалися йому найбільш важливими для створення портрету українського святого. Зокрема,
він досить докладно аналізує специфіку опрацювання Тупталом джерельного матеріалу, зазначаючи, що
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основним критерієм для відбору у агіографа була їх достовірність. Абсолютно справедливо Огієнко при
цьому зазначає, що Димитрій був одним з перших українських письменників, які займалися критикою
джерел [7: 280]. Також дослідник вдається до спроби аналізу мови "Четьїв" і приходить до висновку про
те, що Туптало, будучи добрим стилістом, добре володіючи церковнослов'янською мовою, все ж не зміг
уникнути проникнення в тексти українських слів і зворотів. На думку Огієнка, саме це й стало однією з
причин заборони друкування "Четьїв" Печорською друкарнею (1745) та їх пізніших російськомовних
переробок. Так "всежиттєвий труд Святителя українця Димитрія став виходити мовою, якою він не писав
і не говорив..." [7: 288].
Як уже зазначалося, монографія митрополита Іларіона про Димитрія Ростовського стала однією із перших спроб повернути ім'я і славу цієї, без перебільшень, геніальної особистості в національній історії та
літературі. Саме таку мету ставив перед собою дослідник, і саме вона виправдовує простоту, а можливо,
й деяку схематичність викладу. Шукати якихось значних наукових знахідок у цьому дослідженні - занадто безнадійна справа. Думається, автор і не передбачав дати вичерпну інформацію про Святителя та здійснити якнайглибший аналіз його творчого доробку. Важливо те, що він спробував нагадати своїм сучасникам і нащадкам про великого українця Димитрія Туптала, викликати інтерес до нього як до однієї з
найвеличніших постатей нашої національної історії.
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И. В. Савченко. Иван Огиенко как исследователь жизни и творчества
Димитрия Ростовского (Туптала)
Статья посвящена вопросу изучения Иваном Огиенком жизни и творчества одного из известных деятелей украинской церкви XVII– XVIII в. Димитрия Ростовського (Туптала), определяются причины заинтересованности митрополита личностью и литературными трудами Святителя.
Savchenko I. V. Ivan Ogiyenko as a researcher of the life and works of Dimitry Rostovsky (Tuptalo)
The article deals with Ivan Ogiyenko’s study of the life and works of Dimitry Rostovsky (Tuptalo) and defines the
reasons of Metropolitan’s interest in the personality and literary heritage of the Sanctificator.
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ЖИТОМИРЩИНА - БАТЬКІВЩИНА ГЕНІАЛЬНОГО І.ОГІЄНКА
У статті розкрито музичне життя Житомира під час перебування там Івана Огієнка.
Минуле сторіччя виправило багато історичних помилок. Повертаються із забуття імена тих, хто
прославив Україну на весь світ. Іван Огієнко – один з них. Куди б не закидала його доля – Швейцарію,
Польщу чи Північну Америку, – в усіх світах, і далеких і близьких, думками линув на рідну землю, в
Брусилів. По інший бік океану часто згадував Житомир, в якому неодноразово бував, працюючи над перекладами "Євангелія", збірником "Дохристиянські вірування українського народу ". Саме на житомирській землі Огієнко записав чимало народних пісень, також часто його зустрічали в Михайлівській церкві
за слуханням церковного хору. Наше місто назавжди полонило серце геніального сподвижника українства. Уявімо життя звичайного губернського міста кінця ХІХ ст. Житомир в кінці ХІХ ст. називали "перлиною Волині". І називали цілком заслужено: природа і архітектура тут неповторні. Старе місто за свою
довгу історію (більше 1115 років) повторило шлях багатьох західноєвропейських культурних центрів:
досягнувши економічного розвиту, Житомир так і залишився "провінцією" по духу.
Розглянемо, яким було культурно-освітнє життя міста, що поєднало культуру трьох величних народів: українського, російського, польського.
У 1887 році в Житомирі було 5 гімназій. Тільки у двох із них викладалися співи (без організації хору).
Парадоксально те, що в 90% шкіл Житомирського повіту були хорові колективи, що складалися з 12 і
більше чоловік [1].
"Кадрова" політика в навчальних закладах Житомира є типовою для того часу: більшість викладачівмузикантів були чоловіками, мали спеціальну освіту (Глухівська школа, Волинська духовна семінарія).
Зміна викладацького складу відбувалась кожних 3-4 роки [2].
Незважаючи на це, Житомирська прогімназія мала прекрасний хор, який більше 20-ти років (1877–
1897 рр.) співав у Михайлівському соборі [3].
Крім нестабільності складу вчительських кадрів, проблемою для хорових та оркестрових колективів
була постійна зміна їх учасників – одні закінчували навчання, інших відраховували (рідко, але бувало й
таке). Це істотно впливало на рівень виконання, не даючи змоги колективу сформуватися в щось усталене, організоване і професійне. Лише деякі солісти з учнів виступали на літературно-музичних вечорах
поза стінами шкіл та гімназій [4].
Здавалося б, прогресивні зміни в суспільному житті повинні допомагати розвитку талановитої молоді
з бідних верств населення. Але наказ Міністерства Освіти 1887 року (який в народі назвали "кухаркіним") суворо забороняв переступати поріг гімназії дітям слуг. Тому навчання музиці було, можливо,
єдиним світлим променем у безрадісному житті дітлахів міської бідноти.
Проте й музичні школи (найвідоміші з них: П.Грінберга, Є.Кущевської, Ф.Строне, А.Ружицького,
К.Фон-Фейста, Г.Писаржевської) мали різну мету: дворянин Ружицький сподівався на суттєвий матеріальний прибуток. Зовсім іншим було завдання К.Фон-Фейста, який відкрив школу для всіх бажаючих за
символічну плату. На цю справу він поклав своє життя і здоров’я: тяжко захворів і залишився без засобів
існування. Усі його сподівання про допомогу до вищого товариства Житомира залишились без відповіді… Київське дворянство виявилося більш співчутливим, доручивши Костянтину Владиславовичу керівництво музичною школою. А провінційний Житомир залишився без талановитого педагога, якому в 1889
році іранський шах жалував найвищу нагороду країни – Орден Лева і Сонця [5].
Окрім і культурних передумов, відкриття музичних шкіл має ще один, історичний аспект, який визначався двома чинниками формування музично-освітніх традицій Волині.
І. У ХІХ ст. надзвичайної популярності набули "Музикантські цехи". Це своєрідні організації народних митців, що популяризували хорове та інструментальне мистецтво, що вшановували православні і
католицькі релігійні традиції.
Поступово члени цехів утворювали в містах сталі трупи. Їх охоче приймали на службу в кріпосні колективи. Зокрема, хор та оркестр сенатора Й.Ульїнського налічував 130 чоловік. Керував ними вільнонайманий капельмейстер У.Добжинський. "Художні колективи" губернатора Волині М.Комбурлея
("схибленого на музиці", за словами учасників) складались із 120 чоловік, котрим граф подарував цілу
вулицю (з будинками і домашнім господарством) [6:109].
Постійні репетиції та концерти відточували майстерність кріпосних музикантів. Але після відміни
кріпацтва більшість з них залишилася без роботи: багатіям було невигідно утримувати громіздкі колективи, та й кошти на них ішли чималі… Тому колишні кріпаки-виконавці почали займатись педагогічної
діяльністю – викладанням музики і співів.
© Бовсунівська Н.М., 2002
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ІІ. Саме життя ставило вимогу і створило умови для розвитку професійної освіти. Бурхливий соціально-економічний розвиток міст вимагав повноцінного культурно-мистецького життя. Міський театр,
один з музичних центрів, потребував найпрофесійніших артистів як "для власних потреб", так і для гастролерів, адже на його сцені виступали зірки світового рівня: М.Заньковецька, М.Садовський,
П.Саксаганський, брати Адельгейм, російська та італійська опери…
8 лютого 1847 року тут грав Ференц Ліст ("не один із піаністів світу, а перший піаніст світу", як казав
Е.Гріг)…
У 1897 році з’явився циркуляр Міністерства Освіти про обов’язкове влаштування музичних вечорів у
всіх навчальних закладах, який не тільки збагатив зміст і форми музично-літературної діяльності, а й
допоміг у подальшому розвитку шкільної музичної освіти: наявність фортепіанного чи іншого інструментального класу свідчила про респектабельність закладу. Невелика кількість учнів (від 5 до 50 чоловік)
дозволяла урізноманітнювати форми проведення індивідуальних занять. Уроки в музичних школах та
класах розвивали гарний смак та давали можливість вихованцям бути бажаними гістьми в найвищих колах міста.
Зазначимо також, що великою популярністю користувались домашні уроки, які проводили прибулі
вчителі музики (котрі нерідко були випускниками Московської та Петербурзької консерваторій).
Микола Трипольський, відомий краєзнавець, писав: "… в каждом порядочном доме было фортепиано, и
проходившие вечером по улицам Житомира могли слышать гамм более, нежели встретить евреев…"
[6:110].
Велику роль у вихованні смаків городян відіграло "Артистичне товариство" (рік створення – 1876).
Саме йому, а пізніше "Житомирському відділенню Російського Музичного Товариства" (далі – РМТ),
належить велика заслуга в розвитку і підтримці юних талантів. Проте у цій мистецькій організації спочатку була майже відсутня координаційна робота, єдиний навчальний план і програма. Але "Товариство…"
на ранньому етапі своєї діяльності з успіхом виконувало основне завдання: сприяло навчанню обдарованої молоді і пропагуванню нових творів вітчизняних композиторів.
Невеликі кошти, які виділяло Міністерство Освіти, не дозволяли утримувати багато великих колективів, тому в місті дуже популярними були салонні вечори з участю в них камерних ансамблів. На цих музичних зібраннях проводились вечори одного композитора: бетховенські, грігівські тощо…
Не залишались осторонь від мистецьких подій міста засоби масової інформації: газети "Волынь",
"Жизнь Волыни", "Волынские губернские ведомости". Музичні новини з’являлися тут спочатку епізодично, а згодом в часописах їм присвячували цілі колонки.
Газети відігравали роль своєрідних "афішних тумб": в них постійно друкувались анонси вистав, концертів, рецензії та критичні матеріали на виступи гастролерів та місцевих артистів. Жодна подія не проходила повз увагу журналістів. З програм концертів можна зробити висновок про рівень майстерності
музикантів. У 2-й гімназії струнний квартет виконував камерні твори Е.Гріга, П.І.Чайковського,
Г.Венявського. Артистичне товариство в той же час запрошувало на оперні вистави "Є.Онєгін"
П.Чайковського, "Травіата" Д.Верді… [7].
Зазначимо, що дворянство не тільки "використовувало" обдаровану молодь у суспільному житті, але
й вміло шанувати талант і сприяло його розвитку. Зокрема, особливу увагу Департамент Освіти приділяв
охороні здоров’я вихованців.
Значну роль у музичній освіті молоді відіграло товариство, яке, на перший погляд, не має відношення
до культури та мистецтва. Але "Волинське попечительство про народну тверезість" зробило значний
внесок у справу інтелектуально-духовного розвитку простих робітників і ремісничого люду. В гуртках
"Попечительства…" викладалися Закон Божий, малювання, креслення, співи. На уроках музики розучувалися релігійні та світські твори, нотна грамота. У звіті "Товариства…" досить точно і конкретно характеризується одне з найголовніших завдань освіти: "Особи у віці, повному життєвих сил, замість того,
щоб витрачати їх на розгул, із акуратністю та постійністю присвячують свій час на здобуття знань, завдяки яким вони стають більш розвиненими членами суспільства…
Збільшення учнів вечірніх класів призводить до пропорційного зменшення числа осіб, небезпечних
своєю нерозвиненістю, обмеженістю та схильністю до розпусти…
Комітет постійно отримує подяки від осіб, які в силу різних причин не змогли навчитись простої
грамоти" [8:36-37].
Зазначимо, що всі наведені історичні факти і документи свідчать про багате культурне та духовне
життя губернського Житомира. Саме таким його бачив і любив Огієнко. Владика ніколи не забував, яка
земля вигодувала його. Дивосвіт батьківщини дихає на нас з кожного твору величезної спадщини Огієнка.
Можемо вважати, що під час перебування в Житомирі поглибилося розуміння Огієнком природи
людського буття, що ґрунтувалося на філософських пошуках вченого. Вивчення церковної літератури
тісно переплелося з етнографічними дослідженнями: біблійні мотиви нерозривно пов‘язані з громадянським патріотизмом, адже гуманістична спрямованість Книги Книг – це не що інше, як дійсні потреби жит-
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тя людини, розвиток її духовності. Вивчення зразків фольклорної творчості поліщуків сприяло пізнанню
глибин української мови.
Будучи, за його власним визнанням, "вельми необізнаним музикантом", Огієнко ще на початку XX
століття зробив висновок, вартий будь-якого шанованого теоретика музики: він конкретно вказав на первісний i домінуючий вплив української пicнi на церковну музику. Зважаючи на це, можна стверджувати,
що мистецькі традиції Житомира мали неабиякий вплив на майбутнього Патріарха.
Важко сказати, ким він був: письменником, етнографом, філологом, істориком, філософом ?! У кожній з цих галузей Іван Іванович залишив помітний слід. Мав декілька імен: митрополит Іларіон, Владика,
Пророк. Але для нащадків він залишився Українцем.
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Бовсуновская Н.М. Житомирщина – родина гениального Ивана Огиенко.
В статье описана музыкальная жизнь Житомира во время пребывания там Ивана Огиенко в конце
XIX века.
Bovsunivska N. Zhytomyr region - Motherland of Ivan Ogienko? a man of genius.
The article describes the artistic life of Zhytomyr during Ogiyenko’s visit at the end of the 19 th century.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ І. ОГІЄНКА У ЗМІСТІ КУРСУ "ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ"
Розглядаються особливості реалізації ідей І. Огієнка про цілісну систему виховання і навчання, а також
зміст освіти, спрямований на загальнокультурний розвиток особистості.
Фундатором національної системи освіти у роки відродження Української держави був Іван Огієнко –
відомий автор перших у нову добу підручників з української мови та різних словників, неперевершений
самобутній дослідник духовних скарбів рідної мови, літератури і культури. Він один з перших довів, що
виховання буде результативним лише тоді, коли зміст освіти концентруватиме в собі ідейні і моральнодуховні здобутки рідного народу, відбиватиме його національні традиції, звичаї, обряди. Важливою особливістю педагогічної теорії і практики І.Огієнка є те, що його дидактичні погляди і виховні ідеї становлять цілісну систему, в якій усі компоненти взаємозв’язані й спрямованні на формування особистості
патріота, громадянина незалежної України. Саме ці ідеї є важливими для сьогодення, оскільки вони
впливають на розвиток національної свідомості українців, збереження рідної мови, піднесення освіченості і культури народу.
Головний напрям удосконалення змісту освіти в сучасному вищому навчальному закладі – це реалізація ідей всебічного розвитку особистості. Педагогічна освіта повинна давати системні знання про людину як суб’єкта освітнього процесу, що включає навчання і виховання, на чому наголошував І. Огієнко.
Саме тому у структурі змісту педагогічної підготовки, ми виділили такі компоненти:
–
спрямування на досягнення головної мети навчання у вищому закладі освіти;
–
додержання цілісності і системності;
–
гуманістична та культурологічна спрямованість.
Головною метою підготовки вчителів у педагогічному закладі є формування творчої, всебічно розвиненої, духовно збагаченої особистості майбутнього спеціаліста із науковим світоглядом, з широким професійним кругозором, який постійно дбає про своє самовдосконалення, добре фізично розвинений, тобто
підготовлений до активної участі в суспільному житті.
Системоутворююча професійна підготовка вчителя забезпечує розвиток загальної і професійної культури майбутніх учителів, педагогічного мислення, професійно значущих якостей. Цілісність педагогічного процесу потрібно враховувати вже на стадії розробки навчальних програм і ретельно забезпечувати
тільки за умови додержання основних аспектів: повноти і єдності освітньої, виховної і розвивальної мети
навчання; повноти взаємозв’язку і концептуальності змісту; комплексного використання методів, прийомів і засобів навчання, зокрема у курсі "Теорія та історія педагогіки".
Зміст підготовки вчителя повинен базуватися на гуманній педагогіці і бути спрямованим на вироблення у студентів власної концепції сприймання дитини, аналіз гуманістичних засад у класичному педагогічному досвіді, ознайомлення із сучасними гуманістичними і традиційними (авторитарними) педагогічними концепціями, засвоєння особистісно-гуманного підходу до учня, реалізація його у школі.
У процесі формування професійної готовності майбутнього вчителя до реалізації принципів гуманної
педагогіки потрібно розв’язувати такі завдання: утверджувати у студентів віру в кожну дитину, а також у
свої педагогічні можливості і здібності, переконаність у непереборній силі гуманного підходу до дітей;
виховувати у студентів любов до дітей; прищеплювати навички творчого розв’язання педагогічних завдань; розвивати інтерес до класичної педагогічної мудрості, сучасних психолого-педагогічних і філософських досліджень, прагнення до самовдосконалення.
Відродження духовності в системі освіти – це та першооснова, яка сприяє її подальшій розбудові.
Шлях до цього – гуманітаризація освіти, суть якої у забезпеченні ґрунтовного загальнокультурного розвитку цілісної особистості.
Серед головних чинників виховання підростаючих поколінь І.Огієнко виділяє культуру, розуміючи її
у широкому значенні як безперервний потік, рух культурних цінностей в суспільстві, що відбувається
проміж різними поколіннями та соціальними верствами. У цьому русі засвоюються найцінніші культурні
вартості, одні набувають нового звучання, інші губляться, що є наслідком культурної спадкоємності [1].
Загальнокультурний рівень особистості вчителя залежить від таких чинників: мистецької культури,
що формується в процесі ознайомлення з різними видами мистецтв у суспільному житті (театри, музеї,
картинні галереї, виставки образотворчого мистецтва, кіно тощо); соціально-психологічної культури як
форми і процесу організації суб’єктом своєї життєдіяльності на побутовому рівні; інтелектуальної культури, яка формується у процесі навчальної діяльності в педагогічному закладі і забезпечує розвиток мислення й мовлення, навичок спілкування, організації наукових досліджень тощо; професійної культури, як
уміння творчо організовувати цілісний навчально-виховний процес.
© Хомич Л.О., 2002
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Педагогіка за своєю суттю є гуманітарною дисципліною і має сприяти формуванню духовного начала
в розвитку свідомої культурної творчості майбутнього вчителя. Через це у змісті курсу "Теорія та історія
педагогіки" ми реалізуємо естетичний компонент у процесі:
1) ознайомлення з античною культурою на основі вивчення філософських учень стародавніх Греції і
Риму;
2) вивчення давньогрецької і дохристиянської слов’янської міфології для виявлення їх виховного
значення;
3) вивчення народних традицій і звичаїв з метою відродження забутих ідей народної педагогіки;
4) формування культури мовлення і взаємовідносин у цілісному навчально-виховному процесі.
Ці ідеї узгоджуються з прагненням І. Огієнка зробити мову органічною частиною, основою виховання молоді. "Громадянство мусить ужити всіх заходів, щоб виховувати серед свого студентства глибоке й
міцне почуття всенаціональної єдності, як основи соборної літературної мови"[2: 48].
Такий зміст курсу "Теорія та історія педагогіки" створює сприятливі умови для розвитку особистості
педагога здатного на високому рівні узагальнювати знання, творчо мислити; розвиває індивідуальність
вчителя на основі цілісного та міждисциплінарного підходів.
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Хомич. Л.А. Реализация идей И. Огиенка при изучении курса "Теория и история педагогики".
Рассматриваются особенности реализации идей Ивана Огиенко о целостной системе воспитания и
обучения, а также содержания образования, направленного на общекультурное развитие личности в
курсе "Теория и история педагогики".
Khomich L.O. Realization of I. Ogiyenko ideas in teaching"Theory and history of pedagogics".
The author considers peculiarities of realization of I. Ogienko's ideas concerning the integral system of education as well as contents of education aimed at the general cultural development of personality in teaching "Theory and history of pedagogics".
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ПРОБЛЕМА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ
СПАДЩИНІ І.ОГІЄНКА
У статті розкриваються погляди І.Огієнка на підготовку вчителя та його місце у
розвитку суспільства.
Талановитий вчений, громадський діяч, педагог, професор І.Огієнко зазначав, що історичні умови передусім позначаються на освітніх процесах, на професійній діяльності вчителя. Розвиваючи його думку,
необхідно зазначити, що розбудова незалежної України потребує змін у системі освіти перш за все з метою відтворення інтелектуального потенціалу суспільства. Вирішення цієї проблеми значною мірою залежить від учителя, творча особистість і діяльність якого стають міцним засобом формування і розвитку
особистості учня. Вдосконалення підготовки педагогічних кадрів перебуває у прямій залежності не тільки від орієнтації студентів на професію вчителя, а й від організації їх підготовки до майбутньої діяльності. Тому серед актуальних проблем педагогічних наук є розроблення ефективних технологій підготовки
майбутніх учителів, яке повинно ґрунтуватися на дослідженнях здобутків передових просвітителів минулого.
Великого значення надавав Огієнко формуванню особистості вчителя, проблемі його підготовки, наголошуючи на першочерговості фундаментальних знань, вивчення історії розвитку національної системи
виховання, збагачення її сучасним досвідом. Він сам був чудовим педагогом, блискучим лектором, людиною енциклопедичних знань.
Шляхи і форми підготовки вчительських кадрів на різних етапах розвитку суспільства перебували в
центрі уваги багатьох науковців: істориків, філософів, соціологів, педагогів, психологів.
Проблема пошуку досконалої системи підготовки майбутнього вчителя існувала у кожному історичному періоді, але як наукова виникла разом з початком професійної підготовки вчителів у ХVІІІ столітті:
відкриттям перших учительських семінарій та педагогічних інститутів, хоча на емпіричному рівні існувала з моменту виникнення педагогіки. До неї, як до проблеми особистості учителя, звертались педагогифілософи Аристотель, Демокрит, Квінтіліан, Платон, Сократ, педагоги-гуманісти М. Монтень, Ф. Рабле,
філософи-просвітителі К.А. Гельвецій, Ж.-Ж. Руссо, видатний педагог середньовіччя Я.А. Коменський.
Одним з перших в українській педагогіці звертається до проблеми професійної підготовки та особистого
становлення вчителя Г.С. Сковорода, розглядаючи як основні такі вимоги: глибокі знання, творча спрямованість, відданість своєму народу, гуманізм. Прогресивний педагог підкреслював у своїх творах вирішальну роль вчителя в організації навчання, сам намагався перебудувати навчальний процес (зокрема, у
Харківській колегії), оновити його зміст, розробляв новітні підручники.
Протягом ХІХ сторіччя виникає особливий інтерес до особистості вчителя, його морально-вольових
якостей і загальнопедагогічної підготовки, яка набуває деяких ознак технологізованості: цілеспрямованості, системності, систематичності. Так, наприклад, у заснованому в 1803 році Харківському педагогічному інституті, який готував вчительські кадри для середніх шкіл, практична підготовка здійснювалася у
різних формах: студенти старших курсів проводили колективні або індивідуальні заняття зі студентами
молодших курсів, читали пробні лекції. У Глухівському вчительському інституті у другій половини ХІХ
сторіччя вперше в Україні були висунуті вимоги до методичної підготовки вчителів, порушено питання
про необхідність оволодіння ними основами педагогічної майстерності. При цьому підготовка вчителів,
озброєння їх основами професійної майстерності здійснювались також як у колективних, так і в індивідуальних формах.
Проблеми підготовки майбутніх учителів у той час розглядали та вирішували відомі вітчизняні та зарубіжні педагоги. К.Д. Ушинський, який розробив "Проект учительської семінарії", вважав, що вчитель
стає творцем особистості дитини тоді, коли пізнає закони її розвитку, глибоко знає психологію, має високий рівень методичної майстерності; М.І. Пирогов розглядав теоретичну і практичну підготовку вчителів як першочергову справу; О.В. Духнович, який створив перший систематизований підручник з педагогіки для народних учителів в Україні, вважав "педагогію" мистецтвом мистецтв, вимагав, щоб педагог
розвивав душевні і тілесні сили вихованців цілеспрямовано, поступово і відповідно до їхнього віку, тобто індивідуалізував та технологізував процес навчання і виховання.
На цьому етапі було загальновизнано, що освічених учителів неможливо підготувати тільки читаючи
лекції, особлива увага приділялась прищепленню навичок викладання, красномовства, умінню чітко висловлювати свої думки. Аналіз навчальних планів і програм вищих педагогічних навчальних закладів
показує, що велика увага приділялась психолого-педагогічній, методичній і практичній підготовці майбутніх учителів.
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На початку ХХ століття педагогіка розвивалась під істотним впливом політичних та економічних подій, що відбувалися як усередині кожної країни, так і в усьому світі загалом. Вітчизняна педагогічна наука знаходилася у кризовому стані: стара модель педагогіки як науки потребувала докорінної перебудови.
Значний вплив на формування педагогічної науки в цей період здійснювали передові ідеї Заходу, що
сформували рефлексологічний напрям у педагогічній науці того часу – педологію, – який виник наприкінці XIX сторіччя у США. Педагогічним підґрунтям педології була ідея вільного виховання дитини, яка
отримала назву педоцентризму. В основу цієї теорії була покладена концепція про те, що зміст освіти,
методи і організація навчання зумовлені, головним чином, інтересами і потребами дитини, яка є центром
педагогічного процесу. Вихователь має, по-перше, підходити індивідуально до кожної дитини, а по-друге
– розвивати лише ті риси характеру, що необхідні суспільству, і тактовно гальмувати ті, що мають перехідний, тимчасовий характер. Таким чином, основним принципом цієї теорії став принцип індивідуального підходу до дитини, основним засобом – індивідуалізація.
В період 1917–1920 рр. велися активні пошуки змісту, форм та методів підготовки вчительських кадрів радянської школи, запроваджувалися принципи демократизму, гуманізму, особистісно-орієнтована
модель освіти.
Роль і місце вчителя в організації навчально-виховного процесу та проблема формування педагогічних кадрів в цей період глибоко розглянуті в роботах таких вчених, як О.М. Астряб, А.Д. Бондар,
П.П. Блонський, Б.Д. Грінченко, Н.К. Крупська, А.В. Луначарський. Важливу роль в удосконаленні організації підготовки вчителя відіграли праці В. Затонського, М. Зотова, І.Огієнка, Я. Ряппо, С. Сірополко,
М. Скрипника, присвячені проблемі формування педагогічних кадрів для загальноосвітньої школи. Незважаючи на те, що в їх роботах окремі факти щодо аналізу системи педагогічної освіти викладено тенденційно, ідеалізовано, деякі із запропонованих форм і методів були достатньо корисними при підготовці
вчительських кадрів для національних шкіл України. Водночас виходять педагогічні праці С.О. Головка,
З.О. Малькової, М.Д. Никандрової та інших, в яких розглядалися і питання підготовки вчителів зарубіжної школи, що в свою чергу збагачувало вітчизняний досвід у сфері досліджуваної проблеми.
Будівництво нової радянської школи, яке розпочалося у 20-ті роки, зумовило необхідність створення
нової системи освіти і виховання. Перед вітчизняною педагогічною наукою постала проблема пошуку
шляхів створення нової школи, яка б відповідала природі дитини, закономірностям її розвитку. Були
створені авторські вітчизняні концепції комплексного навчання (технології), розроблені такими вченими,
як Г. Іваниця, О. Музиченко, І. Соколянський, Я. Чепіга. Підґрунтям комплексності була система принципів, серед яких одним із основних виділяли принцип індивідуального підходу, що визначався як урахування природи дитини, її інтересів і потреб.
Серйозному перегляду в цей період підлягали важливі питання теорії навчання, серед яких – врахування вікових особливостей учнів та індивідуальний підхід до них. Переважав еволюційно-біологічний
підхід до дитини, прагнення врахувати культурно-історичні закономірності її розвитку. Побудований на
цій основі навчально-виховний процес, який мав за мету формування яскравої і самобутньої індивідуальності і складав освітню парадигму цього часу.
Проте в середині 20-х років радянська наука почала відходити від пріоритетності розгляду особистості дитини, від оцінки діяльності школи і виховання як формування індивідуальності. Вся увага в дусі
офіційної ідеології зосередилася на вивченні соціального середовища, колективу як основної форми дитячого життя. Постанова ЦК ВКП(б) "Про педагогічні перекручення у системі Наркомпросів" підштовхнула певну групу педагогів до неадекватних висновків і відмови від вивчення вікових і індивідуальних
особливостей дітей, а принцип індивідуального підходу втратив своє значення і розглядався в контексті
принципу колективізму.
На цей час припадає вироблення основних тенденцій формування особистості вчителя нової школи
України (Г. Ващенко, Г. Лубенець, Я. Мамонтов, І. Огієнко, С. Русова, Я. Чепіга). Великого значення
надавали спеціальній освіті учителя, професійному педагогічному досвіду, умінню будувати навчальновиховний процес із врахуванням індивідуальних особливостей дитини.
Досліджуючи проблеми становлення української школи, Огієнко стверджував, що Україна виробила
свою оригінальну систему, джерелами якої вважав систем шкіл Київської Русі, братські школи, КиєвоМогилянську та Острозьку академії, досвід передових просвітителів. Видатний вчений мріяв про створення національної школи, центром якої повинні бути, на його думку, формування культури та традицій
українського народу.
Педагогічна діяльність Огієнка носила багатогранний характер, відбувалася як у школах та гімназіях,
так і в університетах Києва, Кам′янець-Подільського, Варшави, тому він усвідомлював місце вчителя у
національній школі і великого значення надавав формуванню його особистості, виваженому підходу до
добору педагогічних кадрів. Незважаючи на короткий час перебування на посаді міністра освіти,
І.Огієнко працював плідно та продуктивно у галузі перебудови національної освіти, яку він вважав найважливішим фактором відродження народності.
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Нові вимоги до теоретичної підготовки вчителя знайшли своє відображення у підручниках з педагогіки того часу. У 20-30-ті роки вийшла досить велика кількість підручників як для вищих педагогічних
закладів, так і для технікумів та курсів короткочасної підготовки педагогічних кадрів (П.П. Блонського,
А.П. Пінкевича, М.М. Пістрака). У методичній літературі, головним чином, детально розглядалися педагогічні ідеї минулого. Принципи добору цих ідей визначалися схильністю автора до того чи іншого напрямку у педагогіці; разом з тим у підручниках пропонувалися і деякі нові перспективні шляхи підготовки вчителя.
І.І.Огієнко також вважав одним із важливих чинників відродження української школи, створення нового підручника як вищої, так і загальноосвітньої школи. Він створив велику кількість підручників, які
вирізняються чіткістю, науковістю, образністю, народністю, гуманістичною спрямованістю.
І.Огієнко, досліджуючи витоки національної системи виховання ще з часів Київської Русі, розробив
власну концепцію національної школи, підґрунтям якої слугували принципи народності, доступності,
гуманності, особистісно орієнтована спрямованість. Великого значення він надавав вихованню особистості, визначив шляхи, засоби, джерела такого виховання у досвіді народу, традиціях, звичаях, рідній мові.
Видатний педагог наголошував на важливості єдності та цілеспрямованості дій всіх учасників виховного
процесу як умови підвищення його ефективності та всебічного розвитку кожної дитини.
Сучасний етап педагогічної практики – це перехід від пояснювально-інформаційних технологій до діяльнісно-розвиваючих та особистісно-орієнтованих, впровадження яких у сферу вищої освіти має сприяти вирішенню проблеми щодо їх якісного впливу на зміст, методи та організаційні форми навчання, що,
у свою чергу, створює умови для вдосконалення процесу підготовки вчителя. Тому важливого значення
набуває вивчення спадщини видатного вченого І.Огієнка, ідеї якого повинні стати джерелом розвитку та
реформування сучасної освітньої парадигми.
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Еремеева В.М. Проблема личностно ориентированной подготовки учителя в педагогическом
наследии И.Огиенко.
В статье рассматриваются взгляды И.Огиенко на подготовку учителя и его место в развитии
общества.
Yeremeyeva V.M. The problem of personally oriented training of a teacher in the pedagogical heritage of
I.Ogiyenko.
The article considers I. Ogiyenko's point of view concerning the place of education and the place of a teacher in
the development of the society.
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КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ: РЕТРОСПЕКТИВА ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналізується історико-педагогічний аспект культури поведінки дітей, ретроспектива ідей видатних
педагогів, положення і поради професора І.Огієнка щодо ефективності самого процесу виховання.
Культурологічний підхід до вивчення історико-педагогічних явищ потребує, насамперед, їх аналізу як
частин загальнолюдської культури. На всіх етапах історичного розвитку культура безпосередньо
пов’язана з розвитком філософії, досягненнями у галузі природничих та гуманітарних наук, з суспільним
прогресом.
Перші правила моральної поведінки знаходимо у виховних системах Стародавньої Індії, Китаю.
Зокрема, Конфуцій вважав, що головним у вихованні бездоганної поведінки дитячої особистості є дотримання звичаїв свого народу. Разом з цим, дитина має виховуватись в дусі поміркованості, покірності, поваги до старших згідно, з віком і соціальним становищем. Основне поняття етики Конфуція –
"жень" (гуманність), це головний принцип, який визначає вчинки, поведінку людини.
Давньогрецький мислитель Піфагор вважав, що діти з раннього віку мають вправлятися у пристойній
поведінці. Щоб запобігти розвитку людських вад, дитина не повинна зустрічатися з грубощами, сварками та ін. На думку Сократа, виховання моральної поведінки дитини має ґрунтуватися на таких педагогічних принципах: відмова від примусу і насилля, визнання переконання найбільш дієвим виховним засобом. Вдосконалення людиною своєї моральності, за його переконанням, є головною метою виховання. У
працях Аристотеля головна увага приділяється загальній культурі людини, її моралі. Для вироблення
доброчинності він, подібно до Демокрита, радив використовувати систему вправ для формування гарних
звичок.
У Київській Русі найпростіші правила поведінки склалися в умовах розвиненої родової общини у формі звичаїв. Ідеологічною основою виховання того періоду, як відомо, була язичницька релігія, в основі
якої – обожнювання природи. Земля, вода, ліс, звірі, люди – все це вважалося часткою бога. Звідси можна стверджувати, що всі богоугодні вчинки, діяльність людини були природовідповідними. З ранніх років діти привчалися до думки, що зламати без потреби гілку, плюнути у річку, вдарити палицею по матері-землі, – все це гріх. У вихованні дітей у першу чергу звертали увагу на розвиток таких якостей, як хоробрість, спритність, сила, витривалість.
Запровадження християнства на Русі призвело до поширення серед народу християнського гуманізму,
до зростання міри людяності у відносинах між індивідами. Тому культура поведінки тісно пов′язується з
моральністю, а її виховання розглядається у тісному взаємозв’язку з розвитком духовного світу вихованця. З перших років життя дитину вчили любові до Бога і ближнього, співчуття до знедолених, поваги до
старших, милосердю. Вже в ті часи утверджується "золоте правило" моралі: "Стався до інших так, як би
ти хотів, щоб ставились до тебе". Ці та інші положення знайшли своє відображення у збірці законів князя
Володимира та в "Русской правде" Ярослава Мудрого. Оскільки тогочасні устої поєднували варварство з
добродушністю, у зв’язку з неосвіченостю, закони, що стверджували моральні норми поведінки (повага
до батьків, недоторканість життя іншої людини, її майна), були значним просуванням у соціокультурному розвитку.
Зазначимо, що у народній педагогіці норми поведінки набувають характеру традицій. Саме останні є
основою розвитку народного ідеалу особистості. Прислів’я, приказки, казки, пісні – все це надбання виховного досвіду народу, в якому влучно, змістовно й лаконічно втілено моральні категорії добра,
обов’язку, доброчинності, совісті. Народна мораль засуджує такі риси особистості, як лінь, підступність,
злість, лицемірство, і, навпаки, схвалює працьовитість, порядність, щирість, доброту, повагу до людей.
Виховання звичок, як відомо, починається з раннього дитинства. "Бережи честь змолоду"," Добрий початок – половина задуманого," – вчить народна мудрість.
Подальший розвиток ці ідеї знаходять у "Повчанні" Мономаха. Основою доброчинності, на його думку, є страх Божий та любов до людей. Тому князь наголошує на необхідності втілення релігійних приписів у повсякденну практику. "Не забувайте бідних", "будьте батьками сиріт", "не вбивайте ні правого, ні
винного", "не залишайте хворих", "не майте гордощів ні в серці, ні в розумі", – такі настанови до виховання поведінки дітей ставить В. Мономах [1: 166].
Як відомо, епоха середньовіччя характеризується посиленням впливу церкви на всі галузі суспільного
життя. Діти сприймалися як маленькі дорослі, тому їхнє виховання засобами ігор, фізичних вправ вважалося необов’язковим. У зв’язку з цим, формування культури поведінки здійснювалось у векторі приду© Федорова М.А., 2002
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шення чуттєвих бажань, ігнорування всього тілесного. За порушення релігійних правил, правил поведінки учні підлягали тілесним покаранням.
Ідеї гуманної поведінки епохи Відродження, Нового часу знайшли своє відображення у доробку
Я.Коменського, який доводив, що моральність, бездоганна поведінка досягаються виключно шляхом
цілеспрямованого виховного впливу. Зміцнення поведінкових звичок він радив починати з дитинства.
Лише за цієї умови виховання забезпечує позитивні зрушення у поведінці. У "Великій дидактиці" вчений
резюмує: "Природа всіх народжуваних істот така, що вони є гнучкими і найлегше приймають форму,
поки вони у ніжному віці; зміцнившись, вони не підлягають формуванню" [2: 209]. Загалом педагоггуманіст вказував на необхідність утвердження культури поведінки як звички дітей, починаючи з 5-6
років. Виховання моральної поведінки, за Коменським, має ґрунтуватися на принципах природовідповідності, наступності, поступовості, безперервності. Деякі з цих положень знаходимо ще у Демокрита, Сократа, у гуманістів епохи Відродження. Проте у Коменського ці принципи виокремилися й отримали теоретичне обґрунтування (на основі аналогії з явищами природи).
Серед методів виховання культури поведінки вчений пропонує приклад учителів, повчання, що призводить до створення переконань; вправи; заохочення і покарання, зокрема й фізичне. У "Материнській
школі" можна виокремити перелік "добрих якостей", необхідних для зміцнення поведінки дітей (поміркованість, охайність, пошанування старших, терплячість, делікатність).
Педагогічну своєрідність також мають етичні погляди англійського філософа Д.Локка. Відповіді на
питання, що пов’язані з вихованням моральної поведінки у дітей, чітко віддзеркалюються у його працях
"Про людський розум" і "Думки про виховання". Регулятором вчинків, поведінки людей є закони: божественний, цивільний та суспільної думки. Божественний закон утверджує ідеї вчинків, що є або гріховними, або виконанням обов’язків. Цивільний закон об’єктивує ідеї вчинків, що є або злочинними, або законними. А розгляд ідей з позицій закону суспільної думки спричиняється до ідеї вчинків, що є доброчесними або порочними. Отже, головним у вихованні культури поведінки, за Локком, є розвиток у дитини
дисципліни духу, вміння підпорядковувати бажання контролю розуму. Про це неодноразово наголошується у його праці "Думки про виховання": "Потрібно навчити її (дитину) протистояти своїм потягам,
відмовляти у задоволенні своєму смаку до багатства, ласощів і т.д.", "з ранніх років привчати придушувати свої бажання" [3: 156, 168]. Прямуючи за Коменським, формування культурних звичок Локк радить
розпочинати з раннього віку, "коли молода душа найбільш ніжна і найлегше піддається впливу" [3, 151].
Сам процес виховання має спиратися на дитячий інтерес і допитливість. У зв’язку з цим, Локк пропонує
наступні методи: вправ, як метод формування моральних звичок, нагород і покарань, приклад товаришів
та вихователя, розмірковування.
Дещо пізніше французький філософ-педагог Ж.-Ж.Руссо у вихованні пропонує дотримуватись принципів гуманізму, природовідповідності, свободи, індивідуального підходу до дитини. На його думку у 56-річному віці дитина звільняється від впливу штучної культури і має виховуватись лише у відповідності
зі своєю природою. Розумовий розвиток та цілеспрямоване засвоєння правил моральної поведінки у
цьому віці, за Ж.-Ж.Руссо, приносять лише шкоду. Вихованець ще не може зрозуміти словесні пояснення
вчителя щодо правил поведінки. "Не давайте вашому учневі ніяких словесних уроків, він повинен отримувати їх лише з досвіду", – наголошує він [4: 232]. Отже, виховання поведінкових звичок дитини відбувається не шляхом декламації, роз’яснення, а шляхом переживання нею наслідків негативних вчинків і
накопичення морального досвіду. Руссо вважає за необхідне створювати умови, щоб дитина на власному
досвіді переконалася у шкідливості для себе тих вчинків, від яких застерігав її вихователь. Таким є його
принцип природних наслідків.
В ті часи Й.Г.Песталоцці вважав, що у вихованні культури поведінки дітей визначальним є принцип
родинності, який тісно поєднується з індивідуальним підходом до дітей. Реалізація цих принципів вимагає максимального задоволення всіх потреб вихованця, відчуття ним власної захищеності та психологічного комфорту. Розвиваючи принцип природовідповідності, він, на відміну від Руссо, рішуче відкидав
ідею саморозвитку духовних здібностей дитини, її культури поведінки. Природовідповідність полягає у
тому, що виховання має враховувати психологічні особливості розвитку дитини і допомагає розвитку у
неї доброчеснотних звичок. Велике значення у формуванні поведінки, на думку Песталоцці, має позитивний приклад учителя, дотримання чітко встановлених правил дисципліни. Першим кроком у становленні моральної культури дитини є розвиток у неї внутрішнього споглядання, яке базується на утвердженні
почуття любові, довіри, вдячності. А найвищий рівень моральності міститься у "досконалому пізнанні
добра, у досконалому вмінні та бажанні творити добро" [5: 385].
Пізніше у теорії "виховуючого навчання" Й.Ф.Гербарт підкреслював, що навчання і керування є основними засобами формування моральної поведінки. Разом з тим, він пропонував застосовувати спеціальні методи та прийоми (заохочення, покарання, встановлення правил поведінки і т. д.). Моральне вихо-
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вання має утверджувати у дитини ідеї справедливості і добра. Тільки за цієї умови моральність виступатиме принципом діяльності особистості.
У другій половині 19-го ст. основним у концепції "вільного виховання" Л.Толстого було переконання,
що народжена дитина не має негативних якостей і рис (такі зумовлюються зовнішнім середовищем або є
наслідком неправильного виховання). Головною у вихованні соціально схвалюваної поведінки була ідея
ненасилля, повна відмова від будь-якої примусовості. Основним регулятором поведінки Л.Толстой вважав совість дитини. Саме пробудження совісті вихованців і бажання дотримуватись заповідей Біблії є
важливими чинниками гуманної і відповідальної поведінки.
Ідея народності пронизує всю виховну систему видатного педагога К.Ушинського. Головними чинниками виховання культури поведінки дитини він вважає рідну мову, фольклорні твори, мистецтво.
Виняткового значення надавав К.Ушинський вихованню рідною мовою, оскільки будь-яке розуміння
починається зі слова, крізь нього проходить і до нього повертається. Культура людини і мова є
об’єднаними у площині духовних вартостей. Розвинене мовлення є ознакою висококультурної особистості і, навпаки, у низькій культурі мовлення виявляються виразні ознаки бездуховності.
Твори мистецтва, фольклорні твори, на думку вченого, містять могутній ідейно-моральний, художньо-естетичний потенціал. В них простежується повага до прогресивних народних традицій, відображення найкращих людських якостей. Провідним методом виховання культури поведінки К.Ушинський
вважав емоційне переконання, спрямоване на утвердження у дітей оптимізму, християнських доброчеснот. Людина "більше людина в тому, як вона себе відчуває, ніж у тому, як вона думає" [6: 41].
Ідеї Ушинського підтримала С. Русова. Основним шляхом, що забезпечує духовний розвиток дитини,
розвиток у неї основ високоморальної поведінки, вона вбачала у створенні національної школи. Мова,
рідномовне оточення, етнічне середовище є могутніми засобами морального виховання.
Виховання культури поведінки має спиратися на ті дитячі порухи, що зміцнюються з ранніх років
(співчуття, доброта, прагнення до ласки). Перший крок для забезпечення ефективності "виховання морального – це ознайомлення з питомими інстинктами дитини, на них треба спиратися" у виховному процесі
[7: 185]. Для виховання характеру Русова визнає за потрібне розвинути розум дитини, її волю і пам’ять,
бо "в розумі закладено закон, що координує, нормує почуття, емоції, нахили", а "пам’ять і воля стримують бажання дитини, не дають розвинутися її примхам" [7: 229]. Негативні вчинки дітей, на думку
С.Русової, є наслідком об’єктивних причин, пов’язаних з нездоров’ям вихованця, впливами середовища,
з невмінням або небажанням дорослих врахувати дитячу індивідуальність у вихованні.
І. Огієнко, відомий як митрополит Іларіон, розглядав виховання моральної поведінки дитини як єдиний комплекс цілеспрямованих дій родини, церкви, школи, позашкільних установ. Провідна роль у вихованні поведінкових звичок, на його думку, належить родині. Сприймаючи приклад батьків, дитина втілює його у своїх вчинках. У такий спосіб у неї формується шанобливе ставлення до родичів, до сімейних
традицій, а, головне, у неї невимушено виникає повага до моральних законів та звичаїв свого народу, що
робить можливим їх подальше використання у вихованні. У зв’язку з цим, Огієнко каже так: "Кожний
громадянин мусить виховуватись тільки на всенаціональних культурних традиціях, бо вони дадуть йому
найбільше культурних цінностей" [8: 15].
Індивідуальна поведінка дитини залежить від рівня сформованості у неї національної свідомості та
такої форми самосвідомості, як совість, яку Огієнко вважав "сторожем вчинків дитини". Засобами виховання доброчеснотної поведінки у родині, на його думку, є: рідна мова, бо "в самій мові нашій одбився
дух нашого народу" [9: 19], материнський та батьківський вплив, рідномовне оточення.
У справі виховання культури поведінки І.Огієнко надавав великого значення вмінню поєднання
впливу на особистість дитини школи і родини. На його думку, батьки і вчителі повинні виступати як
партнери, постійно підтримувати і доповнювати один одного, оскільки у школі удосконалюються ті риси
і якості, які формуються батьками.
Великого значення у вихованні особистості дитини І.Огієнко надавав церкві. За його переконанням,
вона впливає на "вироблення в собі правдивої думки", "любові до первобатьківщини","чесного життя в
світі". Результатом такого формування, за Огієнком, є утвердження у дітей доброчеснотності, поміркованості, ввічливості як основ дитячого культурного досвіду.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Поучение князя Владимира Мономаха /Антология пед. мысли Др. Руси и Русского государства
16–17 вв.– М.: Педагогика, 1985. – С. 164–170.
2. Коменский Я. Избранные педагогические сочинения /Под ред. Красновского А.-М.: Учпедгиз,
1955. – 651 с.
3. Локк Д. Мысли о воспитании // Педагогическое наследие. – М.: Педагогика, 1989. – 416 с.
4. Руссо Ж.Ж. Эмиль или О воспитании // Педагогическое наследие. -М.: Педагогика, 1989. – 416 с.

51

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 9. Педагогічні науки

5. Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения: В 2х т.Т 2.-М.: Педагогика, 1981. – 416 с.
6. Ушинський К.Д. Твори в 6 т. – К.: Рад. школа, 1954. – Т.1.– 452 с.
7. Русова С. Вибрані пед. твори: У 2 кн. Кн.1/За ред. Є. Коваленко.-К.: Либідь, 1997. – 272 с.
8. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки.-К.: Обереги, 1994. – 72 с.
9. Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. – К.:
Довіра, 1992. –141с.
Матеріал надійшов до редакції 17.11.2001 р.
Федорова М. Культура поведения детей: ретроспектива исследования.
Анализируется историко-педагогический аспект культуры поведения детей, ретроспектива идей
знаменитых педагогов, положения и советы профессора И.Огиенко, касающиеся самого процесса
воспитания.

Fedorova M. The culture of children's behaviour: the retrospective view on the research.
The author analyses the historico-pedagogical aspect of the culture of children behaviour, the ideas of prominent educationalists, Professor I.Ogiyenko's statements and pieces of advice concerning the very process of upbringing.
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ІВАН ОГІЄНКО ТА ІДЕЯ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ ДІТЬМИ
Розглядається ідея розвитку оптимізму, почуття досягнення успіху дітьми у контексті доробку Івана
Огієнка.
Іван Огієнко – один з провідних церковних, громадських і культурних діячів ХХ століття. Будучи
професором Київського університету святого Володимира, ректором Кам’янець-Подільського державного українського університету, митрополит Іларіон зробив вагомий внесок у розвиток культури і освіти
України. Свої зусилля він спрямував на створення такої системи навчання і виховання, всі компоненти
якої покликані формувати в учнів честь, гідність, гордість і радість за приналежність до української нації, готовність боронити її свободу, утверджувати власну державність, оптимістичне світорозуміння. Він
глибоко розкривав оригінальність і самобутність психології українців. І. Огієнко надавав великого значення основам людської моралі – совісті, любові до праці, пошані до старших, відданості Україні.
Досить складний життєвий шлях не зруйнував у нього оптимізму, закладеного ще в дитинстві. Будучи людиною, сповненою надій на майбутнє, Іван Огієнко у своїх численних науково-методичних статтях,
опублікованих у журналах "Рідна культура", "Рідна мова", у "Граматиці малої Лесі", у "Науці про рідномовні обов’язки", обстоював ідею досягнення успіху дітей у гуманістичній поведінці, в християнському
доброчеснотному способі життя.
Родина, школа і церква – це 3 ланки єдиного цілого у вихованні дитини. Головним осередком впливу
на дитину, на думку митрополита Іларіона, є родина, сім’я, в колі якої в душу дитини повинно засіватись
все те добре, світле, радісне, що допоможе в майбутньому стати справжньою людиною, досягти успіху в
житті. Огієнко цінував саму людину з її яскравою індивідуальністю власного духовного світу. Його основні засади гуманізму можна охарактеризувати висловами:"Людина кожна – то перлина", "найбільш
божественна істота", основою повновартості якої є віра.
Розглядаючи проблему щастя, стверджував, що світ щасливий тоді, коли він наповнений добром, і
нещасний при перевазі зла. Відділити ж добро від зла може совість – "сторож вчинків людини", як називав її митрополит Іларіон. Зрадники рідного завжди нещасливі, бо не мають спокійної совісті. І. Огієнко
фіксує два етапи людського щастя: земного (у боротьбі та стражданнях) і небесного (у духовному спокої). Найбільше вдосконалення душі – знаходження щастя у своїх стражданнях. Торкаючись таких християнських чеснот, як любов і щастя, він поєднує їх вияв безпосередньо із долею народу й України: боротьба за щастя народу вдосконалює душу, а витоки цієї боротьби беруть початок із любові до всього рідного, українського (таку любов він підносить до найвищого морального рангу – блаженства). Насамперед, це любов до рідної мови. "Давно вже стверджено, що тільки рідна мова приносить людині найбільше і найглибше особисте щастя, а державі – найсильніші патріотичні характери" [1:3]. Справедливо вважаючи, що реалізувати себе дитина зможе тільки за умови знання і любові до рідної мови, Іван Огієнко
закликає вдома розмовляти тільки рідною мовою, що принесе душевний спокій і насолоду в житті. Отже,
дуже важливо занурити дитину в рідномовне оточення. В "Науці про рідномовні обов’язки" він зазначає:
"...кожний громадянин, що хоче щастя своєму народові, мусить повсякчасно працювати й для збільшення
культури своєї літературної мови" [1:14].
Вчений підкреслює розум, справедливість, мужність українців, мелодійність, багатство української
мови, описує славне минуле України. В праці "Українська церква: Нариси з історії Української православної церкви" він розкриває етапи культурного життя українського народу, підкреслює його вплив на московську культуру. "Українці принесли з собою всю велику культуру, й вплив їхній відбився у Москві на
всьому житті. Він відбився на будівництві, на малюванні, на одежі, на співах, на музиці, на звичаях, на
праві, на літературі й навіть на самій російській мові. Все життя складалося тоді так, що ставало неможливим прожити без українця" [2:243].
Як людина, сповнена оптимізму, І. Огієнко висловлює велику віру в український народ. В "Українській культурі" він "кидає оком на той довгий шлях, що його ми перейшли" [3:3]. Обґрунтовано доводить,
що українці мають свою історію, оригінальну, своєрідну культуру, що це окремий народ, висвітлює "чесноти " української душі. Не дивлячись на те, що "шлях нашого народу завше був тернистим шляхом,
важкою хрестною путтю, тим шляхом, що вів окривджений народ наш на Голгофу" [3:4], Огієнко з оптимізмом дивиться на майбутнє українців.
Сукупність афоризмів і сентенцій, зібраних Митрополитом Іларіоном [4], відтворює всю глибину і
актуальність його думок. В множині цих мовних перлів ми знаходимо підтвердження оптимістичного
світосприйняття І. Огієнка. Він закликає не бути песимістом, не нарікати на недолю свою (бо скрізь повно людей ще нещасливіших за нас), а сіяти радість і віру, бо живемо – і в самому житті вже наше щастя.
Щастя в його розумінні – то спокій. А де спокій – там Бог, а де Бог – там сила й достаток. Віруючий на© Максимова О.О., 2002
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род сіє спокій, з якого родиться щастя. "Найчистішими солодощами для душі і серця віруючого" є поезія
молитов, адже християнство – віра радісна. Світ наш світлий і радісний, бо це творіння Боже. Запорукою
щастя у цьому житті і спасіння на небесах є любов до всього свого, рідного, українського, до якого дитину треба привчати змалечку.
Ці ідеї досягнення успіху дітьми нашого земляка І. Огієнка започатковані ще Я. А. Коменським. Він
вважав, що дітей слід цілеспрямовано готувати до навчання в школах. Необхідно зміцнювати здоров’я
дітей дошкільного віку, розвивати мовлення, ознайомлювати з довкіллям, давати елементарні знання з
основних наук, знайомити зі школою, з учителем, готувати до виконання обов’язків учня – одним словом, робити все для подолання страху перед школою. Видатний педагог формує правила, за яких процес
навчання буде успішним, запам’ятовування навчального матеріалу буде ефективним:
оптимальний обсяг навчального матеріалу – такий, щоб його можна було засвоїти за один раз;
повторення повинно бути не механічним, а враховувати нові умови;
спогади про одне мусять викликати спогади про інше, утворюючи своєрідний ланцюг;
слід навчити учнів концентрації уваги при сприйманні навчального матеріалу;
діти повинні розуміти те, що вивчають;
важливою є впорядкованість знань;
слід не забувати про емоційність при запам’ятовуванні матеріалу (здивування, радість);
все, що можна, слід представляти для сприймання всіма можливими органами чуття;
вибирати розумне співвідношення між активною діяльністю і відпочинком;
застосовувати ігрову діяльність у навчальному процесі.
Видатний педагог обґрунтовував ідею про необхідність час від часу виконання учнем обов’язків учителя. За такої організації роботи всі в усьому швидко і надійно досягнуть успіху. Я. А. Коменський першим систематизував і проаналізував принципи дидактики, одним з яких є успіх.
Ж.-Ж. Руссо також вважав, що правильне виховання є засобом розв’язання корінних соціальних проблем, шляхом виховання можна перебудувати світ. Успішне виховання можливе за умови дотримання
принципу природовідповідності. Тому необхідно виховувати, згідно з законами розвитку організму дитини та її здібностями. Завдання вихователя полягає у створенні найкращих умов для розвитку дитини, у
застереженні її від шкідливих впливів. А для цього він повинен добре знати природу дитини, закономірності її розвитку. Багато уваги Ж.-Ж. Руссо приділяє фізичному вихованню, дає поради по загартуванню
дитини, радить надати можливість їй більше рухатись, гратись ("Для зміцнення тіла і сприяння його росту природа має свої засоби, яким ніколи не слід протидіяти. Не потрібно змушувати дитину залишатися
на місці, коли їй хочеться ходити, чи заставляти ходити, коли їй хочеться залишитись на місці... Нехай
вони стрибають, бігають, кричать, коли їм хочеться [5:213] ),але не потурати примхам і забаганкам. Виступаючи проти шкільної освіти, він був переконаний в успішності виховання на лоні природи. Його роман "Еміль, або Про виховання" є практичним керівництвом з виховання дітей.
Відомий діяч громадсько-педагогічної думки ХІХ століття К.Д. Ушинський зробив свій внесок у розвиток навчально-виховного процесу. На його думку, досягти успіху дитина зможе, якщо мета і зміст її
виховання відповідатимуть соціальним потребам. А завданням виховання буде формування таких якостей, як почуття обов’язку і відповідальності перед народом, перед державою, сім’єю і самим собою. В
основі його педагогічної системи лежить ідея народності, під якою розумів своєрідність кожного народу,
зумовлену його історичним розвитком та географічними умовами. Тому навчання має здійснюватись
рідною мовою. К. Д. Ушинський пропонує організовувати навчання й виховання з урахуванням природи
дитини, розвиваючи її здібності. Важливу роль він відводить праці, підкреслюючи, що людина формується і розвивається у трудовій діяльності: з ліквідацією праці зупинився б розвиток людства. Отже, відсутність праці руйнівно діє як на моральність, так і на щастя суспільства. Одним з найважливіших засобів виховання великий педагог вважав природу, її простори, які є найдоступнішими для дитячого сприймання. Під час взаємодії з природою у дитини нагромаджується чуттєвий досвід, який є основою розумового, морального і естетичного розвитку. Дитина здатна досягти успіху за умови активної позиції у навчально-виховному процесі. Тому Ушинський надає великого значення режиму життя учнів, який привчає їх до організованості, розвиває прагнення до діяльності. Значну увагу приділяє великий педагог
етичному, естетичному і фізичному розвитку як гаранту виховання всебічно розвинутої особистості.
Л. М. Толстой також вважав запорукою успіху реалізацію принципу вільного виховання особистості,
який базується на розумінні природи дитини як "першообразу гармонії, правди, краси і добра". Прикладом втілення цього принципу у практику була Яснополянська школа: учні самі писали твори, вишукували в шафах цікаві для них книжки, про незрозуміле запитували вчителя. Поведінка учнів була настільки
вільною, що кращі з них могли навіть запропонувати вчителеві самому написати твір на якусь тему. І
Толстой писав, творив для своїх вихованців оповідання і казки, вводячи їх у світ життя, навчаючи вибирати правильний шлях, що приводить до успіху.
Видатний український педагог С. Ф. Русова великого значення у житті нації, народу віддавала школі,
яка навчає і виховує молоде покоління. Висловлюючи незадоволення існуючим положенням речей, нову

54

О.О. Максимова. Іван Огієнко та ідея досягнення успіху дітьми

школу С. Русова уявляла такою: "Нова школа кладе собі за головну мету збудити, дати змогу виявлятися
самостійним творчим силам дитини" [6:208]. Школа цілком повинна відповідати потребам життя, рівню
розвитку суспільства, сприяти збереженню національної духовності народу. Одним із важливих завдань
початкової школи, на думку Русової, є наближення навчання до природного, безпосереднього процесу,
який би приносив радість і мажорний настрій школярам. Як і І. Огієнко, С. Русова надає великого значення навчанню дітей рідною мовою, яка є найголовнішим засобом для розвитку розуму. За словами
С.Русової, мова повинна бути простою, ясною, але водночас образною і барвистою, естетично збагаченою. Неодмінним помічником вчителя у навчанні має стати надбання усної народної творчості: казки,
прислів’я, загадки, народні думи та історичні пісні. Вони збагатять світогляд дитини, розкажуть про історичне минуле українців, зацікавлять, збудять інтерес, допоможуть досягти успіху у навчанні і вихованні. Щоб зробити шкільне життя більш радісним і різнобічним, С. Русова пропонувала вводити різноманітну позаурочну роботу. Учні можуть бути задіяні в різних гуртках, клубах, театрі, які існують при
школі; потрібно організовувати проведення свят, особливо народних: вечір колядок, вечір вертепу, Новий рік, вечір русальчин, вечір веснянок тощо. "В кожнім святі треба єднати народне, національне, фольклорне з загальнокультурним і давати щось естетичне, красне й радісне, веселе" [6:217]. Нова школа Русової ставила собі за мету не лише передачу знань учням, а й виховання цілісної особистості. Тільки "в
такій веселій, новій українській школі виростуть дітки на радість і користь України" [6:218].
На думку одного з творців української освітньо-виховної системи Г. Ващенка, людину до успіху веде
утвердження християнської моралі шляхом перетворення віри в Бога на внутрішнє переконання. В основу виховного ідеалу він поклав загальнолюдські та національні цінності, моральні закони творення добра
і боротьби зі злом. Ці моральні цінності Г. Ващенко виводить з християнської віри і релігії. Служіння
Богові і своїй нації – ось подвійна висока мета життя людини. Виховання слід здійснювати на засадах
християнської моралі і на здобутках духовності українського народу.
Здійснила спробу створити ситуації успіху у дошкільних закладах, створених "Громадою дешевих
квартир" для бідних, італійський педагог Марія Монтессорі. Дітям пропонувалась свобода вибору будьякого матеріалу для занять, який би відповідав внутрішнім потребам дитини. Особлива увага приділялась
удосконаленню слуху, зору, дотику учнів. Для цього М. Монтессорі розробила систему дидактичних матеріалів. Працювати дитина повинна була самостійно, вчителю відводилась роль спостерігача і помічника.
Німецький філософ Рудольф Штайнер розробив принцип цілісності формування особистості, який
полягає у тілесному, душевному і духовному розвитку дитини, у здатності вільно і творчо мислити, відчувати, діяти; а також принцип виховання у дусі свободи, що передбачає урахування вікових і генетичних особливостей дітей. Необхідним він вважав вільне і плідне самопізнання, самовизначення дитини,
повноцінний розвиток всіх сил особистості.
У зв’язку з досліджуваним питанням не можна не згадати неординарну, незвичайну особистість
А.С. Макаренка та колонію імені Горького, якою він завідував. Лише за 2 роки існування разом з Макаренком колонія змінила своє обличчя: вихованці і вихователі будували свою колонію, ремонтували приміщення, щодня просувалися вперед, досягали успіху. Це підбадьорювало всіх, "крила виростали". Педагог у своїх вихованців підносив віру в себе, виховував почуття обов’язку перед самим собою, перед товаришами, перед людством. Результат його праці – бадьорі, веселі, енергійні "горьківці", що знали собі
ціну, вірили в майбутнє.
А. Макаренко висунув і розробив принцип "системи перспективних ліній", суть якого розкрив у "Педагогічній поемі": "Людина не може жити на світі, якщо попереду у неї немає нічого радісного. Справжнім стимулом людського життя є завтрашня радість... Виховати людину – значить виховати у неї перспективні шляхи, по яких розміщується її завтрашня радість" [7]. Виховуючи дитину в колективі, для досягнення нею успіху необхідно створити умови для її вільного розвитку, щоб почуття захищеності, власної
гідності, мажорний настрій не залишали її ні на мить. Вихователь повинен глибоко вірити в свого вихованця. "Якомога більше поваги до людини і якомога більше вимог до неї", – такий принцип роботи
А. Макаренка. Праця, здорове колективне життя, самоорганізація і "сонячні сподівання на майбутнє",
посмішки, сміх, гумор – ось основи успішної діяльності дитини.
У педагогічній спадщині, залишеній В. Сухомлинським, ми знаходимо цінні поради з формування успіху у дітей. В основі його підходу до виховання і навчання лежить знання і розуміння дитини, віра, любов і повага до неї, бережливе, чуйне ставлення до підтримки почуття її гідності, турбота про фізичний,
психічний і духовний розвиток вихованця. Одним з його нововведень є знаменита Школа радості під
блакитним небом, в якій Василь Олександрович працював з майбутніми першокласниками. Великий педагог, запросивши дітей до школи, повів їх не в клас, а до саду. "Наша школа буде під блакитним небом,
на зеленій травичці, під гіллястою грушею, на винограднику, на зеленому лузі" [8:30]. Тут відбувався
живий контакт малят з природою, з навколишнім середовищем, який допомагав відчути дітям радість,
оптимізм, повноту життя. В. Сухомлинський так вводив дітей у шкільний світ, що перед ними відкривались все нові і нові радощі, а пізнання не перетворювалось на нудне навчання. Дарувати радість дітям

55

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 9. Педагогічні науки

йому допомагала чудова природа, чарівна казка, натхненна творчість, лірична пісня, посильна праця,
турбота і догляд за тваринами, рослинами. Він прагнув, щоб джерелом радості, повноти почуттів і переживань для кожної дитини було спілкування з товаришами, обмін духовними цінностями, взаємодопомога. Першою заповіддю виховання Василь Сухомлинський вважав надання дитині радості успіху в розумовій праці, пробудження в неї почуття гордості і гідності. Радість успіху в праці, в навчанні живить дитячий вогник цікавості, допитливості, жаги знань.
Проблемою досягнення успіху дітьми займалися також представник неофрейдизму Еріх Фромм та
американський психолог А. Маслоу. Фромм вважав, що людина сама по собі є і не доброю, і не злою.
Вона є морально нейтральною: в ній закладені і конструктивні, і деструктивні потенції. Багато що у їх
розвитку залежить від того, як складеться система їх внутрішньої орієнтації, яка є значною мірою обумовленою соціальними впливами. Він висуває ідею необхідності докорінного оновлення виховання, що має
бути спрямоване не тільки на інтелектуальну, а й значною мірою на емоційну сферу дитини. У своїй
праці "Втеча від свободи" Е. Фромм визначає мету виховання як розвиток внутрішньої незалежності дитини, її неповторної індивідуальності, унікальних рис. А на думку А. Маслоу, сутність людини є апріорно заданою, визначеною, закладеною з моменту народження у "згорнутому" вигляді. Людина залежить
від своєї внутрішньо закладеної сутності, тому не може мати повної свободи волі. Головним призначенням людини, за Маслоу, є "відкриття своєї ідентичності, свого справжнього "Я". Головне завдання педагога полягає в тому, щоб допомогти дитині віднайти те, що в ній уже закладено, а не навчати її, "виливаючи" у певну визначену кимось заздалегідь форму.
Великі люди тому й великі, що їхні думки і звершення завжди актуальні й сучасні. Саме такими були
і залишаються вище згадані просвітники, педагоги, освітні діячі. Їхня спадщина належить не лише минулому, а й майбутньому.
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Максимова Е. А. И. Огиенко и идея достижения успеха детьми.
Рассматривается идея развития оптимизма, чувства достижения успеха детьми в контексте наследия Ивана Огиенка.
Maksimova L. I. Ogiyenko and the idea of achievements of children's achieving success.
The idea of development of optimism and children’s feeling of achieving success are considered in the context of
I. Ogiyenko’s heritage.
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І. ОГІЄНКО І ШКІЛЬНЕ КРАЄЗНАВСТВО ВОЛИНІ
У статті розглядається внесок І.Огієнка в дослідження Волинського краю і показані основні аспекти
розвитку шкільного краєзнавства на Волині в 20-ті роки ХХ ст.
Митрополит УАПЦ, видатний вчений, професор, педагог, історик Іван Огієнко чимало зусиль присвятив дослідженню Волинського краю. Він опрацював унікальні архіви ХYIII-XIX ст. Воскресеньської і
Вознесенської церков рідного містечка Брусилова. В 1914 році побачили світ дві історико-краєзнавчі
брошури про м. Брусилів і його церкви – "Брусиловская Свято-Воскресенская замковая церковь: Исторический очерк" [1] і "Брусиловское церковное братство и его культурно-просветительная деятельность"
[2]. І.Огієнко зазначав, що цими виданнями він прагнув "заповнити брак літератури про життя таких забутих куточків, якими є Радомишльський повіт" [1:3]. Його метою було привернення уваги дослідників
до вивчення стану освіти, церковних братств і культури Волині. У відомій книзі Івана Огієнка "Українська культура" також використані його краєзнавчі здобутки і вміщені виготовлені ним світлини брусилівських храмів та їх іконостасів [3].
З 1920 року І.Огієнко перебував в еміграції, де і здобув всесвітнє визнання як учений і церковний діяч. На особливу увагу заслуговують його книги "Українська Житомирська Євангелія 1571 р. Опис
пам’ятки, аналіз мови"[4], а також "Історія українського друкарства"[5], де використовуються подільські
і Волинські стародруки. У цих працях І.Огієнко вперше здійснив вивчення відмінних і спільних рис Житомирської і Пересопницької Євангелій, склав найновішу біографію першодруків. В роботі "Князь Костянтин Острозький і його культурна праця"[6] він повідомив нові факти про подвижницьку діяльність на
Волині Костянтина Острозького.
Треба зазначити, що в 1951-1972 рр. Іван Огієнко Був обраний почесним Головою Ради товариства
"Волинь" та інституту дослідів Волині у Вінніпезі (Канада), який став визначним центром вивчення і
популяризації історії та культури Волині.
З усього вищесказаного видно, що І.Огієнко активно вивчав історію, народний побут, звичаї, фольклор, діалекти Волині, хоч більшу частину свого життя йому довелось провести далеко від рідної землі.
Тому такими зрозумілими для нас є його слова: "Немає в людини нічого милішого над свою Батьківщину, над свою рідну землю. Де хто народився, де провів свої безтурботні дитячі роки, до тієї землі
прив’язується усією душею своєю на ціле життя, а хто буває відірветься від своєї рідної землі, той мріє
завжди про неї, про святість найбільшу".
Найбільш насичений період діяльності Івана Огієнка припадає на 20-ті роки ХХ століття. В цей час
він був головою освітньої галузі в Україні (6.01.1919 – 26.04.1919 рр.), а потім, після підписання Ризького миру у 1921 році, працював як викладач та редактор науково-популярних журналів. Така його діяльність мала безумовно вплив на становлення та розвиток шкільного краєзнавства як на всій Україні, так і в
окремих регіонах.
Серед організаційно-методичних засад побудови системи національного шкільництва у 20-ті рр. основною була опора на краєзнавчий матеріал, вивчення ближнього оточення, виробничо-суспільних явищ
певної місцевості. Таким чином, шкільні програми будувались за краєзнавчим принципом, тобто відомості з загальних предметів розглядались на конкретному, близькому дітям матеріалі, який доповнювався
знаннями навколишнього життя. Основними тенденціями в реалізації краєзнавчого принципу в школах
України в 20-ті роки були:
·
обов’язкове початкове ознайомлення з рідним краєм з перших днів перебування дитини в школі;
·
налагодження послідовності "село-місто-регіон" у процесі вивчення краєзнавчого матеріалу;
·
дослідження виробництва у регіоні на старшому ступені навчання.
Краєзнавчий принцип у школах реалізовувався засобом комплексного навчання. З 1925 року навчання
в школах Волині проводилось за комплексними програмами, однією з найважливіших складових яких
було краєзнавство. Для початкової школи був характерний такий концентричний розподіл матеріалу з
краєзнавства за роками:
·
1-й рік – ознайомлення з природними та соціальними аспектами села (чи частини міста);
·
2-й рік – пізнання району (чи міста в цілому) як політико-економічного центру;
·
3-й рік – концентрація уваги учнів на економіці й природі округи, певних районів та окремих галузей народного господарства УРСР і СРСР;
·
4-й рік – поглиблене вивчення економіки й природи УРСР та СРСР.
В семирічній школі навчальні дисципліни не характеризувалися достатньою самостійністю, але кожна з них передбачала своєрідну систему викладання предметів. Програмою визначалась загальна комплексна тема, але кожний вчитель на практиці з того чи іншого предмету знайомив учнів з певною частиною
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такого комплексу. У реальній практиці реалізації тематики комплексів у 5-7 класах шкіл-семирічок досить відчутними були наступні тенденції:
·
використання знань учнів з природознавства, географії, хімії, фізики, суспільствознавства, мови
з метою оволодіння краєзнавчим матеріалом;
·
акцентування уваги школярів до суспільно-економічних та виробничих тем;
·
актуалізація знань підлітків з надмірної ідеологізації вітчизняної історії, домінантою її оцінки з
класових позицій.
Для допомоги вчителям у роботі над комплексними програмами на Волині у ці роки був створений
губернський навчально-методичний кабінет (1924 р). Місцеві вчителі в цей час користувались не лише
підручниками і навчальними посібниками відомих в Україні авторів (В.Геринович, В.Кістяковський,
Л.Миловилов, С.Русова), але й житомирського професора П.Постоєва. Павло Постоєв (1875-1938) – випускник історико-філологічного факультету Харківського університету. У 1911-1919 рр. працював наставником учительської семінарії у м. Коростишеві на тогочасній Київщині (тепер Житомирська обл). З
1919 р. П.Постоєв –завідуючий вчительською семінарією, педагогічною школою, 3-х річними педагогічними курсами, підвідділом єдиної школи, потім соціального виховання, відділом підготовки працівників
освіти на Волині (м.Житомир). З 1920 р. він викладач Житомирського інституту народної освіти [7]. 28
листопада 1937 року Павло Постоєв був заарештований як один з керівників і активних учасників "Української контрреволюційної націоналістичної організації". 10 червня 1938 р. розстріляний. 28 червня
1957 р. П.Постоєва посмертно реабілітовано. В його підручниках з краєзнавства "Рідний край" (1918 р.)
[8], "Початкова географія та елементи краєзнавства" (1925 р.) [9], "Волинська округа" (1926 р.) [10] вчителі Волині віднаходили досить оригінальні поради, особливо щодо використання активних методів дослідження учнями природи, виробництва та соціального життя регіону
У 20-ті роки волинським освітянам суттєву допомогу надавали співробітники Волинського науководослідного музею, особливо завідувач етнографічного відділу проф. В.Кравченко – український етнограф
і письменник, один із засновників Товариства дослідників Волині і його етнографічної секції. В 19201934 рр. керував етнографічним відділом науково-дослідного музею в м.Житомирі. В.Кравченко зібрав
цінні етнографічні матеріали, опубліковані в працях Товариства дослідників Волині і видав збірник оповідань "Буденне життя" (1902 р.). В. Кравченко розробив методичні рекомендації для вчителів і учнів і
видав методичний порадник для вчителів "Краєзнавство в натурі" [11], в якому розкрив методику краєзнавчої справи. Він особисто керував курсами перепідготовки вчителів з методики краєзнавчої роботи.
Також велике значення у цей час мав краєзнавчий гурток, створений 27.12. 1925 року при етнографічному відділі музею. Свою головну увагу гурток звертав на максимальне поширення членів свого гуртка;
розповсюдження літератури з краєзнавства; збір матеріалів з краєзнавства, а також відповідних експонатів та обробка їх; організацію екскурсій для дослідження рідного краю у взаємозв’язку зі шкільними програмами; створення шкільних краєзнавчих гуртків і музеїв [12:31-34].
Волинським науково-дослідним музеєм були засновані краєзнавчі гуртки у 7-річній трудовій школі
м. Коростеня, трудшколі с. Дідковичі на Коростенщині, Білоцькій сільськогосподарській школі на Коростенщині, 29 трудшколі м. Житомира, Новоград-Волинській німецькій 7-річній Новоград-Волинського
району, 7-річній укртрудшколі м. Мирополя Дзержинського району, Новоград-Волинській єврейській
трудшколі, при Баранівській трудшколі Баранівського району [12:36].
Чималу допомогу В.Кравченку в проведенні краєзнавчої роботи серед населення і учнів шкіл Волині
надавав аспірант, пізніше заввідділом Волинського науково-дослідного музею Никанор Дмитрук (19021938), який протягом 1921-1923 рр. Навчався на Житомирських вищих педкурсах ім. М.Драгоманова,
працював у Волинському науково-дослідному музеї, у відділі етнографії. З 1925 р. Н.Дмитрук навчався в
аспірантурі відділу етнографії при Волинському науково-дослідному музеї. Протягом 10-ти років (з 1932
року) брав участь у роботі Етнографічної Комісії ВУАН. У 1932 році закінчив аспірантський стаж при
Харківському науково-дослідному інституті матеріальної культури. З 10 лютого 1934 року Н.Дмитрука
призначено завідувачем історичного відділу Волинського науково-дослідного музею. 29 листопада 1937
року його заарештовано як активного учасника Української контрреволюційної націоналістичної організації. 10 травня 1938 року Н.Дмитрука засуджено до розстрілу.
Н.Дмитрук у 1927 році в с. Дідковичі на Коростенщині організував краєзнавчий гурток при місцевій
школі, метою якого було здійснювати краєзнавчий ухил школи на практиці, збирати матеріал для вивчення свого села. Спочатку гурток складався тільки з учнів, а згодом до нього почали записуватись і
селяни. Робота гуртка велась в двох напрямках: запис зразків народної творчості і збирання експонатів.
Серед членів гуртка проводились змагання за результати роботи, влаштовувались конкурси на кращого
збирача матеріалу. За короткий час було зібрано достатньо матеріалу для відкриття краєзнавчого музею
[13:4]. У цей період було створено чимало учнівських пошукових груп збирачів фольклору. Учні збирали
народні пісні. Казки, легенди, загадки, приказки, вірування, забобони. Зібрані матеріали надсилались, в
більшості випадків до Волинського науково-дослідного музею або особисто В.Кравченку. Використовуючи зібраний матеріал, учні 7-го класу Коднянської трудової школи Іванівського району видали в 1927 р.
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рукописний журнал "Побут людей" [15]. У вступі до журналу учнями зазначалось, що "для того, щоб
зрозуміти історію людської боротьби, доповнити її та простежити зміни людського побуту, почали досліджувати старовину, збирати та записувати" [14:2]. Цей етнографічний збірник мав 3 розділи: 1) демонологія, де розглядались звичаї, обряди, забобони, замовляння, вірування; 2) обрядові пісні; 3) казки та
гумор.
Суттєвою ознакою практичної діяльності вчителів та учнів Волині в 20-ті рр. ХХ ст. було те, що позанавчальна робота передувала роботі на уроці. Учителі пропонували школярам дослідити (обстежити)
який-небудь об’єкт, місце, виробництво, а потім переходили до вивчення теми або комплексу, що стосується даного дослідження на уроці. Про це свідчить досвід роботи В.Кравченка, який рекомендував учителям перед вивченням теми на уроці проводити дослідження місцевості, виробництва тощо. Згадані раніше підручники П.Постоєва також передбачали, щоб учні дослідили дане явище чи об’єкт, а потім почали вивчати матеріал на уроці. Важливо також, що активізації методів пізнавальної діяльності учнів слугував дослідницький метод, а також певна система засобів вивчення Волинського краю ( робота краєзнавчих гуртків та гуртків юннатів, шкільних музеїв, екскурсії).
Як бачимо, вивчення рідного краю розумілось вченими-методистами й учителями Волині як складне
освітнє явище, котрому притаманні були динамізм, певна системність та адекватна реалізація у навчанні.
На сучасному етапі духовного національного відродження, коли перед загальною освітою постають якісно нові й складні завдання, досвід реалізації краєзнавства в школах-семирічках Волині може слугувати
справі формування в учнів поваги до рідної місцевості, регіону, батьківщини.
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Rudnitska N. Yu. I.Ogiyenko and School Local Lore in Volyn.
The article considers I.Ogiyenko’s contribution to Volyn’ region researches. Main aspects of school country
study in Volyn in 20-s of the 20 th century are elucidated.
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ОСОБИСТІСТЬ У ДУХОВНО-ЦІННІСНОМУ ВИМІРІ
Обґрунтовується концепція особистості, детермінанти її становлення, серед яких визначальною є свобода вибору.
Стрижневою ідеєю філософських поглядів І.Огієнка є ідея духовності, котра віддзеркалює сутність
взаємин людини з Богом, світом, навколишнім та власною природою. Природно, що, крім глибокої віри,
така особистість звіряє власні помисли насамперед з Богом і власною совістю.
У цьому напрямку орієнтація виховання на дитину як рівноправний суб'єкт самого процесу вимагає
відповідного теоретичного уточнення поняття особистості, оскільки вона є кінцевою виховною метою.
Беручись до такої роботи, будемо виходити з того, що у сучасній проблематиці особистості складається
досить парадоксальна ситуація: кількість визначень поняття "особистість" наближається до кількості
справді духовно багатих особистостей серед людської популяції. Що це: багатогранність даного психологічного утворення (як пояснює ряд дослідників) чи їх методологічна безпечність? На нашу думку, другий аргумент є більш слушним. Розмаїття особистісної феноменології має місце. Якщо йти слідом за
природничо-науковою логікою у цій проблемі, то, справді, ми одержимо нескінченний ланцюг визначень
типу факторної моделі Р. Кеттела, здатності до переживання цінностей В. Штерна, прагнення до безпеки
і до задоволення своїх бажань К. Хорні тощо.
Очевидно, потрібна спрямована методологічна рефлексія, яка дозволила б пролити світло на внутрішню структурну організацію особистості, що визначала б її сутність. За цієї умови дослідник отримує
теоретичний ключ до пояснення конкретних особистісних явищ. Сама ж особистість у понятійному оформленні виступатиме як їх породжувальна основа.
Поняття "особистість" мусить, по-перше, утримувати три плани існування людини: її минуле — теперішнє — майбутнє. Системоутворювальним фактором цієї тріади має виступити майбутнє. З ним пов'язаний цільовий (а не причинно-наслідковий) детермінізм як загальний механізм функціонування особистості. По-друге, це поняття має репрезентувати пояснювальний принцип щодо розвитку особистості. Потретє, фіксувати її розвинену форму. По-четверте, вказувати на провідний спосіб існування.
Несуперечливий синтез цих методологічних вимог намічає стратегію конструювання шуканого визначення. Вона пов'язана з утвердженням активності людини. Тому під особистістю будемо розуміти
людину як автора вільної дії, тобто такої, яка не залежить від безпосередньо діючої потреби і безпосередньо сприйнятої ситуації, дії, спрямованої на майбутнє. Дія з такими характеристиками тотожня вчинкові. Отже, одиницею аналізу особистості має виступити вільний вчинок. Наше розуміння вчинку як вільної дії співзвучне визначенню А. Флоренського як щиросердності.
Час вимагає такого понятійного апарату в галузі психології, який би виступав продуктивним засобом
відповідної практично-перетворювальної діяльності. Це, в першу чергу, стосується поняття особистості.
Аналіз так заявленої проблеми особистості буде вестись у цьому аспекті.
Проблема особистості — це й проблема її свободи, оскільки духовне за визначенням є вільне в ній.
Свобода виявляється самовизначенням духу людини, її ціннісним пріоритетом.
У психологічному ракурсі свобода — це інтенція людини приймати розумне рішення, робити доцільний вибір, це можливість бути і стати. Вона є своєрідною рушійною силою активності суб'єкта. Можна
трактувати свободу волі, яка виходить з власного "Я", як прояв індетермінізму. Проте слід при цьому
враховувати сутність "Я" — чи воно егоцентричне, чи в ньому переважають соціально значущі пріоритети. У першому випадку отримуємо свавілля, у другому — свідому вільну дію.
З позиції емпіричного підходу людина — це продукт обставин, як і вони, повністю детермінована
минулим. За такого розуміння й свобода волі — фікція, оскільки розглядається лише на основі причиновідповідних дій. У логіці діалектичній людина вибудовує саму себе, проектуючи і здійснюючи своє історичне майбутнє. Свобода волі формулюється тут як важливіший і необхідніший компонент доцільних
дій. Спонукальним мотивом конкретної дії людини виявляється не стільки усвідомлення чи неусвідомлення причин, скільки творення майбутнього, уявлення поки ще реально не існуючого результату дії.
Особистість — це така сутність, яка протистоїть будь-якому насильству. Свобода людини пов'язана з
почуттям її гідності, яка має досить сильне вираження. Приниження гідності надзвичайно вразливе для
людини. Кожна людина прагне до незалежності від насильства, і вільна та, хто її досягає.
Свобода особистості багатьма течіями нині широко пропагованого екзистенціалізму зводиться лише
до спонтанності (тобто самодовільності, внутрішньої причинності), саморуху її розвитку. Відома теорія
самоактуалізації А. Маслоу не приймає ніяких обмежень особистісної свободи і, визнаючи всі цінності
відносними, спонукає нас прийняти всі вибори як однаково правильні. Тут філософські уявлення про
свободу зі згаданими характеристиками безпосередньо переносяться в план психології, накладаються на
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найбільш загадкову і своєрідну психічну реальність. Однак закони розвитку людського духу — це не
просіє відображення законів будь-якого шитого розвитку.
Погляньмо, як ці наукові уявлення відбиваються на організації процесу виховання та розвитку підростаючої особистості. За дитиною визнається її унікальність, що наповнена різного роду устремліннями,
прагненнями, інтересами, які конче необхідно задовольняти, інакше розвиток її не відбудеться. Совість,
згідно з цими уявленнями, у неї закладена на підсвідомому рівні. Тож дитині тільки треба створити соціальний простір для її розгортання. Яке ж місце за такого підходу відводиться педагогу? Він уже не вчитель, а посередник, помічник.
Педагог за такої його функції своїми виховними діями має прилаштуватися, до розвитку дитини, але
аж ніяк не втручатись у його перебіг. Тоді він повною мірою забезпечить свободу дитини. Іншими словами, вихователь лише створює умови для дитячого саморозвитку, і в ньому має полягати його професійний хист. Безумовно, ці виховні ідеї високогуманні і гідні духовної особистості. Та всі вони є філософськими побудовами й народжені переважно умоглядно, без глибокого дослідно-експериментального
підтвердження.
Справді, від народження в дитини наявні пізнавальні потяги як основа її самостійного пізнання оточуючого світу. Але, на жаль, воно обмежується лише його спогляданням, що згодом не влаштовує й саму
дитину, не говорячи вже про дорослих. Наступає вік так званих "чомучок", коли вона прагне зрозуміти
сутність певних і предметних, і соціальних явищ (а це початки наукового відображення довкілля), та самостійно цього здійснити не може. Дитина в цьому випадку змушена закликати дорослого до співпраці,
до, власне кажучи, сумісної навчально-пізнавальної діяльності. Звідси й нескінченні її запитання. Якщо
дорослий вміло пояснює їй невідоме, то невже це замах на її свободу та її розвиток?
Сумісна дія генетично виступає каталізатором розвитку свободи особистості. Але співпрацю теж слід
розглядати як певний процес у його часовому вимірі. Врахуймо, що дитина не може ефективно співпрацювати з дорослим доти, доки не досягне певної стадії в процесі своєї інтелектуально-особистісної індивідуалізації чи обособлення.
Тут слід враховувати те, що процес сумісного і паритетного вирішення проблеми можливий за умови,
що вихованець мусить зберігати свою індивідуальну самовизначеність і самототожність. Якщо дитина не
досягла ще необхідного рівня індивідуалізації, то на спробу включити її в процес співпраці вона реагує
одним з двох можливих способів: пасивним вислуховуванням розмірковувань чи емоційно бурхливою
незгодою і замкненням у межах своєї внутрішньої позиції, щоб зберігати свою самототожність. В обох
випадках процес індивідуалізації особистості спотворюється і вповільнюється.
Крім того, особистості необхідно навчитися обмежувати свою свободу. Правильне користування нею
цілком залежить від здібності людини до рефлексії, а навчитися рефлексувати вона може тільки за допомогою інших людей.
Про свободу дій чи вчинків дитини ми часто судимо відсторонено, тобто з позиції спостерігача. Тоді
й виникає підозра, що будь-яка форма її соціальної активності все-таки зовнішньо спричинена поясненням, порадою, вимогою дорослого. Та ліпше ідентифікувати себе з дитиною, уподібнитись їй і з такого
ракурсу проаналізувати цю проблему. За цієї позиції виявиться, що включення дорослого в психічний
акт дитини, який задає їй певні орієнтири для успішної реалізації внутрішньої діяльності, аж ніяк не зменшує дитячої самостійності і свободи. Більше того, дорослий визволяє вихованця з лещат психофізіологічних обмежень.
Отже, тут, як вдало висловився В.Франкл, проявляється детермінізм у психологічному вимірі (дорослий втрутився в перебіг психічного процесу, правильно організувавши його) і свобода (індетермінізм) у
людському вимірі: дитина за допомогою своєї — а не чужої — внутрішньої діяльності самостійно підняла себе на вищий рівень свого інтелектуально-духовного буття, тобто здійснила фрагмент особистісного
саморозвитку. Так і проявляється свобода, незважаючи на детермінізм.
У виховному процесі доцільніше (і для цього маються достатні теоретико-експериментальні підстави)
виходити з того, що особистісний розвиток людини природно не запрограмований, він є явищем соціальним і відбувається у міру оволодіння вихованцем надбаннями людської культури.
Мораль дитині спадково не задається, вона виховується. Звичайно, що природні передумови до морального зростання у дітей різні. Ми, таким чином, наголошуємо, що виховання є загальною формотворчою основою морально-духовного розвитку особистості, і саме воно задає його суспільну якість: буде він
здійснюватися на полюсі добра чи зла. Образно кажучи, людина у кінцевому підсумку "ліпить" свою
особистість із матеріалу культури, який організовано постачає їй вихователь, суспільство в цілому.
Розвиток особистості, безперечно, має бути вільним, без насильства і примусу, оскільки особистість і
свобода – це два боки однієї медалі. Адже людина як суб'єкт вільної (доцільної, свідомо мотивованої)
діяльності й кваліфікується – особистість. Це означає, що у вихованця має сформуватися переконання не
про свободу взагалі, а про свободу його волі.
Зважимо на те, що внутрішня свобода особистості рівнозначна її внутрішній волі. Вольова дія, точніше процес прийняття довільного рішення і формування відповідного наміру, є вершинним моментом
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переживання суб'єктом стану лободи. Нерідко особистість сама дає собі наказ і сама ж його виконує. Тому в необхідності "я повинен" особистість відчуває певну свободу. Наголосимо, що це не свобода ситуативних бажань, а свобода сили людської думки, умовиводу. Здійснюючи такі вільні акти спочатку спільно з дорослим, а згодом і самостійно, дитина переживає щоразу сильне почуття влади. І тут важливо,
щоб воно закарбувалося у її свідомості як "влада - разом", а не як "влада - над", оскільки це може призвести до розвитку не свідомої, доброї волі, а свавілля.
Уже в ранньому віці дитина прагне встановити "владу — над" через непомірні бажання, потреби. Ця
спонука надзвичайно психологічно руйнівна, оскільки виправдовує у свідомості вихованця приниження
інших дітей, зневагу до них. Тож його слід вправляти в переживанні багатьох успішних дій разом з іншими, щоб виникло почуття "влади — разом". Тоді й зникне зверхність, яка заважає об'єктивно оцінювати досягнення інших і самого себе.
Свобода, яку проявляє дитина через задоволення своїх імпульсів чи ситуативних бажань, — це сліпа
свобода; її підняття до свідомого рівня можливо через розгортання процесів внутрішнього мовлення, без
якого не буває повноцінного особистісного розвитку людини.
Тільки довільно приймаючи рішення, здійснюючи моральний вибір, дитина порівнює певні поведінкові варіанти, вчиться позбавлятися своєї егоцентричної точки зору і ставати на позицію іншої людини.
У таких ситуаціях вона вправляється у справжній духовній свободі.
Розглядаючи свободу як тривалий життєвий процес, в якому дитина лише поступово опановує нею в
міру свого розумового розвитку, не можна погодитися з думкою, що важливіше завдання педагога —
дати дитині вже в дошкільному віці можливість робити те, що вона сильно бажає. Так, вихованцеві слід
давати можливість вільно діяти, але в межах загальноприйнятих стандартів.
Свобода поведінки набувається дитиною через постійні роз'яснення дорослим її дійсного характеру і
необхідну корекцію в напрямі її суспільної значущості. Дисципліна, яка тримається на примусі як у школі, так і в сім'ї, побічно, але невідворотно готовить дітей до поневолення. Тільки за допомогою свободи
можна підготовити до свободи, тільки за допомогою співпраці можна підготувати до співпраці, тільки за
допомогою демократії можна підготовити до демократії.
Підростаюча особистість має набути досвіду відповідальної свободи вибору. Досвід вільного і відповідального вибору є одним з найглибших джерел позитивних особистісних змін. Свобода буде обманом
без усвідомлення своїх прав та обов`язків.
Справжня ж людська свобода без відповідальності не можлива. Почуття відповідальності виступає, з
одного боку, дійовим підґрунтям формування і розвитку свободи волі як духовного стрижня людини, а з
іншого — заслоном для перетворення її на свавілля. Тож доцільніше не кидати слабку дитину у вир свободи, в якому вона може потонути (на це спрямовують згадані нами філософсько-психологічні течії), а
розумно вести до неї. Адже відповідальність — важка поклажа, яку здатна нести особистість лише з відповідним рівнем своєї зрілості.
Матеріал надійшов до редакції 23.11.2001 р.
Бех И.Д. Личность в духовно-ценностном измерении.
Обосновывается концепция личности, детерминанты ее становления, среди которых определяющей
является свобода выбора.
Bekh I. D. Personality in the spiritual and value dimension.
The conception of personality and determinants of its development, where the leading one is freedom of choice,
is substantiated.
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ІВАН ОГІЄНКО ТА ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
У статті обґрунтовується перспективність розуміння духовності як сутнісного атрибуту людини, її
екзистенційної сутності, а педагогічна позиція розглядається як конкретне виявлення трансцендентної
позиції вчителя, у якій концентровано виявляється його духовна сутність.
Осмислення філософських поглядів видатного українського мислителя про душу, її життя і "функціональність" із божою та людською природою у контексті тих ідей, що обговорюються в сучасній педагогічній психології, є актуальною задачею.
У творах Івані Огієнка обґрунтовується думка про те, що складність і багатомірність світу зумовлює
багатомірність душі людини (він пише про душу як "Божу подобу", про триєдність "віру-душу-волю",
двоєдність "душу-серце", відносність поняття "душа-тіло" тощо). Християнство, на думку мислителя,
настоює на тому, що людина являє собою органічне поєднання вічного і земного, "душі, духа і тіла", а
єдність процесів "обоження" та "боговтілення" зумовлює багатозначність та багатомірність людської
душі.
Ці та подібні роздуми видаються особливо актуальними у наш час, коли катастрофічність екстравертованого характеру розвитку індустріальної цивiлiзацiї, її домінуюча спрямованість на пізнання та використання передусім сил природи з метою задоволення постійно зростаючих потреб та реалізації усе
більш карколомних проектів стає вочевидь зрозумілою, що i зумовлює пробудження інтересу до проблем
духовності людини та суспільства.
Аналіз численних наукових та публіцистичних робіт з розглядуваної проблеми дає підстави для висновку про відсутність на сьогодні цілісного уявлення про духовність людини, яке б враховувало раціональні та чуттєво-емоцiйнi компоненти свідомості, сферу підсвідомого, волю, результати теоретичного
мислення, інтуїтивного прозріння тощо. У значній частині публікацій термін "духовний" вживається як
епітет для характеристики певного виду діяльності або сфери суспільного життя (духовна культура, духовний світ, духовний розвиток, духовні потреби тощо), при цьому специфіка "духовного" визначається
шляхом його протиставлення "матеріальному". Узагальнюючи наявні спроби з’ясувати сутність та специфіку духовності людини, співвідношення традиційних (народних та релігійних) та сучасних наукових
уявлень про людину можна представити так: тіло (плоть) - фізичне тіло, імунна система, біоенергетика
людини; душа - емоційно-чуттєва сфера, інтелектуальна сфера, творча обдарованість, геніальність; дух ціннісна (аксiологiчна) сфера, смислова сфера.
На наш погляд, перспективною може стати спроба осмислення духовності як одного із сутнісних атрибутів людини, що і має, фактично, місце у філософській спадщині Івана Огієнка. Зішлюся також на
міркування С. Л. Рубiнштейна, який підкреслював, що свідомість людини перетворюється у самосвідомість світу; світ усвідомлює себе через людину. Наведу і думку Е. Фромма про духовну сутність людини
як про життя, що усвідомлює саме себе.
Для науки ХХ століття взагалі характерна тенденція до переосмислення найбільш фундаментальних
філософських та наукових понять, що зумовлено накопиченням все більшого числа фактів, що не отримують задовільного пояснення на основі логічного позитивізму, обґрунтованого декартовим вченням про
існування двох (матеріальної та духовної) субстанцій. Для такого пояснення доцільно скористатися концепцією Спінози, що фундується на гіпотезі про єдину субстанцію, яка проявляється i на субстанцiйному, ноуменальному i на субстрактному, феноменальному рівнях, на визнанні існування фундаментального рівня буття у вигляді неречовинної системи континуального типу.
В аспекті проблеми, яку ми розглядаємо, з цієї тези витікає, що наше мислення може являти собою не
лише дії з перцептивною інформацією у дискретній, знаковій формі, існує й ієрархічно більш високий
рівень мислення, який є "підключенням" людини до мiкрогравiтацiйних вібрацій просторово-часового
континууму (інформаційного поля). У останньому випадку фізична структура мозку та психофiзiологiчнi
процеси не формують психічний акт, не породжують мислення, а лише відображають розгортання психічного акту, який відбувається в області більш високої мірності. Мозок при цьому виступає як найбільш
важливий блок у системі оперування інформацією, а структурою, функцiювання якої безпосередньо приводить до появи думки, психічного образу, виступає польова формація бiосистеми, тобто найбільш глибинний структурний рівень у складній iєрархiчнiй системі існуючих рівнів в організмі, який є водночас i
вираженням єдиної всесвітньої субстанції.
Ці загальні положення можуть послужити базою для побудови певного уявлення, зрозуміло, вкрай
спрощеного i схематичного, про будову внутрішнього світу людини, з розрізненням таких областей: поля
свідомості, яке розуміється як безпосередньо усвідомлювана частина особистості, неперервний потік
відчуттів, образів, думок, почуттів, бажань i прагнень, які доступні нашому спостереженню, аналізу та
© Заброцький М.М., 2002
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оцінці; центром поля свідомості є наше "я", краплина чистої самосвідомості, нетотожна мінливому змісту свідомості; поля неусвідомленого, у якому можна виділити, по-перше, основні прагнення i примітивні
спонукання, найпростіші форми психічної діяльності, що управляють організмом, а також різноманітні
фобії, комплекси, манії тощо; по-друге, психічні елементи, подібні аналогічним з поля свідомості, які
легко міняються з ними місцями; по-третє, вищі форми почуттів, інтуїції, натхнення тощо ("надсвiдомiсть"); поля колективного несвідомого, яке зберігає i передає людині загальну психологічну спадщину людства. Наше свідоме "я" у більшості випадків занурене у неперервний потік змістів свідомості,
воно "зникає", коли ми засинаємо, знаходимося під дією наркозу чи непритомні, i знову "появляється",
коли ми приходимо до тями. Усе це примушує припустити, що за цим свідомим "я" є якийсь постійний
центр, з якого воно "повертається" у поле свідомості, тобто допустити існування справжнього "Я" (внутрішнього, духовного, трансцендентованого за межі свідомості та розуму). Існування такого "Я" завжди
цікавило філософію, науку, мистецтво та релігію. Зрозуміло, що трактування цього феномену суттєво
відмінне у науковців (вони не вбачають у ньому нічого містичного) i, приміром, у релігійних мислителів
(вони відхиляють як неможливу саму спробу редукувати трансцендентальні поняття до наукових), але є i
спільне: визнання існування джерела мудрості i знань; трансценденцiя його за межі свідомості людини;
підкреслення його доступності для людини у безпосередньому досвіді.
Розмірковуючи над локалізацією такого "Я", можна погодитися з тими авторами, що відносять його
до субстанцiйного, ноуменального рівня буття. К. Юнг, приміром, описує "Я" як певний конструкт для
вираження сутності, що не піддається пізнанню, яку ми не можемо вловити i зафіксувати як таку, оскільки вона, за визначенням, знаходиться за межами нашого розуміння. Рівною мірою її можна назвати "Богом у нас". Витоки всього нашого психічного життя укорінені у цій сутності, i найвища i кінцева мета
людини полягає, мабуть, у тому, щоб прагнути до неї.
Усі форми психічної діяльності людини, пов’язані з відображенням змістів цього рівня, можна
об’єднати під загальним поняттям "духовний розвиток". Тут зникають межі між відчуттям себе, іншої
людини, оточуючого світу, все відчувається Єдиним. Це може бути досягнуто, коли ми захоплені творчим процесом, занурені у молитву чи медитацію, відчуваємо єдність з природою чи переживаємо почуття кохання.
Йдеться про таке. Усе дійсно людяне в людині не самочинне, а обумовлене. Однак власне людяним
воно стає лише тоді і постільки, коли і оскільки людина долає власну обумовленість, піднімається над
нею, трансцендентує її. У кожний момент свого життя людина протистоїть світу, займає певну позицію
як щодо свого природного і соціального оточення, зовнішнього середовища", так і до власного вітального психофізичного внутрішнього світу, внутрішнього середовища (В. Франкл). Можливість займати таку
позицію, здійснювати інтегральне, властиве лише цій позиції ставлення до різних проявів свого життя, є
вираженням духовної сутності людини. Духовність, таким чином, є екзистенційною характеристикою
людини, тим сутнісним атрибутом, який надає людині відчуття власної цілісності, інтегрованості. Це
особлива якість нашої взаємодії з іншими людьми, трансцендентне обґрунтування такої істинної взаємодії, яка потенційно можлива, однак не завжди реальна, виявлена в бутті (у цьому випадку вона відображається нашою свідомістю як туга за істинним буттям, за співбуттям з іншими людьми, за собою істинним). Духовне в людині зосереджується, концентрується у вигляді трансцендентної позиції. Не займаючи
її, людина відмовляється від власної сутності, живе не своїм, а чужим життям. У цьому випадку в її психологічному просторі місце духовності як виявлення людської сутності займає переживання енергетичного потенціалу, спрямованого на досягнення певного результату. Людина заперечує власне тілесне ("я
так хочу"), соціальне ("мені все дозволено") і психічне ("можу в собі подавити"), не створюючи взамін
нічого якісно (позитивно) нового.
Екзистенційний вакуум, породжений фрустрацією потреби людини у трансцендентному переживанні,
унеможливлює досягнення нею інтегрованості власної психічної реальності. Остання розпадається на
випадкові деталі, не ув'язані між собою модальності (групи якостей, об'єднаних між собою певною ознакою). Утворюється порожнеча, у якій єдино реальними стають лише організмічні, індивідні властивості
людини. У ставленні до життя починає домінувати нігілізм, набуваючи усе більш руйнівного характеру
(взаємне відчудження членів сім'ї, недовіра, байдужість до страждань іншого, насильство, знущання над
ним, – ось лише деякі приклади його виявлення на побутовому рівні). Переживання своє енергії, сили
замінює людині її цілісні сутнісні характеристики (духовність), виступаючи альтернативною формою
самовиявлення. "Я-концепція" і "концепція Іншого" усе більш спрощуються, примітивізуються, втрачають свою глибину, а можливості впливу вичерпуються – аж до вбивства та самогубства.
Дезінтегрованість людської психіки виражається по-різному. Це і масова втрата людьми материнських та батьківських почуттів аж до повного руйнування емоційних та інтелектуальних зв'язків між поколіннями, і готовність до насильства як методу вирішення любих конфліктів, і дитяча проституція та злочинність... З іншого боку, це втрата людиною основи моральних переживань та вчинків – почуття власної
гідності та честі; місце моралі все частіше займають групові норми поведінки, а сама людина оголошується предметом купівлі-продажу.
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Трансцендентне переживання пов'язане із зустріччю з абсолютним, безмежним, неосяжним, що виходить за межі відчуттів людини. Людина пізнає абсолютне через символ (міф), саме символ робить абсолютне достатньо реальним для того, щоб можна було зайняти пов'язану з ним трансцендентну позицію.
Людині потрібні такі міфи для досягнення трансцендентного переживання. Вони несуть у собі потужний
заряд психічної енергії, наповнюють смислом людське життя, роблять людину сильною, спроможною
винести будь-які випробовування.
Релігії, філософські системи, кращі досягнення митців, – усе це пошуки символів трансцендентного
та форм його збереження, пошуки міфів, які мають надати людині відчуття власної цілісності та захищеності, впевненість, оптимізм. У той же час неозброєним оком видно, що вчорашні міфи уже втратили
свою силу (важко повірити в те, що сучасна спроба повернення до міфів, вироблених християнством, у
пострадянських країнах буде вдалою, з урахуванням досвіду європейських народів, які не менш гостро
переживають сьогодні екзистенційну порожнечу).
У всьому світі падає авторитет наукового знання, стрімко зростає кількість різноманітних проповідників, екстрасенсів, чаклунів та відьом, які задовольняють потребу сучасної людини йти за ким завгодно
і куди завгодно, аби лише не здійснювати зусиль у русі до власної сутності, хоч чимось заповнити відсутність цілісності власного психічного простору.
Особливим проявом трансцендентної позиції є педагогічна позиція, оскільки в її основі лежить переживання рівня залежності людей один від одного. Переживання екзистенції іншої людини тут персоніфікується та співвідноситься з переживанням власної рівності (нерівності) з нею як момент прийняття рішення про вплив на нього, про дозволеність такого впливу, яка обґрунтовується саме цими екзистенційними переживаннями.
По суті, займати педагогічну позицію стосовно когось – це приймати рішення про вплив на нього,
вчити його через цей вплив доцільній поведінці, тобто ставати для цієї людини носієм мети, смислу життя.
В історії офіційної та народної педагогіки представлено ряд типів педагогічних позицій. Зупинимося
лише на одній, що максимально відповідає задачам сьогоденної педагогічної практики. Її сутність можна
виразити словами: "Давай разом подумаємо, що слід зробити". Принципова особливість цієї педагогічної
позиції полягає у відображенні концепції життя, відповідно до якої і педагог, і дитина є живими носіями
власної сутності. Внаслідок цього ситуація їх взаємодії стає потенційно трансцендентною, нескінченною,
час стає фактором усвідомлення руху до цієї нескінченності, а сама взаємодія набуває форми втілення
людської сутності.
Педагог і дитина у цій позиції пов’язані взаємною орієнтацією на сутнісні якості один одного. Зрозуміло, що це вимагає від них постійних зусиль по утриманню сутнісних характеристик (як власних, так і
іншої людини). Внаслідок цього рефлексія стає необхідністю, особистісна позиція – природною і невимушеною, вплив іншого не розцінюється як прояв сили; а згода, співробітництво є логічним наслідком
взаємодії; прийняття рішення – вираженням власної екзистенції, нехай у побутовій формі, але остання і є
природною в даний момент життя.
Учасники педагогічної взаємодії не лише рівнозначні, вони ще й рівні самі собі. Вони не втрачають
свого "Я", а утверджують його різноманітність та ідентичність власній екзистенції. По-іншому, взаємодія
не деформує людей, а приносить їм нові, більш глибокі переживання власної сутності.
Така педагогічна позиція є вираженням екзистенційно-антропологічної концепції життя, необхідність
утвердження якої на початку XXI століття стало звичною риторикою. Вона, фактично, обґрунтовувалася
Іваном Огієнко ще у середині минулого століття.
Матеріал надійшов до редакції 21.11.2001 р.
Заброцкий М.М. Иван Огиенко и проблемы педагогической психологи.
В статье обосновывается перспективность понимания духовности как сущностного атрибута человека, его экзистенциональной сущности, а педагогическая позиция рассматривается как частное выражение трансцендентной позиции учителя, концентрированно выражающей его духовную сущность.
Zabrotskyy M. M. I.Ogiyenko and problems of pedagogical psychology.
The perspective of understanding the spirituality as essential attribute of a person, his existential essence is substantiated; the pedagogical position as the peculiar position of a teacher, which reflects his spiritual essence is
analysed.
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УДК 371; 09

О.В. Вознюк,
пошукач,
(Житомирський військовий інститут)
ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ГОЛОВНА МЕТА ОСОБИСТОСТІ, ЩО
РОЗВИВАЄТЬСЯ
Доводиться, що екологічна відповідальність є головною метою особистості. що розвивається.
Вищою людською цінністю є сама людина. Людина ж є такою в силу властивого їй особистісного початку ("Я"), тобто того, що робить її ідентичною тільки самій собі, унікальною, неповторною, вільною і
самодостатньою. Можна сказати, що Я, як вища універсальна цінність, наріжне мірило, вихідна умова
всіх інших цінностей людини і головний чинник її буття, є витоковою метою розвитку самої людини
(І. Д. Бех, А. В. Петровський).
Якщо людське Я, яке вже за своїм визначенням є ідентичним собі, постає активною точкою в просторі і часі, спроможною чинити вільні вчинки (дії), що звільняє Я від долі запрограмованого "біологічного
робота", причинно обумовленого зовнішнім середовищем, тоді Я людини як активний початок світу повинне бути вільним від принципу детермінізму, а звідси – бути вільним від самого світу, котрий осягається нами саме на основі принципу детермінізму.
Висновок про те, що Я людини реалізується тільки як вільна від детермінізму світу сутність, ми знаходимо при аналізі питання про походження Я. Коли ми розглядаємо це питання, то зустрічаємось з парадоксом розвитку (виникнення, або телеологічним парадоксом), який полягає в тому, що нове (у нашому випадку – Я) виникає зі старого – із світу (на підставі старого, міститься у ньому в прихованому, віртуальному, потенційно-можливому стані) і одночасно не зі старого, тому що в цьому випадку стиралося
б розходження між старим і новим, тобто причиною і наслідком як категоріями класичного детермінізму,
а також між потенційно-можливим і актуально-дійсним аспектами Всесвіту. Виходить, що нове і виникає, і не виникає зі старого, і утримується, і не утримується в старому. Даний парадокс у К. Маркса виражається в тому, що капітал виникає в обертанні й одночасно не в ньому. А в Ч. Дарвіна новий вид виникає зі старого і не з нього [9: 22–23]. Парадокс виникнення виявляє парадоксальне положення про дві
когнітивно рівноправні тези: одночасне походження Я зі світу в цілому, і з того, що світом не є, коли Я
одночасно включене у світ як цілісність і відсторонене від нього.
Спроби такого розуміння особистості характерні для деяких філософів і психологів, котрі вважають,
що джерело особистості варто шукати не стільки усередині об’єкта, скільки в його відношеннях з іншими об’єктами – у навколишньому середовищі [5: 239]. Бути особистістю, як підкреслює В. Франкл, значить бути самотрансцедентним, самовідстороненим [8: 77]. М.М. Бахтін писав, що людина ніколи не збігається із самою собою, що щире життя особистості здійснюється як би в точці цієї розбіжності [4: 115].
Тут "особистість виноситься за рамки не тільки індивідуального суб’єкта, але й актуальних зв’язків цього суб’єкта з іншими індивідами, за межі спільної діяльності з ними" [6: 13–15]. Особистість при цьому
можна трактувати як сукупність відношень людини до самої себе як деякого "іншого" [3: 183–237]. Якщо
Я є тим, котре мислиться як таке, що є одночасно поза світом і в ньому, тоді становлення Я є діалектичним процесом подолання стану занурення у світ і одночасно досягнення стану злиття зі світом, тобто
достягення єдності двох протилежних процесів: самоствердження себе у світі і самозаперечення себе як
світовї сутності та вихід за межі світу.
Таким чином, умова актуалізації Я полягає в умінні утвердити себе у світі і одночасно відмовитися
від самого себе у цьому світі. Це передбачає процес подолання стану ототожнення себе з елементами
світу (своїм тілом, відчутями, емоціями, думками), про що ми можемо дізнатися, вивчаючи, практично,
будь-яку цілісну філософську систему, духовне вчення, світову релігію, де стан трансцендентності набуває численних когнітивних проекцій.
Отже, бути Я – значить бути одночасно злитим із світом у цілому і бути відстороненим від нього,
бути собою і одночасно вміти займати точку зору іншої сутності, співчуваючи їй і розуміючи її, тобто
бути одночасно Я і не-Я (навколишнім світом).
Можна зробити висновок: бути Я, значить любити, тому що, як писав Гегель, "щира сутність любові
полягає в тому, щоб відмовитися від усвідомлення самого себе, забути себе в іншому "я", і проте, у цьому ж
зникненні і забутті вперше знайти самого себе і володіти самим собою" [1: 107]. Спрямованість на інше Я
припускає наявність такої психологічної якості, як емпатія (співпереживання іншій людині) та альтруїзм.
Любов як розчинення в іншому Я, при одночасному збереженні самого себе (що досягається за допомогою
емпатії і реалізується через альтруїзм), є показником наявності особистісного початку людини, її Я. Якщо
любов є певним психологічним станом людини, то реалізація цього стану за допомогою певної поведінки в
соціоприродному середовищі здійснюється через відповідальність як функцію любові. Таким чином, відповідальність виникає з турботи про об’єкти любові. Якщо ж відповідальна поведінка диктується етико© Вознюк О.В., 2001
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правовими нормами і соціальними традиціями, то таку відповідальність ми пропонуємо називати
обов’язком, пов’язаним у даному випадку з пристосувальною поведінкою, спрямованою на інтеграцію
індивіда з космосом соціального буття. Обов’язок реалізується як у вигляді неусвідомлених індивідом психологічних установок (своєрідних соціальних умовних рефлексів), так і у вигляді усвідомлених ціннісносвітоглядних установок як системи певних поглядів. Відповідальність же, що виникає з потреби піклування
про об’єкти любові, у якому індивід розчиняється, постає своєрідним поведінковим інстинктом, що є іншим боком потреби ("соціального інстинкту") бути особистістю, Я, своєрідним інстинктом самоідентифікації.
Як було сказано на початку статті, вищою цінністю для людини є вона сама. І якщо ця людина, люблячи іншу істоту, сприймає її як саму себе, розчиняючись у ній і емпатично співчуваючи їй, то ця істота
буде для нашої людини також вищою цінністю (порівняйте з біблійним принципом "возлюби ближнього
як самого себе"). Тому вищий принцип самозбереження себе (фрейдівський "інстинкт життя") буде в
даному випадку поширюватися на іншу істоту, яку любляча людина також буде прагнути зберегти як
саму себе. Поведінка по зберіганню життєвого статусу улюбленої істоти є ні чим іншим, як проявом відповідальності за життєву цілісність цієї істоти. Тобто, відповідальність у широкому сенсі виникає з любові до ближнього, якщо любов у даному випадку буде розумітися широко, не тільки як статеве тяжіння
представників протилежних статей. Розчинення в об’єкті любові є актом самовіддачі, самозречення, що
виявляє принцип неконтролювання цього об’єкта. Як вважає А. Маслоу, любов передбачає неконтролювання об’єкта любові, тобто відмову від маніпуляції і володіння цим об’єктом (пригадайте фроммівськую
дихотомію "мати чи бути"). Проте людина може не контролювати об’єкт своєї любові тільки в тому разі,
якщо вона не боїться за його перебування в цьому світі. В цьому ж разі людина має ставитися до світу з
повною довірою, тобто вірити, що світ справедливий і улаштований гармонійно, що на онтологічному
рівні виявляється у фізичних законах збереження, а на аксіологічному – у принципі відплати, або в законі
покарання (що може виражатися у вірі у вищий принцип такого покарання – Бога). Ставитися ж до світу
з повною довірою і відкритістю означає ставитися до нього як до самого себе, тобто вважати його вищою
цінністю, а тому любити його. Якщо людина цілком довіряє світу як "єдино кращому з усіх можливих
світів" (Лейбніц), то ця людина не бере на себе відповідальності за події, що відбуваються у світі, тобто
не виступає активним поведінковим чинником світу. Брати ж відповідальність людина може за те, що є
проблематичним, неприйнятним для неї і потребує зміни, перетворення. Світ у даному разі розуміється
як залежний від людини, що підлягає її контролю (так званий "інтернальний локус контролю", за І. Роттером), який корелює саме із відповідальною поведінкою [7].
Отже, відповідальність як феномен виникає з любові до ближнього, але щира любов заперечує контроль за поведінкою цього ближнього, що передбачає сприйняття світу, де ближній існує, як довершеного, гармонійного і безпроблемного, але це нівелює саме почуття відповідальності ("екстернальний локус
контролю" як відчуття своєї повної залежності від світу, за І. Роттером).
Якщо ж сприйняття світу як довершеного суперечить реальному стану речей, то любляча ближнього
людина змушена спрямовувати свою поведінку на "виправлення", гармонізацію, удосконалювання, "порятунок" світу в цілому: загальний взаємозв’язок і взаємозалежність елементів світу роблять його цілісним утворенням, тому "виправлення" одного з його аспектів передбачає виправлення всіх інших аспектів
і, в остаточному підсумку, – усього світу в цілому.
Потребу у виправленні світу в цілому (відповідальність за нього) можна назвати екологічною відповідальністю, оскільки екологія, узята в її теоретичній межі, є наукою про ціле, тому що вона вивчає взаємовідносини і взаємодії рослинних і органічних організмів і утворених ними співтовариств між собою і
навколишнім природно-космічним середовищем, а будь-яка взаємодія, будь-які стосунки – це принципово цілісна сутність, розділяти яку на окремі взаємодіючі елементи є достатньо умовною акцією. Ця екологічна відповідальність формує ставлення до світу як до цілого, відчуття себе відповідальним за долю
світу, формує стан звільнення від світу і одночасно усвідомлення своєї причетності до всіх його подій,
розчинення в ньому, занурення в нього через об’єкт своєї любові, із котрим людина єднається. Це двоїсте
парадоксальне ставлення до світу і є головною умовою актуалізації Я людини, про що ми писали на початку статті. Потреба у виправленні світу передбачає усвідомлення розходження між дійсним і належним
(розумним), тобто теперішнім і майбутнім, усвідомлення принципу причинно-наслідкової залежності,
уміння передбачити, угадати наслідки тих або інших подій. Така націленість на майбутнє і дії щодо його
здійснення, звільнення від впливу актуальної даності (дійсного) виражається в позитивному очікуванні
плодів своєї діяльності, певних подій у майбутньому, що можна назвати надією як рефлексією майбутнього, без якої відповідальність неможлива. Це підтверджують праці провідних вчених. Досліджуючи
проблему відповідальності, психологи І.Д. Бех, Т.Г. Гаєва, С.Б. Елканов, А.В. Лопуховська, Т.В. Морозкіна, А.П. Растігаєв, М.В. Савчин, визначають її як системну якість, завдяки сформованості якої людина
стає здатною усвідомлювати віддалені наслідки своїх учинків, у неї розивається висока сенситивність до
моральних ситуацій.
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Отже, екологічна відповідальність є результатом розвитку особистості і її головно. метою. Цей розвиток виявляє декілька особистісних атрибутів, які одночасно є супутніми умовами розвитку Я, що були
виявлені в ході нашого аналізу феномена Я людини і які є аспектами екологічної відповідальності:
1. Парадоксальний сплав станів включеності у світ і відокремленості від нього (синтез іманентності і
трансцендентності), що актуалізує відчуття парадоксальності людського буття як діалектичної єдності
взаємовиключних моментів, виявляє базальний, парадоксально-безсвідомий, діалектико-спонтанний,
амбівалентний характер буття – інстинктивно-безсвідомий аспект. 2. Усвідомлення світу як цілісного
универсума – ціннісний-світоглядний аспект. 3. На основі властивості рефлексії майбутнього відбувається усвідомлення потреби в удосконаленні світу і відповідальність за його долю – діяльнісно-творчий аспект. 4. Емпатія, альтруїзм, любов – емоційно-мотиваційний аспект. 5. Усвідомлення детермінізму світу,
тобто принципу причинно-наслідкової залежності, що призводить до усвідомлення розмаїття світу, а
своя включеність у нього передбачає усвідомлення себе в різноманітних якостях і веде до розширення
свого рольового репертуара – когнітивно-рольовий аспект.
Виходячи з вищенаведених аспектів, можна говорити про виховні завдання особистості з формування
екологічної відповідальності (як наріжного орієнтира формування Я як вищої людської цінності), що
випливають із розглянутих її аспектів: 1. Формування стану, який сполучає включеність у світ і відокремленість від нього, що сприяє розвитку діалектико-парадоксального мислення, котре дає доступ до спонтанно-безсвідомої поведінки, яка відповідає статусу самореалізованої особистості, відповідно до А. Маслоу. Парадокс, що виникає з двоїстості буття людини, народжує діалектичний принцип амбівалентності
як джерело творчої енергії: людина осягає світ як "єдність протилежностей", перетворюючись на самоактулізовану істоту (згідно А. Маслоу) деміургічного масштабу, тому що, утілюючи баланс протилежностей, несе в собі величезну напругу, а тому, як писав П.Вайнцвайг, – колоcальную творчу міць. Даний
висновок підтверджується дослідженнями феномена творчості, де відзначається, що креативні особистості характеризуються взаємовиключними особливостями [2]. 2. Розвиток усвідомлення світу як цілісної
сутності на підставі пізнання загального зв’язку речей і явищ Всесвіту, що виявляє світогляд, у якому
принцип цілісності посідає головне місце. 3. Формування потреби у творчому перетворенні світу, в його
удосконаленні. 4. Розвиток таких властивостей особистості, як емпатія, альтруїзм, любов, через розширення рольового репертуару людини. 5. Розвиток усвідомлення детермінізму світу, принципу всезагальної причинно-наслідкової залежності.
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Вознюк А. В. Экологическая ответственность как основная цель развивающейся личности.
Доказывается, что экологическая ответственность есть главной целью развивающейся личности.
Voznyuk O. V. Ecologіcal responsіbіlіty as the maіn aіm of developіng personalіty.
Іt іs proved that ecologіcal responsіbіlіty іs the maіn aіm of developіng personalіty.
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ІДЕЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ
У статті розглядається розуміння відповідальності особистості у гуманітарних науках у контексті
ідей І. Огієнка.
Визначний діяч української науки, культури, освіти Іван Огієнко вважав, що головним у становленні
підростаючої особистості є утвердження у молодих людей християнських доброчеснот, любові до рідної
мови, працьовитості й відповідальності за власну долю і долю свого народу.
Аналіз відповідальності у загальнонауковому розумінні ґрунтується на філософському вченні про соціальну зумовленість поведінки індивіда, її зв'язок зі свободою й необхідністю як передумовою реалізації
в особистості функцій суб'єкта оновлення світу. Вихідним пунктом визначення міри відповідальності у
загальнофілософському аспекті в усі епохи було вирішення питання про співвідношення свободи і необхідності. Передумовою відповідальності є вибір індивідом можливої поведінки. Вибір визначається життєвою позицією особистості, в основі якої лежать моральні імперативи. Всі дії пов'язані з вибором і передбачають активність особистості, незалежно від того, нав'язана їй відповідальність ззовні чи взята нею
добровільно. За В. Гегелем, В. Плахотним, Л. Сахань, співвідношення свободи й відповідальності розкривається, перш за все, у взаємовідносинах людей. Як зазначає Т. Тульчинський, "стати вільним можна,
лише розширивши зону відповідальності, тобто ставлячись до інших як до таких же вільних істот і співвідносячись з їх інтересами", що дає можливість "вступити у взаємовільні, взаємовідповідальні відносини" [1: 119 ].
Відповідальність органічно пов'язана зі свободою прийняття рішень, вибору цілей та способів, методів і
стилів її досягнення. Так, С. К’єркегор вважав, що лише право вибору надає можливість індивіду робити
своє життя справді прекрасним, врятувати себе і свою душу, знайти мир і спокій [2: 383].
Свобода людини як суб'єкта, за М. Бердяєвим, полягає в тому, щоб стати особистістю, припинити жити відповідно до зовнішніх принципів і вийти за межі себе, щоб вибирати себе, бути самим собою і нести
відповідальність за свій вибір перед самим собою. М. Бердяєв писав, що "свобода не є легенькою, як гадають її вороги, що зводять на неї наклеп, свобода важка, вона завжди тягар. І люди легко відмовляється
від свободи, щоб полегшити собі життя" [3: 35].
Як філософсько-соціологічна категорія, зазначає П. Мінкіна, "відповідальність репрезентує об'єктивно необхідні взаємовідносини між особистістю, колективом, суспільством, а також враховує історичноконкретний характер їх взаємних обов'язків, котрі реалізуються у свідомій вольовій поведінці та діяльності" [4: 58].
Питання соціальної відповідальності невід'ємно пов'язані із соціалізацією особистості, оскільки перша утверджується як новоутворення онтогенетичного етапу розвитку індивіда у період соціальної зрілості. У вітчизняній та зарубіжній людинознавчих науках в останні десятиліття чітко утвердилася система
поглядів на соціалізацію, що об'єднує наступні ідеї: про нерозривний зв'язок соціального становлення
дітей з освітою та вихованням; про зв'язок соціалізації з адаптивними процесами; про соціальні контакти
як одну із змістовних сторін соціалізації; про значення самосвідомості, соціальної орієнтації та розвитку
мови для успішної соціалізації. У контексті цих ідей соціалізація розглядається як набуття людьми соціального досвіду та ціннісних орієнтацій, потрібних для виконання соціальних ролей [5: 23].
Серед сучасних моделей соціалізації особистості можна виділити: психоаналітичну, або "особистісного контролю" (3. Фрейд); "рольового тренінгу" (Т. Парсонс); "соціального навчання" (Дж. Г. Доллард,
Б. Скіннер, Р. Уолтерс та ін.); "міжособистісного спілкування" (Ч. X. Кулі, Дж. П. Мід та ін.); когнітивну
(Ж. Піаже, А. Маслоу та ін.); "модель інкультурації" (Ж. Баос, В. Маліновський та ін.); "еволюційну"
(Е.Г. Еріксон).
В аспекті проблеми соціальної відповідальності особистості заслуговують на особливу увагу моделі
"міжособистісного спілкування", "когнітивна" та "еволюційна". Суть моделі "міжособистісного спілкування" полягає у тому, що особистість виростає з множини інтеракцій людей з оточуючим світом, у результаті якого вона навчається дивитися на себе очима інших, тобто думати про себе як про інших, а також розуміти поведінку інших людей.
Когнітивна модель соціалізації має 4 стадії: сенсорно-моторну (до двох років), яка передбачає розвиток у дітей здатності утримувати в пам'яті образи об'єктів навколишнього світу; передопераційну стадію
(до семи років), коли діти навчаються розрізняти символи та їх значення, розуміти відмінність; стадію
конкретних ситуацій (від семи до одинадцяти років), коли діти вчаться виконувати деякі дії подумки,
тобто уявляти необхідні дії "про себе", без виконання їх у житті; стадію формальних операцій (від дванадцяти до п'ятнадцяти років). На цій стадії підліток вчиться аналізувати абстрактні (математичні, моральні, логічні та ін.) проблеми, а також вміння розмірковувати про майбутнє. Ця концепція була доповнена
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американським психологом О. Колбергом, який в основу переходу від однієї стадії до іншої поклав здатність до розуміння і співпереживання (емпатії) почуттів інших людей.
За "еволюційною" моделлю Е. Еріксона, індивіду (як у дитинстві, так і у дорослому віці) доводиться
долати критичні ситуації, що закономірно виникають на його життєвому шляху і мають специфічний
характер на кожному етапі (стадії). Долаючи ці критичні ситуації (яких є вісім) успішно, індивід збагачується новим соціальним досвідом і переходить до нової стадії. Якщо соціалізації на якій-небудь стадії не
відбулося (не вдалося розв'язати головну на цій стадії проблему індивіда, або ж здійснити її частково), то
це негативно позначається на подальших стадіях та на соціалізації в цілому.
Зокрема, основною проблемою на стадії підлітково-юнацького віку є становлення індивідуальності
(ідентифікація) або рольова дифузія (невизначеність у виборі ролей). Загальновідомо, що саме цей період
є періодом статевого дозрівання і пошуку партнера в інтимній сфері. Також – це час пошуку свого місця
в житті, вибір подальшого шляху (навчання, робота тощо). У цей період небезпечними є як невдачі в одній зі сфер, так і перевищування значущості якоїсь із них. Загалом кожна невдача може негативно вплинути на вибір роботи, друзів, супутника життя. Варто зазначити, що всі названі моделі соціалізації розглядають виховання як один із її механізмів [5: 26–30]. Як зазначає І. Кон: "Особистість, що формується,
– не об'єкт якихось зовнішніх впливів, а активний суб'єкт самоосвіти" [6: 190].
Людина як активний суб'єкт є вихідним пунктом усього суспільного руху в його соціальний формі:
суспільство творить людину, а вона – суспільство. Перебуваючи у зв'язках з іншими людьми, природою,
суспільством, особистість відтворює себе за допомогою процесів усвідомленої саморегуляції. Остання є
здатністю людини керувати собою на основі сприймання й усвідомлення актів власної поведінки [7: 74].
Процес соціалізації старшокласників відбувається у всіх сферах життєдіяльності, але усвідомлена їх
реалізація здійснюється за допомогою навчання та виховання. Вікова психологія характеризує молодість
як період формування системи цінностей, становлення самосвідомості, соціального статусу людини.
До найважливіших цінностей сьогодні належить вміння орієнтуватися і робити правильний вибір в
умовах невизначеності. Вільний, невимушений вибір як соціально-етична цінність пов'язаний з конкретною відповідальністю.
Отже, соціалізація – це процес становлення особистості на основі навчання, виховання, засвоєння,
ідеалів, цінностей, норм та соціальних ролей. Внаслідок цього людина стає членом суспільства з конкретними соціально-політичними, соціально-економічними та культурними параметрами [7: 79–80].
Психологами К. Абульхановою-Славською, І. Бехом, М. Боришевським, М. Савчином доведено, що
становлення соціальної відповідальності як особистісної риси відбувається за умови формування у молоді прагнення до свободи. Йдеться передовсім про вільні вчинки і дії людини, тобто такі, що не залежать
від зовнішніх причин. Відповідно вчинки, які звершені особистістю, ніби розширюють межі її свободи.
Усвідомлення свого життя як вчинку є початком формування себе як вільної і відповідальної особистості. Тому недаремно існує така філософська істина, згідно з якою неможлива ні особистість без суспільства, ні суспільство без особистості.
Серед видів соціальної відповідальності розрізняють правову, адміністративну і кримінальну, а серед
її форм – професійну, політичну, економічну. При розгляді соціальної відповідальності визначають також природу, соціальну суть, структуру і критерії, її регулятивну функцію в системі взаємозалежності
особистості і суспільства.
Соціальна відповідальність належить до тих явищ, які з розвитком суспільства завжди змінюються. В
умовах адміністративно-командної системи, в якій верхні структури "відповідали" за нижчі, а тих вважали "відповідальними" перед собою, зміст відповідальності як риси особистості зазнавав деформацій. Демократизація суспільства, зростання соціальної ролі особистості розширює межі її відповідальності. Демократизація та гуманізація системи освіти вносять істотні зміни не лише у зміст поняття "відповідальність", а й в умови її формування [8: 19].
В.І. Сперанський пропонує визначити рівні соціальної відповідальності відповідно до життєвої позиції особистості. У цьому зв'язку він виділяє 5 рівнів відповідальності. Не першому (низькому) рівні життєвої позиції відповідальність особистості виявляється як санкція, а основним мотивом здійснення дій є
прагнення уникнути відповідальності.
На другому рівні спонукальним мотивом є "дотримання норм і правил, прихильність до оточуючих".
Наявність цього мотиву свідчить про сформованість відповідальності. На цьому етапі відбувається перехід від об'єктивної відповідальності до суб'єктивної. Особистість починає брати до уваги мотиви "неправильного вчинку" і умови, які спонукали здійснити його.
На третьому рівні відбувається переростання почуття відповідальності у відповідальність соціальну.
Четвертий рівень характеризується насамперед високорозвиненою професійною відповідальністю,
яка реалізується у трудовій діяльності.
І, нарешті, п'ятий рівень дозволяє соціально зрілій особистості чітко займати громадянську позицію у
трудовій та суспільній діяльності [9: 38–87].
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Відповідальність також є етичною категорією. У словнику з етики відповідальність трактується як
така, що віддзеркалює людину з точки зору виконання нею моральних вимог, які характеризують ступінь участі особистості, соціальних груп у моральному самовдосконаленні та у прогресивному розвитку соціальних відносин. Міра індивідуальної відповідальності, таким чином, знаходиться у прямому
зв'язку з об'єктивними можливостями та історично досягнутим рівнем відповідальної поведінки в суспільстві [10: 232].
Сучасний німецький філософ-етик Г. Йонас обґрунтовує відповідальність сучасної людини як за виживання людства, так і за світ у цілому, за все, що є в ньому живого і неповторного [11: 196].
Соціальна відповідальність нерозривно пов'язана з духовністю особистості. Гармонізація та інтеграція внутрішнього світу людини, її якостей і властивостей виявляється в узгодженні та рівновазі між духовною спрямованістю особистості, цінностями і соціальною поведінкою [12: 457].
Духовний розвиток особистості містить в собі засвоєння і прийняття загальнолюдських цінностей, і
перш за все, таких, як істина, любов, обов'язок, мир; реалізацію цінностей у повсякденному житті, а також розвиток здатності чути, вести діалог, "прислухатися до голосу совісті", до "вищого я" особистості,
формувати позитивний характер [12: 458].
Ряд учених, зокрема, І. Зязюн, Г. Сагач та ін., пропонують ввести термін духовної педагогіки (педагогіки духовності), вищою метою якої є сприяння ефективному духовному розвитку особистості. Нормування духовної культури через такі форми суспільної свідомості, як наука, мистецтво, мораль, релігія.
На психологічному рівні (К. Абульханова-Славська, І. Бех, М. Боришевський, Л. Колберг, Г. Костюк,
Ж. Піаже, М. Савчин, І. Роттер, В. Франкл та ін.) відповідальність розглядається як одна із генералізуючих якостей, як результат інтеграції всіх психічних функції особистості та суб'єктивного сприйняття нею
навколишньої дійсності, емоційного ставлення до обов'язку. Відповідальність також визначається як моральна риса людини, як мета виховання і якість, яка концентрує в собі усвідомлений особистістю обов'язок.
Зокрема, Ж. Піаже розробив концепцію відповідальної поведінки особистості, в якій на перший стадії
виявляється об'єктивна відповідальність", а на вищій – "суб'єктивна". На першій стадії (7–11 років) діти
ступінь покарання, тобто міру відповідальності, пов'язують з величиною нанесеного збитку, майже відкидаючи при цьому мотиви, за яких нанесений збиток (це пов'язується з недостатнім життєвим досвідом
та відсутністю причинного аналізу). До 12 років у підлітка формується суб'єктивна відповідальність, коли вже враховуються наміри і мотиви, що спонукають суб’єкта до певної лінії поведінки. На основі цього
вчений довів, що в індивідуальному розвитку дитина проходить шлях від морального реалізму до автономної моралі [13: 412].
Численні дослідження вчених, які було проведено згідно з концепцією Ж. Піаже, підтверджують, що
перехід від об'єктивної до суб'єктивної відповідальності здійснюється поетапно і має загальний характер.
Відповідальність досить тісно пов'язана з такою психологічною характеристикою особистості, як самоконтроль. Якщо людина бере відповідальність за події, що відбуваються в її житті, на себе, то це є показником внутрішнього інтернального локусу контролю (І. Роттер). І навпаки: якщо вона приписує відповідальність за все зовнішнім чинникам (іншим людям, долі, випадку), то це свідчить про властивий їй
зовнішній (екстернальний) локус контролю.
К. Роджерс розглядає ще одну із складових відповідальності особистості – емпатію. Саме розвинена
емпатія допомагає людині усвідомити себе повноцінною особистістю, здатною взяти на себе відповідальність за розв'язання власних проблем.
Щодо напрямів розвитку відповідальності, то ленінградський психолог К. Муздибаєв виділяє таку:
від колективної до індивідуальної; від зовнішньої до внутрішньої (усвідомленої, особистісної); перехід
відповідальності від ретроспективного плану до перспективного (відповідальність не тільки за минуле,
але й за майбутнє); зміну в часі самого суб'єкта відповідальності. За К. Муздибаєвим, розвиток відповідальності характеризується зміною її інстанції: від відповідальності перед дорослими до її інтеріоризації,
коли совість стає основним регулятором поведінки [14: 114–183].
Відповідальність, на думку академіка АПН України І. Беха, передбачає визнання людиною єдиної
активної причетності до соціального і природного світу, і це визнання є не стільки результатом оцінки
особистості іншими людьми, скільки її власним переконанням, моральним принципом, підсумком самоусвідомлення. Тому людина є не пасивним споглядачем будь-яких соціальних подій. Останні завжди розглядаються нею як учасником. Відповідальна людина має право стверджувати: я відповідаю
всім своїм життям, кожний мій акт і переживання є моментом мого життя як відповідальності. Внутрішній світ відповідальної особистості завжди відкритий для соціальних потреб, приорітетів, людських цінностей [15: 116].
На думку М. Савчина, відповідальність як особистісна основа відповідальної поведінки є смисловим
утворенням особистості, своєрідним загальним принципом співвіднесення (саморегулювання) в межах
цілісної мотиваційно-смислової сфери мотивів, цілей та засобів життєдіяльності. Відповідальна поведінка – це тип соціальної поведінки людини, спрямованої на реалізацію предмета відповідальності (обов'яз-
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ки, доручення, завдання), яка внутрішньо опосередкована особистісним смислом цього предмета і суб'єктивною імперативністю інстанції відповідальності, а у зовнішньому плані – конкретними соціальнопсихологічними та матеріальними умовами її реалізації.
У сучасних психологічних дослідженнях відповідальність розглядається як цілісна якість особистості, в якій інтегровані духовні, соціально-психологічні та психофізіологічні функції, що забезпечують розвиток учня як суб'єкта відповідальної поведінки, який реалізує необхідне й інтенційне [16: 254].
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ МОРАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Обґрунтовано активні методи навчання, що спрямовані на розвиток моральної сфери особистості, визначено шляхи активізації адаптивних можливостей майбутніх учителів в умовах підготовки у вищих
педагогічних навчальних закладах.
Становлення особистості, полегшення входження учнівської молоді в нове соціальне оточення після
закінчення школи, вузу – важливе питання педагогічної психології сьогодення.
Розвиваючи ідеї І. Огієнка, формування особистості можна вважати процесом входження молодої
людини у соціокультурне середовище під керівництвом дорослої людини. В результаті соціалізації відбувається засвоєння норм поведінки, моральних цінностей – загалом усього того, що складає культуру
суспільства. Вирішення цього питання передбачає активну позицію самих юнаків та дівчат в процесі роботи над собою, формування в них внутрішньої системи саморегуляції. Фактично, підхід до особистості
як суб’єкта соціально-психологічної адаптації зводиться до проблеми регуляції власної поведінки, усвідомлення старих та нових її форм. У дослідженні цієї проблеми найскладнішим є вирішення такого питання: як після усвідомлення нових форм адаптивної поведінки перейти до активного впровадження їх у
власне життя? Навчально-виховні системи мають орієнтуватись як на розвиток спеціальних здібностей
молоді, так і на розвиток їх індивідуально-психологічних якостей, адаптивних здібностей, адаптивної
активності. Тут безперечним є положення про участь у цьому процесі й інтелекту, й емоцій.
Наше уявлення про спосіб оптимізації морально-духовного розвитку учнівської молоді, в основі якого лежить формування в неї гуманних якостей, що виражаються у прояві вищого рівня емпатійності,
пов’язане з уведенням в експеримент системи цілеспрямованих впливів, на які він повинен реагувати
певним чином. Подібним чином і викликаються до життя чи експериментально створюються новоутворення – такі психічні процеси, яких ще немає, тим самим створюється експериментальна модель їх виникнення та розвитку, розкриваються закономірності цього процесу [1].
До недавнього часу системи навчання і виховання приділяли головну увагу тим психологічним механізмам, за рахунок яких суб’єкт засвоює різні впливи і соціальні норми. Однак, як показують психологічні дослідження, результати будь-яких соціальних впливів залежать від інтенсивності та якості власної
активності особистості. Відповідно до своїх установок, цілей та бажань людина переосмислює і переформульовує суспільні вимоги й накази, роблячи індивідуальний внесок у детермінацію свого розвитку
[2;3]. Отже, потенціал розвитку особистості закладено в ній, її потребах та здібностях, особливо в тих,
що спрямовані на саморозвиток. Великою мірою це стосується саме морально-духовних якостей особистості, які забезпечують вищий рівень її розвитку як у професійній, так і в повсякденній життєдіяльності.
Система освіти має забезпечувати всі умови для всебічного розкриття потенціалу особистості, створювати умови для прояву її власної активності, самостійного руху, самоорганізації. Отже, молодь має
стати не тільки об’єктом впливу навчальних та виховних факторів, а й суб’єктом самовиховання, самоосвіти, саморозвитку. У зв’язку з цим виникають проблеми управління, планування і прогнозування певної
навчальної діяльності, стимулювання самостійності розвитку особистості під час навчання.
На жаль, традиційні форми навчання мало що дають в цьому плані учнівській молоді. Вона озброєна
теорією, але в ході навчання позбавлена можливості застосувати свої знання для розуміння конкретних
людей. Цю можливість їй може надати практично-навчальна робота в групі, яка дістала більш поширену
назву – соціально-психологічний тренінг (СПТ). Л.А.Петровська тлумачить цей термін як своєрідну форму впливу, що спрямований на підвищення психологічної компетенції учасників спілкування [4]. Проте
Ю.М.Ємельянов називає цю роботу активним соціальним навчанням [5], а Т.С.Яценко – активним соціально-психологічним навчанням [6 ].
Термін "соціально-психологічний тренінг" позначає програми, спрямовані на набуття соціальнопсихологічного досвіду та підвищення соціально-психологічної компетентності в процесі групової взаємодії.
В загальному вигляді цілі соціально-психологічного тренінгу визначаються як розкриття, аналіз, усвідомлення та переробка проблем людини, її особистісних та міжособистісних конфліктів і корекція неадекватних відносин, установок, емоційних та поведінкових стереотипів на основі аналізу та використання міжособистісної взаємодії. Таким чином, завдання подібних корекційних впливів фокусуються на
трьох складових самосвідомості: саморозумінні (когнітивний аспект), ставленні до себе (емоційний аспект) та саморегуляції (поведінковий аспект), що дозволяє визначити загальну мету корекційної роботи в
тренінгових групах як розширення самосвідомості.
© Максимець С.М., 2001
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Соціально-психологічний тренінг - один з тих методів, які дають можливість підвищити рівень морально-духовного розвитку за порівняно короткий час. Крім того, СПТ дає поштовх роботі з самовдосконалення і перебудови своєї особистості. Проблема гармонізації внутрішнього світу суб’єкта особливо
важлива в морально-духовному розвитку учнівської молоді. Свідома і вольова регуляція особистістю
власної поведінки, така важлива для здійснення виховного процесу, важко досягається без психокорекції
неадекватних реакцій на оточення. Наявність низького рівня морально-духовного розвитку веде до зниження адаптаційних можливостей, нерідко деструктивно позначається на процесі спілкування, блокує
можливості особистісного зростання і призводить до викривленого відображення самого себе та інших.
Група соціально-психологічного тренінгу дає можливість усвідомити власні стабілізовані тенденції
поведінки, що незалежно від плинності ситуацій породжують труднощі в адаптації та спілкуванні з іншими людьми. Усвідомлення цих тенденцій дає можливість "розморозити" закриті для нового досвіду
зони особистості і водночас зрозуміти свій внесок у проблеми адаптації та спілкування, які час від часу
виникають. Це допомагає внести відповідні поправки у власну поведінку з метою її вдосконалення.
Характерною рисою такої практично-навчальної роботи є те, що вона не спрямована на тренаж комунікативних умінь і навичок чи на психотерапію, а є способом навчання. Малу групу, в якій запроваджуються ці методи навчання, називають навчально-тренінговою групою. В її завдання входить забезпечення вивчення особливостей, закономірностей міжособистісної взаємодії, яке поєднується з активним їх
застосуванням і розвитком можливостей прогнозувати наслідки комунікативних подій.
Методична організація такого навчання відповідає прогресивним вимогам: керівництво даним процесом має демократичний (не директивний) характер, атмосфера взаємин у групі пройнята прагненням довіри, взаємопідтримки, щирості і відкритості. Самодіяльність учасників тренінгу заохочується можливостями співпраці; об’єктом уваги присутніх є не лише результати певного процесу, а й його динаміка;
ефективність навчання досягається не простим засвоєнням готових знань, а передбачає оволодіння процесом пізнання нового, не усвідомлюваного раніше, значущого для особистості матеріалу; відпрацювання (тренаж) умінь і навичок [4 ].
У нашому випадку мета соціально-психологічного тренінгу полягає в підвищенні рівня морального
розвитку учнівської молоді.
Основними принципами побудови програми морального розвитку можуть стати: принцип розвитку
здібностей у діяльності; принцип якісного впливу групового навчання на формування навичок індивіда;
принцип необхідності посиленого тренування вміння з метою його закріплення. Відповідно до цього,
головними цілями нашої роботи можуть бути: корекція характерологічних особливостей; оптимізація
міжособистісних відносин; схильність до особистісного зростання.
У групі СПТ моделюються труднощі спілкування, що з’являються при входженні у нову соціальнопсихологічну ситуацію, а також такі, які можуть виникати у людини в інших випадках міжособистісної
взаємодії. Це основа високої мотивації до навчання. Крім того, навчання мотивує і такий бажаний для
суб’єкта результат, як зниження тривожності, емоційного напруження, нормалізація самооцінки, прийняття себе та інших, розширення кола усвідомлюваних особливостей власної психіки та можливостей
психологічної проникливості щодо інших людей, відкритості й готовності до самовдосконалення власного потенціалу.
Наша програма СПТ засновувається на техніці "відчуття". Під поняттям "навчання, засноване на відчутті" ми розуміємо таку форму психотерапії, яка спирається на дослідження власних переживань, сюди
також належить самопізнання, зміна відносин та поведінки. Крім того, група, де виконуються вправи,
являє собою найоптимальніший шлях діагностики та корекції можливих дезадаптаційних особистісних
позицій і поведінки, які могли б заважати майбутній роботі.
Діагностика та корекція дезадаптаційних особистісних позицій здійснювається на основі поздовжнього аналізу поведінки учасників групи СПТ протягом усіх занять з опорою на емоційні реакції, які вони
проявляли один до одного. Емоційна реакція виступає для нас істотним показником особистісних очікувань. Такі емоційні стани, як розгубленість, тривога, смуток, образа, що виникають як зворотній зв’язок
у ході тренінгової взаємодії з групою, є показниками неадекватного образу "Я" того чи іншого члена
групи. На психічне неблагополуччя в адаптивних можливостях вказують і такі емоційні стани, як тривога, напруженість, страх, агресія, злість тощо. Подібна процесуальна діагностика спирається на глибинні
характеристики особистості.
Вправи, що пропонуються учасникам навчально-тренінгової групи, засновуються на їх власному досвіді. Складність вправ поступово зростає, що дозволяє піднятись на такий рівень самопізнання, який без
цих вправ вони не змогли б досягти.
Соціально-психологічний тренінг дозволяє нам поставити учасників у ситуації, релевантні їх реальній
значущій діяльності. Такі ситуації сприяли усвідомленню необхідності зміни власних установок. Активність, що виникла в процесі занять, не лише характеризувала дії учасників, але й свідчила про інтенсифікацію научуваності.
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Щоб виконувати деякі вправи адекватно, учбова група повинна пройти певний шлях, почавши зі значно легших вправ. Пропоновані варіанти вправ і ситуацій, що мають розігруватись учасниками СПТ, все
більше наближаються до реальних, які виникають у повсякденному житті. Переживання, що виникають у
результаті цього, вимагають все більшого особистісного залучення учасників.
Основний методичний прийом – керований самоаналіз, за допомогою якого і відбувається знайомство
з власним "Я", виявляється вплив на власне життя та можливості саморозвитку, відкритість власному
внутрішньому світові, прийняття себе та інших, довіра інтуїції та ін.
Допоміжні конкретні прийоми – групова дискусія, методи невербальної взаємодії, психогімнастика,
побудова прогнозу психологічної позиції іншого, аналіз конкретних ситуацій, рольові ігри, прийоми, що
практикуються в групах зустрічей. В кожному конкретному випадку вправи модифікуються відповідно
до загальної проблематики та індивідуальних особливостей учасників навчально-тренінгової групи. Використання в програмі СПТ різноманітних прийомів значно розширило інтерперсональний досвід учасників, дозволило модифікувати їх установки, досягти більшої їх пластичності.
У зв’язку з тим, що дезадаптивні процеси частіше виникають з причин як недостатнього розвитку механізмів емпатії, так і з невміння адекватно аналізувати та висловлювати власні почуття, нами в процесі
групової корекції були пропоновані учасникам відповідні вправи. Виконання цих вправ та його аналіз
становив матеріал для групового обговорення. Учасники навчались переживати емоції, подібні до емоцій
партнерів по спілкуванню, співпереживати з ними та співчувати їм. У результаті розвитку емпатійності в
учасників СПТ нівелювались прояви ворожості, агресивності в ситуаціях, які провокували конфліктну
взаємодію.
Ми пропонували учасникам ряд вправ, під час виконання яких виробляються поведінкові реакції, що
можуть автоматично використовуватись у ситуаціях входження в нове соціальне середовище. Такі нові
форми поведінки закріплювались за допомогою програвання ситуацій, перетворюючися в навички та
уміння.
Кожний учасник знайшов у процесі виконання вправ та групової дискусії адекватні форми поведінки
в ситуаціях входження в нове соціальне оточення відповідно до його власних особливостей.
Отже, ми бачимо, що ідеї І.Огієнка стосовно оновлення освіти сьогодні набувають нового звучання в
процесі підготовки нової генерації висококваліфікованих педагогів.
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Максимец С.Н. Социально-психологический тренинг как способ оптимизации нравственного развития учащейся молодёжи.
Обоснованы методы активного обучения, направленные на развитие личности, определены пути активизации адаптивных возможностей будущих учителей в условиях подготовки в высших педагогических
учебных заведениях.
Maxymets S. Social-psychological training as a way of optimization of moral development of students.
The motivated methods of active education, which are aimed at the development of personality, are substantiated. The author determines the ways of activating adaptive possibilities of future teachers under conditions of
training at higher pedagogical educational institutions.
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КУЛЬТУРА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН СУЧАСНОГО ЮНАЦТВА:
ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ
У статті розкриваються особливості культури міжособистісних взаємин юнацтва на сучасному етапі
розбудови та становлення системи освіти.
Творчість Івана Огієнка характеризується пильною увагою до проблем української культури, історії,
церкви, педагогіки. Значну увагу він приділяв становленню національної школи та вихованню в ній підростаючого покоління як патріотів України і, разом з тим, високоосвічених і культурних громадян.
У період відродження і розбудови національної навчально-виховної системи невід’ємним компонентом освітньої структури стають міжособистісні взаємини, які сприяють всебічному, гармонійному розвитку особистості дитини і підлітка, соціальній адаптації, самореалізації людини в суспільстві.
Міжособистісні стосунки – специфічне явище, яке обумовлюється як соціальними, так і психологічними факторами., це саме ті безпосередні зв’язки та стосунки, які складаються у реальному житті між
живими, мислячими індивідами, здатними відчувати дійсність. Міжособистісні стосунки є одним із засобів самоствердження особистості в юнацькому віці.
За віковою періодизацією, прийнятою у вітчизняній педагогіці, період життя від 15 до 17-18 років називається старшим шкільним віком, або ранньою юністю. При визначенні його беруться до уваги не
тільки ознаки фізичного дозрівання, а й особливості психічного розвитку, характерні риси провідної діяльності, якою є навчання в різних типах загальноосвітніх та спеціальних професійних закладах.
Не зменшуючи значення біологічного дозрівання, вітчизняні психологи підкреслюють провідну роль
соціальної детермінації діяльності індивіда на цьому етапі його життя, в ході якої відбувається подальше
становлення його як свідомої істоти, як особистості.
Юнацький вік – це період безпосередньої підготовки підростаючої особистості до життя як дорослої
людини, до вибору спеціальності, до безпосереднього оволодіння нею, до виконання відповідальних соціальних функцій. За цей час підростаюча особистість поступово досягає такого ступеня фізичної, психічної і соціальної зрілості, на якому вона цілком здатна свідомо й самостійно їх виконувати, стати повноправним громадянином суспільства.
Розглянемо вплив міжособистісних стосунків на визначення статусу старших підлітків у школі, сім’ї,
суспільстві.
Поєднана з життям освіта молоді є основним шляхом реалізації її життєвих прагнень, джерелом дальших досягнень у її загальному інтелектуальному розвитку, становленні її наукового світогляду, ідейних переконань, моральних і естетичних почуттів.
Гуманізація освіти на сучасному етапі потребує кардинальної зміни взаємин наставника і учнівюнаків, переведення їх з площини підпорядкування до партнерства на основі принципу соціальної рівності, що передбачає, перш за все, усвідомлення ними гуманітарних знань про сутність людини, шляхи її
самореалізації та про її особисту відповідальність. Така взаємодія передбачає розвиток адекватної рефлексії особистості, вмінь аналізу власних якостей та дій, критичного ставлення до себе як до суб’єкта праці
та людини. Названі якості формуються у навчальній діяльності за умови не лише кардинальної зміни
самого його змісту, але й завдяки пошуку нових підходів у відносинах вчителя та учня.
Важливими умовами у цьому зв’язку є реалізація у навчальному процесі співробітництва, особистої
співучасті та співпереживання, взаємостосунків творчості. Це значно підсилює і збагачує молодь в умовах актуалізації емоційного навчання. Останнє передбачає об’єктивацію вчителем ходу і логіки власного
мислення та емоційно-чуттєвого переживання. У зв’язку з цим чітко виявляється залежність навчальних
здобутків старших підлітків від рівня їх позитивних емоцій. Природно, що це передбачає переосмислення вчителем змісту та соціально-рольових позицій учасників навчального процесу, стилю їх спілкування,
які є основою реальної, а не формально-рольової міжособистісної взаємодії з учнем.
Особливістю організації емоційно-особистісної взаємодії вчителя та учнів виступає побудова діалогічних взаємин і умов для навчального спілкування. У такій взаємодії в навчальному колективі
з’являються потенційні можливості кооперації, самостійності, конкуренції, змагання, які є основою ініціативи, без чого не може формуватися особистість.
Застосування діалогу також передбачає співпереживання та емпатію, забезпечуючи тим самим персоналізацію, тобто прагнення вихованця до ідентифікації з особистістю вихователя. Навчальне спілкування, базуючись на ідентифікації, передбачає ототожнення одного суб’єкта з іншим (або багатопланове
уподібнення однієї людини до іншої). Механізм наслідування та ідентифікації є важливим для формування усвідомлення праці, її місця в житті людини. Виходячи з того, що феномен ідентифікації виступає
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фундаментальною основою процесів спілкування, міжособистісної взаємодії, її роль залишається сталою
і в юнацькому віці.
Однією з функцій діалогічного спілкування є самоствердження особистості, яке відбувається за умови
усвідомлення учнем власного "Я", відчуття власної особистої значущості, формування адекватної самооцінки. Отже, взаємодія вчителя й учнів у процесі засвоєння суб’єкт-суб’єктних знань характеризується
рівністю соціальних позицій учасників; співтворчою активністю сторін, за якої кожна не лише зазнає
впливу, але й сама в однаковій мірі впливає на іншу; взаємним партнерством у світі почуттів і переживань одне про одного; готовністю прийняти позицію іншої сторони; прагненням до співучасті, співпереживання, прийняттям один одного; активною гуманістичною установкою.
Одним із важливих факторів розвитку особистості в ранній юності є взаємостосунки молоді зі старшими, передусім батьками, при цілковитій зміні їх характеру відповідно до попереднього вікового періоду. На перше місце висувається принцип рівноправності. До дорослих людей юнаки і дівчата ставляться
швидше як до старших товаришів. Їх ставлення до дорослих дедалі більше починає залежати від того,
наскільки, на думку юнака чи дівчини, останні зважають на їхню дорослість і самостійність, правильно
оцінюють їх. У молодих людей зростають спонукання, прагнення до доброзичливих взаємостосунків з
дорослими. Вони іноді готові вибачати їм помилки і недоліки, виходячи з аналізу причин, що їх викликають.
Проте можливість конфліктів з дорослими не виключається протягом усього періоду ранньої юності.
До факторів, які спричиняють виникнення конфліктів, на думку старших підлітків, належать такі якості
дорослих, як консервативний спосіб мислення, прихильність до застарілих правил поведінки, суворе дотримання давніх звичаїв, застарілість етичних переконань, естетичних уподобань, смаків тощо, надмірне
обмеження свободи молодих людей.
У свою чергу, серед причин конфліктів, що залежать від них самих, юнаки та дівчата називають такі:
низька навчальна успішність, порушення правил поведінки, ігнорування розпоряджень батьків, наявність
деяких рис особистості (неслухняність, упертість, егоїзм, лінощі, самовпевненість, самостійність у своїх
поглядах тощо).
Серед усіх названих причин конфліктів молодих людей з дорослими перші місця посідають невмілий
підхід до них старших, непереконлива й різка критика смаків юнаків та дівчат, їх прагнень бути "сучасними", "модними" тощо.
Взагалі ж молодь охоче вислуховує поради, аргументовані пояснення, повчання тих старших людей,
які користуються в них авторитетом, довір’ям. Таке ставлення до дорослих пов’язане з пошуками молодих людей свого місця в суспільстві, друзів як серед ровесників, так і серед дорослих.
Відомо, що в юнацькому віці зростає потреба розуміння власного статусу у колективі ровесників та
спілкування з однолітками. Тому в навчальній діяльності, поряд з пізнавальними завданнями, перед молоддю постають комунікативні завдання, вирішення яких передбачає орієнтування, планування дії спілкування, мовлення та зворотній зв’язок. Усвідомлення сутності міжособистісних стосунків старшим підлітком тим самим формує позитивне ставлення до ровесників та до самого себе, що стає важливим фактором міжособистісного впливу, розвитку групових процесів і, нарешті, сприяє утвердженню відповідальної взаємозалежності в учнівському співтоваристві.
Фактором формування особистості в період ранньої юності є спілкування з ровесниками навчального
колективу. Колектив запобігає формуванню індивідуалістичних рис. Результативність виховного впливу
на окрему особистість великою мірою залежить від громадської думки колективу. Проте неадекватна
самооцінка деяких юнаків та дівчат у певних випадках призводить до зовсім протилежного ставлення до
колективу, що має бути враховано у виховній роботі.
У ранньому юнацькому віці спостерігається залучення молоді до різних видів мікрогруп: найближчі
приятелі, друзі, товариські групи, компанії. Перебудовні процеси надали молодим людям можливість
самостверджуватися не лише в рамках названих мікрогруп, а й поза ними. Одним із масових проявів "зовнішніх" можливостей самореалізації молоді стали різного роду неформальні об’єднання. Самоціллю
подібних неформальних спільностей у більшості випадків є спілкування, а головним внутрішнім принципом – групова солідарність. Соціальна взаємодія у них, як правило, відсутня. Разом із тим, неформальні "тусовки" для юнацтва служать засобом самовизначення, тією референтною групою, завдяки якій воно
знаходить своє місце у відношенні "я-ми-вони". За умови силового тиску неформальні угрупування із
сфери спілкування переходять у зони ризику і криміногенної поведінки.
У зв’язку з тим, що неформальні групи виникають у складі формальних, багато викладачів вважають
їх такими, що протирічать структурі організації, але це не так. Неформальні групи можуть руйнувати цілі
формальних груп і бути гальмом в їх розвитку і діяльності лише в тому випадку, коли між цілями та нормами навчального колективу й індивідуальними потребами його членів існують розходження. У процесі
цієї діяльності наставники активно взаємодіють як з первинним колективом, так і з неформальними групами. Беручи участь у діяльності тих та інших, вони змушені рахуватися з груповими еталонами, які
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склалися у даних групах під впливом досвіду самих груп і норм тієї суспільної системи, до якої належать
ці групи.
В юнацькому віці потреба у спілкуванні набуває специфічних форм емоційної та індивідуалізованої
потреби у дружбі та любові.
Напружений пошук друга починається вже в підлітковому віці. Проте юнацька дружба набагато стійкіша і глибша від підліткової. Підлітка пов’язують із другом здебільшого спільні інтереси та спільна діяльність. Юнацька дружба на перший план висуває інтимність, емоційне тепло, щирість.
Розвиток самосвідомості викликає в юнацькому віці потребу "розкрити душу", поділитися своїми переживаннями. Сучасні юнаки побоюються високих слів і проявів ніжності, але це не адекватне їх почуттям і переживанням, скоріше бравада; у 16-17 років юнаки та дівчата вважають дружбу найважливішим у
людських стосунках.
Питання про відмінності в дружбі між юнаками і між дівчатами поки що недостатньо вивчене. Підвищена загальна чутливість дівчат, їх схильність до з’ясування стосунків роблять підтримку стійких взаємин менш простою, ніж у більш стриманій і "суворій" чоловічій дружбі.
Спілкування між юнаками та дівчатами пов’язане з відомими психологічними труднощами. У підлітковому віці дівчата дещо випереджують однолітків-хлопців не тільки у фізичному, а й в розумовому розвитку. У старших підлітків ця різниця зникає, але вимальовуються стійкіші статеві розбіжності в специфічних здібностях та інтересах. Якщо у хлопців переважають предметні та технічні інтереси, то дівчат
більше хвилюють проблеми внутрішнього світу і людських взаємин.
Більш раннє статеве дозрівання (акселерація) зумовлює в юнацькому віці збільшення кількості серйозних шкільних романів – ставлячи, в свою чергу, підвищені вимоги до педагогічної майстерності і такту
вчителя. Співвідношення дружби і кохання в юності є складною проблемою. З одного боку, вони видаються більш-менш альтернативними. Поява кохання дівчини знижує значення одностатевої дружби. З
іншого боку, кохання вимагає вищого ступеня інтимності, ніж дружба.
Юнакові нерідко буває важко узгодити почуття, що народжується, пробуджується, з нормами морального кодексу. Психологічним захистом для них може служити аскетизм. Інша типова захисна установка – "інтелектуалізм". Якщо "аскет" хоче визволитись від чуттєвості, оскільки вона "брудна", то "інтелектуал" знаходить її "нецікавою". Вимоги моральної чистоти і самодисципліни самі собою позитивні, проте
їх гіпертрофія призводить до самоізоляції щодо оточуючих і до розвитку таких негативних якостей особистості, як пихатість і нетерпимість.
Важливою проблемою формування міжособистісних стосунків у юнацькому віці є підготовка до майбутнього сімейного життя. У цьому плані необхідно враховувати особливості формування правильного
розуміння соціальної ролі сім’ї та шлюбу в сучасному суспільстві, соціальні та психологічні аспекти цієї
важливої сторони життя.
Знання особливостей міжособистісних взаємин в ранній юності необхідне для розуміння становлення
особистості та удосконалення методів педагогічного керівництва цим процесом.
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Костюченко М.В. Культура межличностных отношений современного юношества: подходы
к пониманию.
В статье раскрывается культура межличностных отношений на современном этапе становления
системы образования.
Kostyuchenco M. V. Culture of interpersonal relations of modern youth: approaches to understanding.
The article focuses on the culture of interpersonal relations at the present stage of developing the system of
education.
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РОЗВИТОК САМОСТІЙНОСТІ ШКОЛЯРІВ
Виявляються особливості становлення самостійності сучасних молодших школярів та підлітків, деякі
психолого-педагогічні умови її розвитку в навчанні.
З погляду ідей І. Огієнка, його соціокультурної концепції, процес формування особистості молодої
людини є процесом її соціалізаціїї, входження в соціокультурне середовище під керівництвом дорослого.
Виховання розглядається ним як єдиний комплекс цілеспрямованих дій родини, школи, позашкільних
установ, громадських організацій та особи вчителя на підростаючу особистість, що забезпечують засвоєння рідної мови, норм поведінки, моральних цінностей – усього, що складає культуру суспільства.
Вплив вказаних чинників яскраво проявляється в процесі становлення самостійності особистості, зокрема школяра.
Самостійність школяра – умова успішного розвитку його особистості, основа активності в пізнавальній діяльності та інших сферах життя. Розвиток самостійності учнів в процесі навчання та виховання є
однією з головних проблем психолого-педагогічної науки, педагогічної практики та першочергове завдання сучасного вчителя.
Зважаючи на актуальність вказаної проблеми і необхідність її вирішення, мету нашого дослідження
ми вбачали у вивченні особливостей прояву молодшими школярами і учнями-підлітками самостійності в
учінні та визначенні умов її розвитку в навчально-виховному процесі.
Дослідження проводилось протягом 1997-2000 років у 1-х – 3-х та 7-х класах ЗОШ № 25 і № 3
м. Житомира. Нами був створений комплекс модифікованих варіантів методик, що дозволив виявити
об’єктивні показники розвитку самостійності сучасних школярів: "Фільм-тест" Р. Жиля, опитувальники,
"Графічний диктант", "Самооцінка самостійності" тощо.
Що ж таке самостійність ? Коли йдеться про значення слова "самостійний" як характеристику людини, людської діяльності, то вживаються такі синоніми: вільний, незалежний, рішучий, з власної ініціативи і здійснений своїми силами, без чужої допомоги, сторонніх впливів та керівництва.
"Самостійність" визначається як властивість і стан, уміння діяти без сторонньої допомоги або керівництва, самостійні дії. Із вказаних тлумачень значення слова "самостійність" випливає її приналежність
до вольової сфери особистості. Вона характеризує людину (школяра) насамперед з точки зору наявності
чи відсутності у її діях вольових зусиль.
Поняття самостійності тісно пов’язане з поняттям пізнавальної активності, хоч вони і не тотожні. Пізнавальна активність і пізнавальна самостійність взаємно посилюють одна одну, виступають якісними
характеристиками пізнавальної діяльності.
Ефективність оволодіння знаннями, уміннями і навичками вища тоді, коли цей процес спрямовується
вчителем так, що в ньому залишається місце для доцільної самостійної пізнавальної активності учнів.
Учбова самостійність – це здатність, яка проявляється в умінні власними силами, без сторонньої допомоги вирішувати поставлені вчителем чи самими учнями завдання, використовуючи при цьому нові раціональні способи роботи, та в стійкому бажанні і прагненні не лише на вимогу вчителя, а й за власним почином активно брати участь в учбовій роботі, що здійснюється на уроці.
Пізнавальна самостійність включає дві сторони: суб’єктивну – мотиваційну (спонукальну) та
об’єктивну – володіння узагальненими знаннями, уміннями та навичками. Ці сторони тісно взаємопов’язані і складають органічну єдність.
Пильна увага до проблеми активності й пізнавальної самостійності школярів у процесі навчання характерна для всіх періодів розвитку школи. Практичне розв’язання цієї проблеми тісно пов’язане із соціальними завданнями в галузі народної освіти, потребою навчити підростаюче покоління самостійно оволодівати знаннями.
Ще К.Д. Ушинський висловив думку, яка і нині є найважливішою для теорії і практики навчання:
"Слід постійно пам’ятати, що потрібно передавати учневі не тільки ті чи інші знання, але й розвивати в
ньому бажання і здатність самостійно, без вчителя, засвоювати нові знання" [1:500].
Дані нашого дослідження вказують на основні тенденції розвитку самостійності учнів початкових і
середніх класів, дозволяють сформулювати деякі висновки і рекомендації.
Результати дослідження свідчать про недостатньо високий в цілому рівень розвитку самостійності,
особливо пізнавальної, у сучасних молодших та середніх школярів. Чим молодші учні, тим менше сформована в них здатність діяти самостійно. Про невисокий рівень самостійності свідчить те, що молодші
школярі рідко приймають самостійні рішення, прагнуть отримати вказівку та допомогу з боку старших.
© Король Л.М., Яцюк Н.В., 2001
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Учні-підлітки схильні радитись з дорослими у ситуаціях прийняття рішення, хоч не завжди слідують, як
показують спостереження та їх відповіді, цим порадам.
Встановлено, що самостійність учнів різна у різних значимих для них ситуаціях та видах діяльності.
Прагнення до самостійності та здатність проявити її вища у здійсненні дітьми щоденних побутових
справ, проведенні вільного часу. Значно нижчий рівень при виконанні учбової діяльності. Так, 56% третьокласників прагнуть виконувати домашні завдання з кимось; біля 70% семикласників не люблять завдання на самостійну роботу.
У хлопчиків, порівняно з дівчатками, прагнення до самостійності проявляється у більшості запропонованих ситуацій, особливо не пов’язаних з навчанням. Так, на прогулянку переважна більшість школярів полюбляє ходити без дорослих, особливо хлопчики. Дівчатка (77,8%) частіше вказують, що хочуть
йти на прогулянку з кимось, зокрема з дорослим.
Нами виявлена завищена самооцінка самостійності лише у деяких молодших школярів та багатьох
підлітків, що свідчить про розуміння ними важливості цієї якості для людини, зокрема учня, вікове прагнення середніх школярів до самостійності і незалежності від дорослих.
Проведене нами дослідження дозволило виявити різницю у вмінні учнів різного віку чітко виконувати вказівки вчителя та самостійно продовжувати цю ж роботу. Учні всіх класів гірше справилися з самостійним виконанням роботи. Однак якість самостійних робіт третьокласників та семикласників підвищується у порівнянні з першим класом і становить відповідно 60%, 52%, 45%. Ці дані також свідчать про
зростання з віком самостійності школярів.
Було встановлено тісний зв’язок між рівнем розвитку самостійності та успішністю навчання учнів –
коефіцієнт кореляції у всіх класах вищий за 0,9. Учні з вищим рівнем самостійності мають і вищий рейтинг успішності у навчанні.
Таким чином, у шкільному віці, як і на інших вікових етапах психічного розвитку людини, її шлях до
самостійності є поступовим рухом від невміння самостійно приймати рішення і потреби в допомозі дорослого до вміння і здатності обходитися своїми силами. Дитяча самостійність розвивається через постійне розв’язання протиріч між прагненням дитини до спільної діяльності з дорослим – і тенденцією
дорослих привчати дітей до самостійності; між потягом дитини до волі вибору, незалежності у вчинках і
судженнях – і обов’язком дорослих постійно вводити дитячу ініціативу в рамки норм.
Аналіз психолого-педагогічної літератури, передового педагогічного досвіду та наш власний досвід
навчання учнів початкових класів дозволяють стверджувати, що пізнавальна самостійність формується
лише в процесі активної пізнавальної діяльності школярів, яка вимагає прояву самостійних зусиль думки, волі, почуттів та дій в умовах застосування вчителем розвиваючих методів навчання. Пізнавальна
самостійність розвивається в пошуковій діяльності, яка означає процес відбору учнями потрібних відомих знань і способів виконання завдань та самостійний пошук з метою отримання нових знань і способів
дій.
Отже, пізнавальна самостійність школяра – це результат досконалої системи навчання, виховання і
розвитку учнів, спрямованої на формування розумової та практичної самостійності, самостійності як
якості особистості дитини.
Розвитку самостійності школярів сприяє поступове збільшення обсягу самостійних завдань і їх урізноманітнення, застосування творчих робіт у поєднанні з роботами тренувального характеру.
Важливим засобом розвитку самостійності кожного учня є диференційоване навчання. Воно забезпечує оптимальні умови для учіння кожного школяра, базується на врахуванні можливостей і труднощів,
передбачає подачу саме для нього призначеного завдання.
Створення у навчанні умов для розвитку у школярів самостійності є одним з найважливіших засобів
міцного засвоєння учнями основ наук.
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ВЕЛЕТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКИ І КУЛЬТУРИ
Розкривається постать І.Огієнка, його науково-педагогічну працю, громадську, літературну діяльність.
Показано значення І.Огієнка в розвитку української науки про "Слово о полку Ігоревім". Належно оцінена
перекладацька діяльність митрополита Іларіона, зокрема Біблії.
Кожне покоління розвивається в своєму часовому вимірі, певному просторові й має відповідні здобутки у формуванні морально-етичних засад молодої людини.
Для нас такою непересічною, щедрою в служінні своєму народові особою є Іван Огієнко. Він відомий
не лише як визначний мовознавець, письменник, перекладач, але й як літературознавець, літературний
критик.
Зуміти належно оцінити перекладацьку діяльність проф. І.Огієнка (митрополита Іларіона) – справа
нелегка, бо його праця неоціненних вартостей. І.Огієнко створив словесно-образну систему, виявивши
високохудожнє й індивідуально-авторське розуміння суспільно-естетичної значимості рідної мови.
"Слово о полку Ігоревім" – це незабутня дорогоцінна літературна пам’ятка українського походження.
Це велична пам’ятка могутньої української держави, старої України-Русі зі своєю столицею Києвом над
сивим Дніпром-Славутою. "Слово о полку Ігоревім" – це безсмертна пам’ятка невмирущого українського
духу, який кожне століття втілюється в плодючій Україні, у геніальних нових вічних творах. У часи тоталітарного режиму історична правда про "Слово" на догоду ідеологам перекручувалась. Тепер, коли
Україна утверджує свою незалежність, потрібно розповісти історичну правду про "Слово". Дослідник
давньої літератури Іван Огієнко відстоює думку, що "Слово о полку Ігоревім" – це пам’ятка українського
духу"[1: 5].
Більшість науковців висловлювали думку, що "Слово" – це геніальна пам’ятка російського, українського та білоруського народів (Д.Лихачов, П.Охріменко, А. Чернов, Ф.Головченко та ін.). Глибока народність і широта кругозору, ідеї гуманізму й необхідності єднання для боротьби із силами зла, неперевершеною художньою майстерністю висловлені автором "Слова", протягом багатьох століть хвилювали читачів і ще довгий час не загублять своєї актуальності.
З новою інтерпретацією виступив професор І.Огієнко у своїй монографії "Слово про Ігорів похід".
"Слово" займає перше місце серед усіх наших творів давнини, більш того, воно найвеличніше, власне,
своєю ідеєю серед усієї української літератури й до сьогоднішнього часу. Цим "Слово" вічне, бо вічна
його ідеологія:
Гаряча любов до своєї славної батьківщини.
Палкий заклик до єдності й згоди.
Заклик битися з ворогом тільки об’єднаними силами.
Ці ідеї "Слова", ідеї національні й політичні, стали вічними в Русі-Україні, бо вони ніколи не забувалися, хоч назавжди реалізовувалися. Власне, своєю ідеологією "Слово" не було відірване від часу, – воно
було глибоко реальне, пересякнене державною сучасністю.
Пройшло вісім віків з часу написання "Слова", але воно не старіє, не забувається і хвилює читача так
само і тепер, як хвилювало його й у давнину. Цю невимушеність ідеології "Слова", його полум’яну патріотичність якось не помічали перші дослідники пам’ятки, а, власне, у них велике значення її. Це заповіти українцям, а може, й усьому слов’янству на вічні віки!
І.Огієнко у монографії переконливо доводить: "Слово о полку Ігоревім" – це незабутня дорогоцінна
літературна пам’ятка українського походження.
Автор "Слова" описує життя Русі "от старого Владимира до нинішнього Ігоря", охоплює своїм вищим
зором останні півтора століття. І він описує дві Русі: Русь Володимира Мономаха, славну та сильну, і
Русь сучасну, що гине від князівських міжусобиць. Протиставляє сиве минуле невідрадному сучасному,
скрізь пов’язує "оба поли". Отже, автор "Слова" своєю ідеологією виразно став вище над сварками Ольговичів і Мономаховичів і над ними побачив одну Русь-Україну, свою скривавлену Батьківщину.
На постійному протиставленні двох епох побудоване "Слово", воно "звиває оба поли сего времени":
славне минуле, коли князі були однією дружною родиною, міцно об’єднаною великим князем київським,
а тому Русь була могутня, і сумна теперішність, коли князя Ігоря так жорстоко побито, бо князі виступають на ворога роз’єднані.
Єдність Русі-України – головна ідея "Слова". Ідея єдності Русі була панівною в Х-ХІІ столітті. Думка
про єдність Русі ніколи не вгавала на сході слов’янства, тільки думці цій надавали різного часу різне політичне забарвлення.
© Пінчук Т.С., Дегтяренко Г.М., 2001
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І.Огієнко доводить, що автором "Слова" є українець, учасник Ігоревого походу, людина начитана, що
добре володіла мистецтвом слова. Він добре знав нашу тодішню перекладну літературу. Звичайно, "Слово" відразу було написано як книжний твір і ходило в рукописах, а не було усним народним твором, ніби
тільки пізніше записаним, як на цьому настоювали деякі його дослідники і до чого схиляється
М.Грушевський [2: 193]. Автор "Слова" мав справжній поетичний талант і велике вроджене чуття краси.
Можливо, що "Слово" співалося, а невіршовані його частини переказувалися речитативом. Поет співав
свою поему в супроводі музичного інструменту, як це робилося, скажімо, при співах псалмів у гебреїв, а
може, і у хазар-юдеїв. І.Огієнко робить лінгво-історичний аналіз, користується порівняльним методом
дослідження.
Монографія професора Огієнка "Слово про Ігорів похід" – це зразок глибокого вивчення історії рідного народу та утвердження величі нашого письменства у світовому контексті. Сьогодні необхідно уважно перечитувати "Слово". Треба тільки з любов’ю і знанням справи поставитися до нього, щоб геніальне "Слово" заблищало новими гранями, передало героїчний і разом з тим миролюбивий дух наших предків, як дорогоцінну естафету, поколінням сучасної епохи, щоб ще виразніше відгукнулося в ній немеркнучою силою своєї злободенності.
"Слово" – це твір українського духа, це плач за могутньою державою українського серця, бо ж половці кривавили тільки Україну, і тільки тут могло воно постати", - зазначає Іван Огієнко.
Ще в студентські роки І.Огієнко задумав перекласти Біблію українською мовою. Займався учений цією справою з 1921 до 1936 року. 1937 року були видані 4 Євангелія: Матвія, Марка у Варшаві. Переклад
усієї Біблії професор закінчив у 1940 році. Ця велетенська праця тривала майже чверть століття, бо Біблію перекладав І.Огієнко з оригінальних мов, якими були написані в перші віки християнської ери книги.
Цей переклад здійснював не тільки відомий богослов, а й визначний мовознавець, професор лінгвістики.
Для виконання роботи вченому довелося витратити багато часу й сил. Він опанував староєврейську,
старогрецьку, латинську, церковнослов’янську, польську, німецьку, англійську мови, щоб правильно
скористатись уже існуючими перекладами інших народів.
Дослідники відзначають три найважливіші риси мови перекладеної професором І.Огієнком Біблії:
·
якість і зрозумілість думки;
·
збереження оригінальних біблійних текстів;
·
точність передачі понять і думок.
Українська Біблія в повному обсязі була вперше надрукована 1958 року Британським Біблійним Товариством, а митрополит Іларіон був найменований почесним членом Товариства.
Переклад Біблії є серцевиною діяльності митрополита Іларіона як ученого-мовознавця, як будівника
української православної церкви на новому етапі 1000-літньої історії.
Один із канадських знавців Біблії, пастор К.Костів, у статті "Митрополит Іларіон як перекладач Біблії" зазначає: "Наш перекладач не тільки вірно відтворив давньоєврейський і грецький текст Біблії, пильно перевіривши кожне слово і кожне речення за оригіналом і кращими модерними перекладами, але також подбав про чарівну своєрідну одежу для божого слова"[3: 130].
Переклад Біблії вважаємо класичним, така оцінка праці ученого І.Огієнка свідчить про високу науковість і досконалість перекладу, енциклопедичну обізнаність і невичерпну енергію мовознавця.
Що характерно для Огієнка – Людини з великої літери, пастиря, ученого, викладача, письменника,
перекладача? Це глибока християнська духовність і глибокий патріотизм. Основною метою митрополита
було збудувати українську церкву, зруйновану в ХVІІ столітті горезвісним приєднанням України до Росії
1654 р. і захопленням Київської Православної Митрополії Московським Патріархатом 1686 року. Вся
діяльність І.Огієнка була спрямована на те, щоб повернути українській церкві українську мову, звільнити
її від нівелюючих впливів Росії, яка під виглядом насадження слов’янської мови – мови Кирила І Мефодія – нищила все оригінальне, своєрідне в українському християнстві. І.Огієнко поставив собі за мету
показати українському народові, що його церква була від самого Володимирового хрещення 988 року –
церквою українською.
Церква – це душа народу, а мова церкви – це ключ до цієї душі. Церква без рідної мови – це церква
мертва, недіяльна. Народ у цій церкві – чужий їй, пасивний, бо він тут не оживлений найвищим даром
Духа Святого – даром рідної мови. Так розмірковував Іларіон.
Як добрий проповідник і красномовець, І.Огієнко дбав про зміст і виховне значення своїх промов.
Учений проповідував "…читати по-українському українські книжки, українські часописи, українські
журнали. Українець, який не кохається в українських книжках, забуває їх, не підтримує їхньої появи,
такий українець свою націю не підтримує для росту її"[4: 130].
Окрім виховного, проповідництво митрополита Іларіона включало національно-державний аспект.
І.Огієнко давав доступне тлумачення понять "добро" і "зло", "совість", "сумління" і т.ін.
Церковні богослужби – це глибока щиросердна поезія, це поетичні перлини, тихе й щире слово зболілої людської душі. Добра третина Біблії в оригіналі написана віршами, наприклад: Йов, Псалтир, Плач
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Єремії, Приказки Соломона, Пісня над Піснями, Пророки – і не тільки написані віршами, але й глибоко
поетичною мовою.
Монографії професора Огієнка "Іконоборство", "Візантія і Україна", "Українська Церква за часи руїни", "Українська Церква за час Богдана Хмельницького", "Нариси з історії Української Православної
Церкви", драматичні поеми "Невинна кров", "Воскресіння України", "На чужині", "В обіймах страждання" свідчать, що він був справді народним пастирем.
Ще одне питання, яке турбувало І.Огієнка, – це наш обряд, тісно поєднаний із народним мистецтвом,
традиціями. Люди згадують, що він ніколи не проминав послатися на перлини багатющого християнського фольклору українців – колядки, веснянки, прислів’я, приказки.
Число перекладених праць І.Огієнка включає 44 позиції. Серед них "Шкільні молитви", "Молитовник
для православних українських дітей", "Молебень перед початком науки в школах", "Як жити у світі" та
інші.
Отже, навіть якщо б професор І.І. Огієнко у своєму житті виконав тільки цю одну працю – переклад
Біблії, то цієї праці вистачило б, щоб він став відомою й заслуженою для свого народу постаттю. Пророчими залишаються слова митрополита Іларіона:
Знання – до Правди то дорога,
Що робить Божими синами;
В науці ближчі ми до Бога,
І Бог в науці ближче з нами.
Як відомо, перший в історії українського народу та в історії його церкви переклад Біблії українською
мовою був зроблений у ХІХ столітті Пантелеймоном Кулішем. Цей переклад уперше з’явився друком
1903 року. Крім того, тодішня методологія перекладу Біблії ще не стояла на такому рівні, як тепер.
Другий в історії українського народу переклад Біблії – це переклад, що його здійснив митрополит
Іларіон (1958 р.).
Проповіді І.Огієнка сповнені щирими настановами:
"Рідна земля – це одне з найкращого й наймилішого, що тільки має кожна людина і кожен народ";
"Сила народу – в силі його культури";
"Горе зрадникам свого рідного";
"Хто любить свій народ, той йому щиро служить!";
"Творімо українську культуру всіма силами нації"[4: 130].
Отже, вірність справі, палка любов до рідного краю, бажання віддати все заради щастя України, прагнення множити багатства своєї держави – ці погляди І.Огієнка сприятимуть розбудові національної системи освіти й виховання.
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Матеріал надійшов до редакції 26.11.2001 р.
Пинчук Т. С., Дегтяренко Г. М. Исполин украинской национальной науки и культуры.
Раскрывается личность И.Огиенко, его научно-педагогическая, гражданская, литературная деятельность. Показано значение И.Огиенко в развитии украинской науки о "Слове о полку Игореве". Должным
образом оценена переводческая деятельность митрополита Иллариона, в частности Библии.
Pynchuk T. S., Dehtyarenko G. M. A great figure of Ukrainian national science and culture.
The article contains information about the personality of Ogiyenko, his scientific- pedagogical, social and literary activity. The role of Ogiyenko is shown in the development of Ukrainian science "The Lay of Prince Igor".
Metropolitan Ilarion’s activity of a translator is highly estimated, of the Bible in particular.
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кандидат педагогічних наук, в.о. доцента
(Житомирський педуніверситет)
ТЕРНИСТИМИ ШЛЯХАМИ ДО СЛОВЕСНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
У статті йдеться про методику формування комунікативних якостей мовлення майбутніх
учителів-словесників.
Такі тернисті муки слова,
Коли в душі святе й небесне,
А через уста йде полова,
Й добірне зерно не воскресне.
(Іларіон. Народження Людини.)

Далекий квітень 1915 року. Тридцятитрьохрічний приват-доцент, щойно виголосивши блискучу промову перед студентами Київського університету, сходить з кафедри під гучні оплески захоплених слухачів. Згодом В.Домонтович напише про ораторські здібності свого вчителя: "Ретельний учений дотиком
чарівної палички з дрібної теми здатний створити казковий палац, шліфуючи, обернути камінець у блискучий діамант бездоганної ерудиції"[1: 14]. Що саме захоплювало всіх, хто слухав промови Івана Огієнка
– митрополита Іларіона? Беззаперечно, окрім ґрунтовних знань із багатьох наук, ця людина мала дар красномовства, високий рівень культури мовлення й мислення, здатність впливати на розум і почуття. Але ж
яка кропітка праця передувала його риторичному тріумфу! Жоден майстер слова не зміг би заперечити
мудрості Огієнкових слів: "Добре знання літературної мови набувається повсякчасним її вивченням та
глибоким знанням мови народної"[1:82]. Проблема формування культури мовлення носіїв, поставлена
вченими минувщини, залишившись актуальною дотепер, разом із нами зробила крок у нове тисячоліття.
Чи зможуть сучасні студенти сказати, що їм пощастило почути зразкове мовлення своїх вузівських викладачів, навчитися майстерності спілкування в усіх сферах суспільного життя? Безумовно, вища педагогічна школа дає початок своєрідної "ланцюгової реакції": висока культура мовлення викладача заохочує студентів до більш продуктивної роботи над удосконаленням свого мовлення, яке, відповідним чином, має стати зразком для школярів. При цьому викладачі-словесники повинні готувати не просто фахівців, здатних бездумно репродукувати прочитане або почуте, а творчих особистостей, котрі, спираючись
на історичний досвід попередників, водночас виразно й логічно висловлюють власне ставлення до тієї чи
іншої проблеми. Докорінні зміни у суспільних стосунках зумовили цілу низку проблем освітянських:
"Одним із найбільших недоліків нашої системи освіти є авторитарна педагогіка. Не замінивши її на педагогіку толерантності, ми ніколи не досягнемо того, щоб наше суспільство було дійсно демократичним"[2:7]. Тож співпраця викладачів і студентів з вивчення теоретичних основ культури й техніки виразного мовлення потребує від них, окрім взаємоповаги, однакової ретельності й щирості. Ніякими зусиллями не вкласти чарівні слова в уста носіїв, допоки кожен сам, з власного бажання, відкинувши на годину повсякденні клопоти, не залишиться віч-на-віч з мовою, з мудрими книгами, щоб, за словами Григорія
Сковороди, "душа живилася і росла, а не пригнічувалась".
Про що слід подбати вузівському викладачеві-словеснику, який хоче допомогти студентам-майбутнім
учителям підвищити рівень мовленнєвої культури? Насамперед про формування у студентів комунікативних якостей мовлення. Н.Г.Тарарак слушно зауважує, що "техніка і культура мовлення становить собою
сукупність прийомів мовленнєвого дихання, голосоутворення, дикції... Вчитель повинен систематично
підвищувати рівень своїх знань і професійну майстерність, виховувати в собі культуру мовлення і артистизм"[3: 143]. Показово, що на факультеті підготовки вчителів початкових класів вивчається окремий
курс "Основи культури і техніки мовлення"(ОКТМ). Про деякі особливості методики його викладання
ми розповімо далі.
Виходячи з того, що ОКТМ - лінгвістична дисципліна, мовознавці наголошують на важливості питання про співвідношення мови (засобу спілкування, мислення, пізнання світу) і мовлення (способу реалізації мови у процесі мовленнєвої діяльності людини), що визначає суть різниці між поняттями про
культуру мови і культуру мовлення. Вивчення курсу здійснюється з опорою на зв’язки між спорідненими
навчальними дисциплінами, зокрема на спільну для них мовознавчу термінологію. Пропоновані нами
вже на першому практичному занятті з курсу ОКТМ схеми унаочнюють, систематизують зміст теоретичної частини та скорочують надлишкову інформацію. Виконання тестових завдань у практичній частині
дозволяє студентам відразу об’єктивно визначити рівень своєї мовленнєвої культури і оптимізує процес
подальшого вивчення курсу ОКТМ. Наведемо приклади однієї зі схем й тестових завдань:
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Схема 1. Предмет курсу ОКТМ

комунікативні ознаки мовлення

доступність

впливовість

доречність

Виразність

(риторика,

виразне

читання)

чистота

багатство

логічність

точність

правильність

Виражальні засоби художнього мовлення
(тропи, емоційно-оцінна лексика, конструювання
тексту)

Виражальні засоби звукового мовлення
(голос, дикція, темп, дихання, інтонація),
жести і міміка

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Оберіть тест доступного для Вас рівня самостійності і виконайте завдання, не звертаючись до будьякої довідкової літератури, протягом 20-ти хвилин. Перевірте правильність відповідей за допомогою викладача і поставте собі відповідну кількість балів, одержавши об’єктивну оцінку рівня своєї мовленнєвої
культури на початку вивчення курсу ОКТМ. Чи достатнім, на Вашу думку, є цей рівень для вчителясловесника? Поясніть, по можливості, причини мовленнєвих помилок, допущених при виконанні тестових завдань.
Тест 1. Репродуктивний рівень самостійної діяльності.
1. Назвіть Ваших улюблених українських письменників та поетів.
За кожну правильну відповідь – 1 бал.
2. Перерахуйте розділи мовознавства.
За правильну відповідь – 1 бал.
3. Визначте, які з пар слів є антонімами, синонімами, паронімами, омонімами: тихий-спокійний,
назустріч-на зустріч, принишк-загомонів, діалектичний-діалектний.
За правильну відповідь – 4 бали.
4. Запишіть українською мовою:
"Профессор Б.Н. Головин был автором первой вузовской программы по курсу "Основы культуры
речи" и первого учебника по этому курсу. В центре внимания книги – коммуникативные качества современной литературной речи, а главная ее задача состоит в теоретическом обосновании и практическом
описании культуры речи как совокупности определенных коммуникативных качеств в их системе"
(Л.Скворцов).
За правильну відповідь – 10 балів.
5. Поставте наголос у словах: листопад, одинадцять, український, сільськогосподарський, каталог,
центнер, квартал, черговий, цемент, боязнь.
За кожну правильну відповідь – 1 бал.
Тест 2. Продуктивний рівень самостійної діяльності.
1. Продовжіть віршовані рядки та назвіть їх авторів:
У щастя людського два рівних є крила…
Страшні слова, коли вони мовчать…
Буду я навчатись мови золотої…
О слово рідне! Орле скутий!..
Ще не вмерла Україна…
За кожну правильну відповідь – 2 бали.
2. Виправте ненормативні вислови: пропозицію одобрили, шарикова ручка, виключити телевізор,
закрити двері, підніміть руку, учні краще взнали історію краю, зацвіли георгіни, відкрий очі – вже ранок,
гарна земляника, пишіть з красної стрічки.
За кожну правильну відповідь – 2 бали.
3. Утворіть від поданих слів синонімічні ряди, враховуючи багатозначність: добрий, сміливість,
говорити, радіти, весело.
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За кожен синонімічний ряд – 2 бали.
4. Запишіть українською мовою уривок:
"Очень важно вовремя понять, что в жизни не будет никаких репетиций. Некоторые по молодости
полагают, что все это черновик, а вот потом начнется настоящая жизнь. Ерунда! Хуже всего, когда ты
живешь, испытывая колоссальное отвращение к самому себе. У каждого человека есть амбиции и есть
возможности, здесь очень важно соблюсти баланс. Я пытался все время соизмерять одно с другим. Мне
не нужно сидеть на Крещатике, чтобы ощущать себя украинцем" (В.Коротич).
За правильний переклад – 10 балів.
5. Доберіть риму до слів: стояти, кмітливий, даючи, орнамент, родина, стрічка, стріла, тремтіти,
брести, оберіг.
За кожне римоване слово – 1 бал.
Висновки до тесту:
1. Високий рівень - від 70 балів.
2. Хороший рівень – від 50 до 69 балів.
3. Середній рівень – від 35 до 49 балів.
4. Низький рівень – до 34 балів.
Окреме заняття курсу присвячуємо проблемі формування точності й виразності мовлення студентів.
Корисними, на нашу думку, видаються вправи, що передбачають звертання до словників. Наведемо деякі
з них:
Вправа1. Проаналізуйте лексеми, наведені за матеріалами "Практичного російсько-українського
словника" О.Ізюмова (1926 р.), з погляду точності і виразності (у дужках записано синоніми до слів,
вживані нині). Чому багато з цих слів так і не увійшли до вжитку, не стали термінами? Чи доречним тут є
вислів О.Пономаріва: "Нерідко до терміна іншомовного походження виникає синонім, створений на рідному ґрунті. Є тенденція термін іншомовного походження вживати в офіційно-діловому стилі та в суто
наукових працях; створений на питомому ґрунті – в науково-навчальній та науково-популярній літературі, в публіцистиці, в красному письменстві"?
Книгозбірня (бібліотека), зложене речення (складне речення), наросток (суфікс), прийдешній час
(майбутній час), речівник (іменник), шелестівка (приголосний), риска (тире), азбука, абетка (алфавіт),
вольовий спосіб дієслів (наказовий спосіб дієслів), перукар, голяр, цирюльник (перукар), броварник, пивовар (пивовар), помічник, поплічник (помічник).
Вправа 2. Перекладіть текст, користуючись словником[4]. Доберіть до нього заголовок. Визначте
основну думку.
Можно указать на одну языковую ошибку, которая увековечена не только в слове, но и в мраморе.
"Моисей" — одно из самых прославленных созданий Микеланджело. В нем скульптор воплотил мечту о
мудром и решительном человеке, волевом и страстном. Неподвижная фигура полна внутреннего напряжения, динамизма. Пророк справедлив, но страшен в своем гневе. Народ, которого он спас, которому он
нес законы новой жизни, отступился от него, променял правду на деньги. Значительно увеличивают впечатление от образа рассерженного пророка маленькие рожки надо лбом. Откуда у пророка рога? Это
многих удивляет.
Во всем виноват латинский перевод. Латинское соr (о) natus — 'сияющий, окруженный сиянием, лучами'; соronatum — 'венчать, украшать венком' было подменено другим: соrnutus — 'рогатый'; соrnus —
'рог'. А Микеланджело воссоздал эту ошибочно возникшую деталь в облике Моисея.
В.В.Одинцов[5: 12]
Набувши певного досвіду роботи з довідковою літературою, студенти можуть спробувати виконати
завдання продуктивного типу:
1. Уявіть, що Ви – укладач тлумачного словника. Пам’ятаючи про точність і стислість, поясніть семантику запропонованих нижче слів. Проілюструйте тлумачення прикладами з художньої літератури або
складеними самостійно реченнями:
Варіант 1: підтюпцем, запашний, викорінювати, толерантність, емоційний, мереживо, віньєтка.
Варіант 2: насмішкувато, розмаїтий, виборювати, уподобання, агресивний, родовід, імпровізація.
Особливу увагу приділяємо розвитку ораторських здібностей майбутніх учителів. Теоретичні положення даної теми варто аргументувати за допомогою цитат – висловів видатних людей. Так, студентам
запропоновано виконати наступне завдання:
Запишіть послідовно вислови, які є відповіддю на запитання:
1) про що треба дбати ораторові, щоб не зіпсувати враження від промови?
2) за яких умов промова буде доступною?
3) у чому полягає стислість мовлення оратора?
Істинна стислість виразів полягає у тому, щоб говорити лише те, що достойне бути сказаним і, навпаки, не говорити того, про що кожен сам може подумати (А.Шопенгауер). Одного неточного, невдало
сказаного, або хоча б погано висловленого слова іноді досить, щоб зіпсувати все враження (А.Міцкевич).
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Оратор, який виступає перед певною аудиторією, повинен враховувати рівень її здібностей, інтересів і
забобонів; у противному випадку він даремно буде розраховувати на вплив серед її слухачів і на їх прихильність (Д.Юм). Оскільки оратор прагне до живого практичного впливу промови, він повинен враховувати місце, де виголошує промову, ступінь освіченості, рівень розуміння, характер слухачів (Г.Гегель).
З розумовим запасом людини і з її здатністю сприйняття необхідно рахуватися. Це знання дає точку опори доказам оратора і становить необхідну умову для доступності (О.Бен).
Дуже важливо виробити у студентів навички логічного мовлення (як усного, так і писемного), яке,
безумовно, спирається на логічне мислення. Найбільш ефективною при цьому виявляється робота з текстами різних жанрів, яка проектує подальше самостійне написання творів студентами. Доречно звернутися до фольклорної скарбниці - мудрих витворів українського народу. Студенти досить успішно виконують завдання такого типу:
3авдання 1. Прочитайте виразно тексти. Знайдіть "дане" і "нове". Як правильний порядок речень
(логічність) використано при написанні фольклорних творів? Визначте їх основну думку і жанр.
ЛІНИВІ МРІЇ
Ішов бідний чоловік полем, побачив під кущем зайця та й думає: "А що, як я вб'ю цього зайця, продам і куплю собі свинку. А свинка виросте та й приведе дванадцятеро поросят. Коли ж поросята виростуть та приведуть кожне по дванадцятеро, тоді я продам їх та куплю теличку, а теличка виросте та приведе бичка, а потім ще бичка, а бички стануть волами. Попродам я волів та поставлю хату, оженюся і
буде в мене два сини. Сини робитимуть, а я тільки буду порядкувати... Ні, не так треба робити, а ось
так!"
Та так дуже гукнув "Ось так!", що заєць злякався і втік. Утекли із зайцем і хата, і сини, і все добро.
Завдання 2. Напишіть твір-мініатюру за одним із прислів’їв. Прослідкуйте за тим, щоб Ваш текст
мав вступну частину, основну частину (з аргументацією) та висновки:
·
Від теплого слова і лід розмерзає.
·
Не бійся розумного ворога, бійся дурного приятеля.
·
Кожен край має свій звичай.
·
Не бажай синові багатства, а бажай розуму.
Ми навели тільки деякі приклади, які ілюструють методичний підхід до вирішення проблеми формування культури мовлення майбутніх учителів (на прикладі роботи зі студентами факультету підготовки
вчителів початкових класів). Слід наголошувати студентам: не може бути гарного вчителя без ґрунтовної
мовно-мовленнєвої підготовки – огріхи шкільного навчання щоразу болюче нагадують про себе під час
публічних виступів, написання диктантів, творів, наукових робіт тощо. Свідоме ставлення студентів до
підвищення рівня своєї мовленнєвої культури є запорукою якісної підготовки шкільних учителів. Дотепер не втратили актуальності слова Івана Огієнка: "Нашим мовним учителем мусить стати найперше
школа і то школа хороша, бо без доброго навчання літературної мови знати її не будемо" [1:218].
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В статье рассказывается о методике формирования коммуникативных качеств речи будущих
учителей-словесников.
Klymova K.Ya. Thorny steps to verbal skills.
The article describes methodology of developing communicative speech properties of future language teachers.
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КОНЦЕПТОСИСТЕМА МІФОЛОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ ІВАНА ОГІЄНКА: ІНТЕПРЕТАЦІЯ
ПАНТЕОНУ ТА ПАНДЕМОНІУМУ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ МІФОПОЕТИКИ
Аналізується міфологічна концепція І.Огієнка, розкривається сутність поглядів ученого на систему назв
богів і демонологічних істот української міфології. Визначається роль і значення міфолінгвокультурологічного доробку міфолога в дослідженні цілісної системи міфопоетики давніх українців.
Іван Огієнко вважав, що становлення давньоукраїнської міфопоетичної системи починається з персоніфікації явищ і сил природи. "У розвої первісних вірувань, – зазначав учений, – звичайно було так,
що окремі явища природи уосібнювалися і з бігом віків перетворювалися в окремих самостійних богів"
[1:83]. "Натуралізація" як основа міфосистеми язичницьких вірувань українців пов’язана з тим, що давня
людина намагалася пояснити явища, які відбувалися в природі, прагнула виявити сутність природних
сил. Убачаючи "динамічні" зміни в прояві дій природи (звуки грому, спалахи блискавки, краплі дощу
тощо), давні українці розглядали ці явища як живі організми, наділяючи їх надлюдською силою. Каузативність (виявлення причин прояву сил природи, з’ясування суті їх походження) корелює з "антропоморфізацією"[1:83] – наділенням сил та явищ природи рисами й ознаками, властивими людині.
Процес формування Київського Олімпу І.Огієнко визначав як поступальний, що "починався від
єдиного бога Неба й Світла і йшов до окремих богів природи"[1:83] (курсив наш – А.В.). Як зазначає
В.Шаян, "світло – це для неї [людини] також Добро, Щастя, Життя, Натхнення, усе найкраще, що зазнає і
знає" (тут і надалі зберігаємо орфографію та пунктуацію тексту-оригіналу – А.В.), і далі: "Отже цим
Найвищим Джерелом Світла і Світу уважали вони [наші прадіди] зовсім слушно Найвище Світло – Небо" [2:6]. Таким чином, давні українці передусім намагалися пояснити й зрозуміти широкий небесний
простір з його сонцем, місяцем, зірками, громом та блискавками, дощем і снігом. "Розуміння Н е б а первісні люди мали здавна, бо наочно бачили, що з нього йде їм світло та дощ, тому й обожили його з найдавнішого часу. Небо – це все те, що над нами. Так само й слов’яни почитали Небо й молилися до нього.
За вірою наших предків, Небо – це місце, де живуть боги, це Палата Божа, а з о р і - це вікна, в які вони
виглядають на світ" [1:96].
Цілісність концептуальної системи поглядів І.Огієнка на давньоукраїнську міфологію забезпечує
чітка класифікація пантеону слов’янського язичництва. Дослідник виокремив богами: 1) уосібнення сил
природи; 2) покровителів господарства; 3) покровителів й охоронців людського життя [1:84].
Особливістю міфопоетичної системи давніх українців І.Огієнко визначив онімономінацію головних
богів пантеону та апелятивно-збірну номінацію другорядних богів і божеств (домовики, лісовики, польовики та ін.). До того ж, як зазначив дослідник, "для багатьох цих божків наші предки так і не склали назви,бо не глибоко персoніфікували їх" [1:85].
Окремою групою давньослов’янських міфічних істот І.Oгієнко виділив персоніфіковані шкідливі сили (Біда, Голод, Мара, Мороз, Посуха та ін.), указуючи, що "…якогось спеціяльного бога Зла в нас удавнину не було, але були небезпечні людині менші злі сили" [1:90].
Інтерпретуючи давньоукраїнський пантеон, І.Огієнко кваліфікував Сварога як прабога, основу всього
сущого, владику світу. Сварог, на думку дослідника, був головним, на початку становлення давньоукраїнської язичницької системи поглядів єдиним богом. Це був бог Неба й Світла. І.Огієнко вказував на
"пасивність" функціональної спрямованості бога Сварога: "Сам Сварог спочиває, а світом правлять його
діти, Сварожичі" [1: 96]. На відміну від Сварога, бог грому й блискавки, володар Неба Перун, який "стає
першим богом замість Сварога з X ст." [1:97], виступає активною творчою силою, що живить усе, подателем дощу, покровителем війська.
Дажбога І.Огієнко кваліфікував як бога Сонця, сина Сварога, сина Неба. "Друга назва для бога Сонця була Х о р с" (виділення наше – А.В.).
Велес - "це бог багатства і всякого достатку, торгівлі, опікун купців" [1:104]. І.Огієнко також указував, що Велес (Волос) "був не тільки охоронцем черід на землі, але пастухом і небесних стад, цебто хмар,
і цим пов’язувався з Перуном" [1:104].
Стрибога дослідник визначав богом вітру. Про Симаргла І.Огієнко зазначав, що це загадковий божок, про якого відомо дуже мало [1:108].
Важливим фемінізованим образом міфопоетичної системи давніх українців І.Огієнко визначав Мокошу – богиню дощу, покровительку пологів і породіль, прялю [1:109]. Дослідник указував на статевородову невизначеність деяких міфічних істот (Мокоша, Лада й Ладо). Зокрема, про Ладу й Лада (Ладо)
І.Огієнко зазначав, що "це були боги вірного супружжя, боги любові й веселощів, богині щастя та весни"
[1:110] (підкреслення наше – А.В.).
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До українського міфологічного пантеону І.Огієнко зараховував також Леля (дохристиянського бога
любові взагалі й бога побрання [1:111]), Ярила (бога любові, весни, сили, хоробрості та дітороддя
[1:111]), Купайла (бога плодючості, земних плодів, радості, згоди та любові [1:112]), Дива (бога-велета
[1:113]), Тура (бога хоробрості та відваги [1:114]), Рода й Рожаниць, Трояна, Долю (з пізнішим поділом
цього божества на добру й злу (Долю та Недолю) [1:116]), Переплута ("зле божество, що змушувало людину плутати, блудити" [1:119]) та Марену (богиню весни, яка пізніше "переродилася на підступну жінку
– чарівницю, а то й смерть" [1:119] ).
Отже, маскулізовані та фемінізовані образи міфопоетичної системи давніх українців становлять
цілісну міфологічну модель світу, що відтворювала особливості світосприйняття та світовідчуття давніх
слов’ян.
На думку І.Огієнка, крім Вищих Сил – представників давньоукраїнського пантеону, – в міфологічних
уявленнях народу вагоме місце було відведено й злим духам, що "звичайно отримували збірну назву, а
не одиничне ім’я, певне тому, що їх було занадто багато" [1:120]. Дослідник-міфолог указує на еволюційність становлення пандемонологічної системи давньоукраїнського язичницького світогляду: "Спочатку довколишні духи були добрими, але з бігом часу вони ставали злими, особливо деякі з них, що все
пильнували дошкульно нашкодити" [1:120].
Аналізуючи українську демонологію, І.Огієнко вказував на амбівалентність деяких міфообразів, що
могли виконувати як позитивну, так і негативну функцію. Богом родинного культу в давніх слов’ян був
домовик – "постійний вартовий дому, покровитель і охоронитель родини" [1:124], що в давніх
літературних пам’ятках – "Словах" – зветься "хороможителем". Звичайно домовик своїм допомагає, а
чужим шкодить, однак він може також шкодити і своїм, коли вони належно не задобрюють його.
В окрему групу пандемоніуму давньослов’янської міфопоетичної системи І.Огієнко вирізняв божків
природи. Дослідник зазначав, що давня людина в "окремих частинах природи бачила окремих її володарів" [1:127]. Плюралістичність міфодемонологем зумовила існування в давньослов’янському язичницькому світогляді водяників, болотяників (анциболотів), очеретників, криничників, русалок (берегинь,
вил), лісoвиків (полісунів), гайовиків, польовиків, бузничого, мавок, літавиць, перелесників.
Окремою групою демонологічних істот міфолог виділяв абстрактні образи, що зазнали персоніфікації, кваліфіковані дослідником як ’шкідники життя’. "Усі життєві лиха людина приписувала надприродним істотам, злим духам, і всіх їх персоніфікувала. Але коли володарі природи мали окреслений
людський вигляд, то ці шкідники життя були звичайно істотами духовими, мало вловимими, і людського
вигляду їхнього мало знано" [1:132]. Звертаючись до пам’ятки XVст. "Слово о лінивих", І.Огієнко згадував Злидні, Убожіє та Ох. Подібними міфодемонологічними образами до Злиднів – "домових карликів,
маленьких уосіблених істот" [1:132], які живуть у запічку замість розгніваного домовика, що не хоче
берегти дім, виступають Примхи. Також персоніфіковані народною уявою були всі ті нещастя, які
чіплялися до людини, – Біда, Лихо, Нужда, Недоля та ін. Уособленням злих істот були також Блуд; Мара, або Мана; Жура, чи Журба (Туга); Грець; Трясця, або Пропасниця; Завійна. Апелятивно-збірної семантики набула міфодемонологема ‘лихорадки’ на позначення дванадцяти сестер – уособлень різних хвороб.
На думку І.Огієнка, становлення пандемоніуму давньоукраїнського язичницького світогляду відбувалося в напрямку зміни поглядів від плюралістичної до монообразної структури міфопоетики давніх
слов’ян, оскільки, за поглядами дослідника, спочатку існувала досить розгалужена система міфічних
істот (господарі дому, божки природи й шкідники життя), а пізніше витворилося розуміння ’чорта’ як
"уосібнення всієї нечистої сили в одній особі" [1:137].
І.Огієнко подав синонімічний ряд номінацій даної демонологеми, зазначивши, що функціонування різних назв залежить від функціональної спрямованості дії нечистої сили, та вказуючи на етимологічне
тлумачення семантики міфологічних номінацій. Так, давня назва ‘враг’ актуалізує сему ‘ворог людини’;
‘чорний’ – ‘нечистий, злий, шкідливий’; ‘перелесник’ – ‘звабник і звідник на перелюб’; ‘лихий’ – ‘уособлення лиха, зла’; ‘пекельник’ – ‘володар пекла’; ‘нечистий’ – ‘носій зла й лиха’; ‘куций’ – за зовнішньою
характеристикою – ‘має куцого хвоста’; ‘паничик’, ‘лях’, ‘німчик’ – ‘одягається, як пан’; ‘лукавий’ – ‘хитрий’; ‘кат’ – ‘ворог, мучитель людини’.
Руйнівна, зла сила демонологічних міфоістот здавна мала великий вплив на життя людини; її дією давні слов’яни пояснювали прояв усіх незрозумілих і дивних явищ. Негативна конотація властива всім міфонімам на позначення істот пандемоніуму. Наприклад, Ох – "живе по могилах та пеньках і затягує до
себе необережних людей" [1:140]; Попелюх – "зла сила, що народжується з попелу, який висипають з
печі, і лякає людей" [1:141]. Але з часом чорт "став страчати свою силу, і тепер виступає безсилим недогадою" [1:143].
Таким чином, демонологеми виступають номінаціями різних істот нижчої міфології. Семантикосемасіологічний конституент лінгвальної структури міфонімів деїктично репрезентує характеристичні
ознаки чи функціональну роль позначуваного десигната.
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Міфолінгвокультурологічний доробок Івана Огієнка подає цілісну систему міфопоетичних уявлень
давніх українців, оскільки вчений дослідив символічні міфообрази птахів, рослин, давньоязичницьких
богів, божеств і демонологічних істот. Крім того, міфолог поаналізував звичаї та вірування, обряди та
ритуали давніх українців, а також концептуально дослідив відтворення міфодійств у вербальному дискурсі. Так, з’ясовуючи сутність ритуальних предметів родинного культу, І.Огієнко проаналізував
міфоніми ‘дім’, ‘вогнище’, ‘піч’, ‘поріг’, ‘покуть’, ‘стіл’, ‘сволок’.
Дослідивши витоки дохристиянських вірувань давніх українців, Іван Огієнко вказав на каузативну,
аксіологічну, праксеологічну, морально-духовну та психологічну функції давньослов’янської міфології.
"Зрозуміння довкільного світу, – зазначав міфолог, – давало первісній людині заспокоєння, бо навчало
її відповідно жити, щоб не попадати в великі клопоти" [1:120].
Показово, що Іван Огієнко, постулюючи самобутність давньоукраїнської міфології, намагався виявити місце давньослов’янської міфопоетики в контексті світової міфологічної та релігійної систем. Так,
наприклад, учений зазначав, що Сварогу як богові ковальства відповідали Гефест і Прометей у давньогрецькій міфології, а також Святі Кузьма та Дем’ян у християнському віровченні; міфологічну Мокошу
заміила Параскева – П’ятниця у християнстві; а давньоязичницькі Рожаниці – це грецькі Мойри та латинські Парки.
Отже, дослідивши пантеон і пандемоніум давньоукраїнської міфопоетичної системи, Іван Огієнко показав цілісну глибинну міфологічну модель світосприйняття даніх українців.
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Василенко А.Н. Концептосистема мифологических воззрений Ивана Огиенко: интерпретация пантеона и пандемониума древнеукраинской мифопоэтики.
В статье анализируется мифологическая концепция И.Огиенко, раскрывается суть воззрений ученого
на систему названий богов и демонологических существ украинской мифологии. Определяется роль и
значение мифолингвокультурологического наследия мифолога в исследовании целостной системы мифопоэтики древних украинцев.
Vasylenko A. N. Conceptual system of mythological views of Ivan Ogiyenko: the interpretation of Panteon
and Pandemonium of ancient Ukrainian mythopoetics.
This article is an attempt to analyse the mythological conception of I.Ogiyenko, to ascertain the essence of the
scholar's views on the system of nominations of gods and demons of Ukrainian mythology, to consider the role
and the significance of mytholinquocultural heritage of the mythologist for investigation of the total system of
mythopoetics of ancient Ukrainians.
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І. ОГІЄНКО І НАЦІОНАЛЬНО-МОВНІ ПРОБЛЕМИ
Мовна особистість Огієнка представлена як варіант розв′язання національно-мовних проблем.
Проголошення Україною незалежності з-поміж інших проблем особливо загострило мовну. Питання
вивчення мов виходять за рамки методичних, вони стають питаннями культури, ідеології, політики, точніше національно-мовної політики, оскільки мова – одна з важливих ознак нації, а взаємодія людей у
суспільстві відбувається передусім як взаємодія мов.
У кінці XX – на початку XXI століття переважна більшість країн світу – це багатонаціональні, а отже
і багатомовні держави. Історія свідчить, що будь-яка багатонаціональна держава здійснює певну національно-мовну політику, відкрито декларуючи або приховуючи її. Прикладом відкритого проголошення і
здійснення такої політики була політика великодержавного шовінізму уряду царської Росії. Прикладом
прихованої національно-мовної політики може служити політика уряду СРСР, який стверджував рівність
націй і мов, заперечував існування державної мови, а російську мову проголосив мовою міжнаціонального спілкування, однак російська мова виконувала функції державної мови багатонаціонального СРСР.
Історичний досвід реалізації національно-мовної політики у багатонаціональних державах становить
значний інтерес і може прислужитися справі запобігання міжетнічних конфліктів. Наприклад, у США
відкрито проголошено державною англійську мову. І хоча у цій країні живуть люди різних рас, націй,
віросповідань, володіння англійською мовою – неодмінна умова отримання престижної роботи, водійського посвідчення, навчання у вузах тощо. У Швейцарії, за даними енциклопедичного словника [1:1520],
три державних мови: німецька (65%), французька (18%), італійська (12%), а з 1938 року до цього списку
приєдналася четверта державна мова – ретороманська (50 тис. населення) [2:76]. У Фінляндії дві державних мови фінська і шведська [1:1427]. Цікаво, що у Південно-Африканській Республіці після скасування
в ній режиму Преторії було проголошено 11 державних мов, щоб запобігти міжплемінній ворожнечі. В
Індії з наданням їй незалежності (після 2-ої світової війни) і утворення Республіки Індія (1950р.) як державну мову спершу було прийнято мову колишніх колонізаторів (англійську), а пізніше мову гінді
[1:494; 2:65]. Тимчасове використання мови колишніх колонізаторів пояснюється тим, що, згідно з національними традиціями, в Індії навчали письма, грамоти за ведами, а до них не мали права доторкатися
представники нижчих каст (в Індії панує і освячена індуїзмом общинно-кастова соціальна структура),
тоді як англійська мова забезпечувала доступ до грамоти всім прошаркам суспільства. Отже, історичний
досвід національно-мовної політики багатонаціональних держав досить різноманітний.
На рубежі тисячоліть Україна теж становить собою багатонаціональну державу. Окрім титульної нації, в ній проживають росіяни, поляки, євреї, татари, угорці, чехи, молдавани та інші народи. Повний список і чисельність представників національних меншин буде встановлено після перепису населення. Та
вже сьогодні можна говорити про те, що найбільшою діаспорою є російська, яка, за останніми офіційними даними, становить 11 млн. 340 тис. чоловік [3:4]. Саме чисельність російської діаспори частіше
усього спричиняє загострення національно-мовних відносин в Україні, що нерідко використовується у
політичній боротьбі, особливо напередодні виборів до Верховної Ради. Донині в активі партій лівого
спрямування використовуються гасла про надання російській мові як мові найбільшої нацменшини статусу другої державної, визнання росіян особливою нацменшиною, а саме – суперменшиною. Вчені України відкидають такий термін і схиляються до терміну "діаспора", який визнають нейтральним порівняно з
терміном "нацменшина". Аналізуючи світовий досвід багатонаціональних держав, вони виділяють чотири типи діаспор, серед яких: репатріанти, маргінали, асимілянти, бікультурали [3:24].
Репатріанти (від: ре – повернення, патріа – батьківщина) – це представники такої діаспори в Україні,
які активно підтримуються материковою культурою, виховуються у дусі патріотизму і до певної міри
ізоляціонізму. У них підкреслений інтерес до культури своєї історичної батьківщини, що виявляється у
прагненні навчити своїх дітей мови предків, сповідувати релігію, що панує на історичній батьківщині.
Відношення до культури народу, серед якого живуть представники цієї діаспори, дещо відчужене і до
певної міри агресивне. За умов, коли історична батьківщина має достатньо високий рівень економічного
і культурного розвитку, представники цієї діаспори намагаються виїхати на свою історичну батьківщину,
послати своїх дітей на навчання, а при можливості й на постійне місце проживання. У сучасній Україні
прикладами цього типу діаспори можуть бути, по-перше, поляки (сповідують католицизм, зберігають і
підтримують мову, звичаї в родинах, охоче переїжджають жити в Польщу), по-друге, – євреї (сповідують
іудаїзм, дотримуються національних та релігійних традицій в родинах і охоче від′їжджають жити до Ізраїлю). Цей тип діаспори вчені характеризують як майбутніх емігрантів, а їх від′їзд розцінюють як втрату
для України, адже це здебільшого освічені, культурні люди, яким властива ділова активність. Проте і для
них від′їзд на історичну батьківщину – це серйозне життєве випробування. На місці свого нового розсе© Місяць Н.К., 2001
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лення їм слід адаптуватися. Мешканці цих країн нерідко зустрічають їх з пересторогою, побоюванням,
недовірою. Це пояснюється тим, що емігранти, повернувшись на батьківщину, об′єктивно приносять з
собою (оскільки несуть у собі) соціокультурні моделі та стереотипи не вітчизняної, національної, а другої культури, культури країни, де вони мешкали як діаспора. Отже, у ріднім краю вони теж можуть відчувати свою "іншість", як відчували її в країні, з якої поїхали. Виходячи з цього, вчені визнають, що національно-мовна політика в Україні має бути скерована на підтримку представників цього типу діаспори,
на утворення сприятливих умов для самореалізації їх культурних потреб, оскільки усе це могло б запобігти їх виїзду з країни. Слід зазначити, що саме такою є концепція ставлення до поляків, що мешкають в
Україні, з боку керівництва Польші, про що офіційно заявляв Президент Олександр Квасневський під час
візиту до Житомира (1997рік).
Другий тип діаспори – маргінали. Їх ще часто називають мігрантами (від мігрувати – переміщатися з
місця на місце; птахи мігрують у більш сприятливі кліматичні умови). За своєю соціокультурною сутністю представники цієї діаспори напівкультурні або малокультурні люди. Своїх дітей вони виховують у
безкультурному або малокультурному просторі. Їх відношення як до культури своєї історичної батьківщини, так і до культури країни, де вони мешкають, поверхневе, байдуже, хоча зовні вони можуть декларувати інтернаціоналізм. Їх інтереси прагматичні, вони завжди зорієнтовані туди, де їм вигідно. Швидше
за все саме вони складають економічно рентабельну групу "гастербайтерів", а за сприятливої нагоди –
поповнюють групу емігрантів. Однак, на відміну від репатріантів, вони виїжджають не обов′язково на
свою історичну батьківщину, а туди, де краще живеться, наприклад, росіяни і поляки, що виїжджають на
постійне місце проживання в Ізраїль, євреї, що оселяються в Німеччині, США тощо. Вчені прогнозують,
що саме ця група населення України становить найбільшу загрозу для двох культур (історичної батьківщини і України), оскільки саме вона стає тим люмпенізованим (у культурносоціологічному сенсі) прошарком, який може створювати в обох державах нестабільність, а також за певних умов стати бажаною
опорою для будь-яких реакційних рухів. Це, образно кажучи "п′ята колона". Вони завжди готові продатися на вигідних умовах. Культура і духовність їх не цікавлять, ними не ціняться, для них матеріальні
блага передусім і над усе. Вчені визнають, що до вимог цієї частини населення України слід ставитися
обережно.
Третій тип діаспори – асимілянти. Представники цього типу повністю переходять в культуру країни,
де мешкають. На перший погляд, це може здатися найбільш оптимальним варіантом. Однак, аналізуючи
психологічну сторону цього варіанту, соціолінгвісти та психолінгвісти приходять до висновку, що справа
значно складніша, ніж може здаватися. Асимілянти вимушені (хоча і внутрішньо, психологічно) весь час
доводити свою повноправність, вартісність у рамках іншої культури. Це може спричинити формування у
них комплексу соціальної і культурної меншовартості. Нерідко вони долають цей комплекс у формі загостреного, екстремістського "нового патріотизму", тоді для самоствердження вони "біжать попереду потяга". Наприклад, так чинять ті росіяни, що формують українізацію, доводять її до абсурду і цим шкодять
справі.
У романі російського письменика-класика М.Ю. Лермонтова "Герой нашого часу" є такі рядки: "Меня
невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых
ему случается жить; не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает
неимоверную его гибкость". Звернемо увагу на те, що письменник чесно зізнається у своїх ваганнях між
схваленням і засудженням здібності росіян асимілюватися. Можливо, саме ця риса, окрім великодержавної політики СРСР, забезпечувала росіянам здатність комфортно почувати себе в усіх куточках Радянського Союзу, скрізь займати позицію культурного лідера, посуваючи представників національної культури. Зазначимо, що росіянам легко було асимілюватися у російськомовній радянській Україні, однак при
цьому більшість з них не бажала вивчати українську мову.
Вчені, образно кажучи, розцінюють асимілянтів як "міну уповільненої дії". Вона обов′язково розірветься, от тільки час події може бути більш або менш відстроченим і осколки можуть вразити і оточуючих, і самих асимілянтів.
Нарешті, четвертий тип діаспори – це бікультурали (а часто і полікультурали). Це ті, хто усвідомлює
свою причетність до двох (а часто і трьох, чотирьох) культур одночасно. Вони однаково вболівають за
долю батьківщини, звідки родом, і батьківщини, де живуть, працюють, виховують дітей. Це люди високої культури і високого рівня освіченості. До них ми з гордістю можемо зарахувати українця Миколу
Гоголя, що став класиком російської літератури. Мовознавці, які досліджували мову його творів, визнають, що донині жодному майстру слова не вдавалося сотворити подібного дива: відтворити світ українського народу, показати його дух, силу, ментальність російським словом. До бікультуралів можна віднести українця Тараса Шевченка, що став класиком української літератури. Живучи в Петербурзі, він спілкувався російською мовою, цією мовою вів щоденники, а відбуваючи заслання, підписував свої малярські роботи. У такий спосіб український геній віддавав належну шану і подяку тим росіянам, які викупили
його з кріпацтва, які дарували тому, хто був завжди вільний духом, волю фізичну. Бікультуралом (і на-
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віть полікультуралом) була Леся Українка, поетеса, що вже своїм псевдонімом підкреслила і своє походження, і свій патріотизм, а водночас володіла усіма поширеними у Європі мовами.
Бі-, а точніше полікультуралом був наш земляк Іван Огієнко, що знав декілька мов, серед яких старогрецьку, староєврейську, церковнослов′янську, латинську, польську. Його перу належить монографія
"Повстання азбуки й літературної мови у слов′ян" (Варшава, 1927), "Пам′ятки старослов′янської мови VXI віків" (Варшава, 1929), "Історія церковнослов′янської мови. Короткий науково-популярний нарис"
(Варшава, 1931). Викладаючи у російськомовному в ті часи Київському університеті святого Володимира, І. Огієнко написав російською мовою "Курс украинского языка. Из лекций по истории украинского
языка. Пособие для студентов, учителей и учащихся старших классов учебных заведений" (Київ, 1918)
[4]. Це справді був подвиг. В умовах панування російської мови як державної не було іншої можливості
представити рідну мову.
Перу І.Огієнка належить 12 ґрунтовних праць з русистики, серед яких словники, що неодноразово перевидавались. Це "Словарь неправильных, трудных и сомнительных слов, синонимов и выражений в
русской речи" (Київ 1910), обсягом у 180 сторінок; "Словарь ударений в русском языке и правила русского ударения" (Київ, 1911), обсягом у 176 сторінок; "Об ударении в собственных именах исторических
лиц, писателей, деятелей и т.п." (Київ, 1912) обсягом у 88 сторінок; "Пособие по стилистике русской речи" (Київ, 1911,1912, 1914, 1915) обсягом у 180 сторінок; "Словарь общеупотребительных иностранных
слов в русском языке" (Київ 1912) обсягом в 192 сторінок; "Орфографический словарь (близько 2500
слів); "Справочная книжка по русскому языку (Київ, 1914) обсягом у 320 сторінок; "Словарь военноисторических терминов (Київ, 1914) обсягом у 180 сторінок, "Иноземные элементы в русском языке: История проникновения заимствованных слов в русском языке (Київ, 1915) обсягом у 136 сторінок; "Наглядная таблица для изучения русской орфографии: Пособие для изучения и повторения" (Київ, 1915);
"Правильность и чистота русской речи применительно к нуждам нашей школы" (Радомысль, 1916), обсягом у 16 сторінок.
У книзі "Українська культура" професор І. Огієнко, простежуючи українсько-московські літературні
відносини, не лише стверджує благотворний вплив української літератури на московську, але й наголошує на необхідності налагодження братерських взаємин української і російської культури – близької
нам, культури рідної, бо й ми ж самі добре доклали до неї своїх рук…[5:237].
Як бачимо, бікультурали – це культурні мости, що з′єднують народи і державу. І водночас вони культурні чатові, які завчасно "діагностують" соціокультурні деформації, потенційну небезпеку у національному розвитку країн. Ось чому Іван Огієнко виїхав з радянської України. Сьогодні у незалежній Україні
постать Івана Огієнка є дороговказом у вирішенні питань національно-мовної політики. Молодому українцю, що хоче бути культурним і визнає себе європейцем, слід знати перш за все рідну мову, яка є державною в країні, знати глибоко, ґрунтовно. А це можливо лише тоді, коли будеш знати не тільки одну
(хай навіть і рідну!) мову. Знання мов збагачує, облагороджує, формує толерантну особистість. Надзвичайно важливо усе це для філолога. На філологічному факультеті Житомирського педуніверситету студенти мають можливість вивчити українську, англійську, німецьку, російську, польську, чеську, старослов′янську та латинську мови. І це підтвердження того, як ми шануємо постать нашого земляка Івана
Огієнка, його роль у контексті української і світової культури.
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Языковая личность И. Огиенко представлена как вариант решения национально-языковых проблем.
N.K. Misyats I. Ogiyenko and national language problems.
The linguistic personality of I. Ogiyenko is considered as a variant of solving national language problems.
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"ДОХРИСТИЯНСЬКІ ВІРУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ" І. ОГІЄНКА ЯК ДЖЕРЕЛО
ВИВЧЕННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ
У статті розглядається монографія І.Огієнка "Дохристиянські вірування українського народу" з погляду вивчення духовної спадщини предків.
Із багатьох праць І.Огієнка, присвячених різним питанням української культури (книга "Українська
культура", брошура "Творімо українську культуру всіма силами нації!", численні статті і наукові розвідки в часописах "Наша культура", "Рідна мова", "Віра й культура" і т. ін.), виділяється ґрунтовне дослідження "Дохристиянські вірування українського народу". В історично-релігійній монографії автор уперше здійснив спробу подати цілісну систему всіх "поганських" вірувань нашого народу.
Ще в курсі лекцій "Українська культура", прочитаних 1918 року студентам Українського народного університету, вчений звертає увагу на культурність української мови, в якій відбився дух рідного народу. Поряд з цим
І.Огієнко наголошує на оригінальності і своєрідності вірувань українців [2: 22]. Ця думка послідовно розкривається в книзі "Дохристиянські вірування українського народу". Обґрунтовуючи важливість порушеної проблеми, автор у передмові зазначає: "Віра народу лежить в основі його культури, і цієї культури годі нам зрозуміти без вивчення народньої віри. А в основі цієї народньої віри – більше чи менше – лежить-таки його віра
дохристиянська" [1: 6]. Інтерес І.Огієнка до стародавніх вірувань рідного народу є цілком природним. Сам
учений переконаний у тому, що, тільки знаючи дохристиянські вірування народу, можна належним чином зрозуміти і правдиво оцінити його духовні надбання пізнішого часу. У процесі роботи над монографією І.Огієнко детально вивчив і використав матеріал давніх рукописних пам’яток Київської Русі,
зокрема "Слово Христолюбця" ХІ ст., "Слово, як погани кланялися ідолам" ХІ ст; етнографічні матеріали
(пісні, приказки, оповідання, голосіння, казки, заговори, заклинання, колядки, щедрівки тощо) збірників
М.Номиса, Б.Грінченка, В.Антоновича і М.Драгоманова, В.Гнатюка, П.Куліша, І.Франка,
П.Чубинського, М.Грушевського, О.Потебні; художні твори українських письменників про вірування
гуцулів (М.Коцюбинський "Тіні забутих предків"), про вірування полісько-волинського краю (Леся
Українка "Лісова пісня"), про вірування галичан (І.Киріяк "Сини землі").
Основна наукова література з питань первісних слов’янських вірувань, опрацьована І.Огієнком, представлена
здебільшого російськими, а також польськими і чеськими авторами; українських досліджень мало з відомих
причин, тому вчений розуміє, що говорити про суто українські вірування важко – фрагментарні, попсовані часом
історичні джерела розкривають первісну слов’янську віру взагалі. Вивчаючи наукові здобутки попередників у
справі дохристиянських вірувань, І.Огієнко зробив певні узагальнення. За його спостереженнями, упродовж ХІХ
ст. послідовно розвивалися три наукові школи – міфологічна (представники цієї школи І.Буслаєв, О.Потебня та
ін. усі явища вірувань зводили до загальних, індоєвропейських міфів сонця, грому, хмар), школа запозичень (на
Україні в цьому напрямку активно працював М.Драгоманов, він з однодумцями В.Стасовим, А.Веселовським
дохристиянські вірування пояснював впливом Індії), найбільш продуктивною виявилася історично-порівняльна
школа (особливістю її є те, що дослідження історичних пам’яток проводилися на національному ґрунті, серед
відомих учених, які займалися порівнянням духовної культури різних народів, найбільш авторитетними були
Є.Анічков та український етнограф Ф.Вовк).
У монографії "Дохристиянські вірування українського народу" І.Огієнка показовим є історичнопорівняльний метод, без якого неможливо пояснити однакові чи подібні вірування всіх слов’янських народів.
Так, учений пише: "похорон на санях вищі класи в Україні рано згубили, тоді як у Московії він позоставався аж
до Петра І", "царське московське весілля довгі роки робилося за українським ритуалом, як київською традицією"
[1: 206], "свято Купайла широко знане на всьму слов’янському Сході" [1: 296], "сербські вили – це те саме, що
наші русалки" [1: 131] .
У результаті творчого пошуку І.Огієнко простежив історію формування наших вірувань і зробив висновок, що найдавніша доба життя європейських народів, а відтак і вироблення їхньої мови, духовної
культури, припадає на індоєвропейський період, коли поселенці з Індії та Європи жили разом, а культ
природи лежав в основі первісного світогляду. Той далекий час змінила доба загальнослов’янська. Основи ж українських вірувань витворилися і розвинулися в чорноморсько-дунайську добу (IV – ІХ ст.), зазнавши впливу не тільки інших слов’янських народів, а й греків та римлян (мало хто знає, що Коляду,
русалії, Долю ми перейняли від римлян). Київська доба поклала кінець дохристиянським віруванням
українців. Взагалі, віднести окремі дохристиянські вірування до певної доби практично неможливо –
далися взнаки часові нашарування, взаємовпливи народів. Розповідаючи про стародавні погляди на світ,
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учений для прикладу наводить ряд сучасних метафоричних виразів: сонце заходить, сідає, буря виє, вітер свище, – які нині втратили свою первинну внутрішню форму – пряме значення – і набули нового,
переносного значення. Сьогодні ми навіть не замислюємося над тим, що колись люди оживляли явища
природи, одухотворювали їх. Таким чином, учений підводить нас до висновку, що анімізм, анімітизм і
антропоморфізм складають основні риси дохристиянських вірувань, які можна простежити у світовому
фольклорі, поетичній мові.
І.Огієнко намагається максимально охопити досліджувану проблему. Його монографія вміщує 13 розділів, останній з яких присвячено питанням християнізації України. Звужене розуміння самого поняття "дохристиянські вірування" часто призводить до спрощеного вивчення духовної культури нашого народу. З
цього приводу слушним є застереження І.Огієнка: "Зводити дохристиянські вірування до самого тільки
фольклору, календаря, медицини, до самої етнографії, як це в нас часто робили й роблять, ніяк не можна, бо
реальні факти говорять про зовсім інше: дохристиянські вірування були й позосталися як істотні вірування.
Старі вірування, крім цього, часто перетворювалися в найрізніші повір’я, міфи та в легенди, але все в такі, в
яких ці вірування виходять занадто видними. Взагалі, маємо багато різних стародавніх оповідань, які просто виясняють довколишній світ і природні явища" [1: 16]. Так, наведені І.Огієнком цитати з літописних
оповідань про Кия, Щека й Хорива, про полян та ін., дають чіткі уявлення про природопоклонство як основу початкових вірувань нашого народу. Давня культура українців відображається і в народних обрядах.
Наприклад, святковий ритуал з "калитою" на Андрія свідчить про стародавні вірування в небесні світила,
особливо в сонце. З культом сонця тісно пов’язаний весільний обряд: у весільних піснях часто звертаються до сонця, місяця, зірок; їх фігурками, "шишками" оздоблюють коровай. Цікаво, що хліб здавна в
українців має круглу, як сонце, форму. Як бачимо, все це залишки солярного світогляду наших предків.
Цілий ряд матеріалів "Дохристиянських вірувань українського народу" допомагає осмислити зв’язок сонця і вогню в духовній культурі предків, причини шанування природних стихій, рослинного і тваринного
світу. Шанобливе ставлення й обожнення землі відбито крізь віки в поданих автором приказках: "Держімося землі, бо земля держить нас", "Будь багатий, як земля, а здоровий, як вода". Своєрідним доповненням до цього є вираз з Іпатієвого літопису: "Аще ли земля єсть мати, почто плюєте на матерь свою?", у
якому відбилася народна філософія єдності людини і природи.
У підрозділі "Звіриний світ" І.Огієнко розповідає про місце тварин у житті пращурів. Часто люди визначали для свого роду чи племені тотем – звіря-захисника, – а поважні старійшини вибирали собі звірину назву.
Синкретичний характер первісного світогляду виявився в наведених ученим прізвищах Вовк, Лев, Заєць, Лисиця, Півень. Цікавою в цьому плані є народна символіка, широко представлена І.Огієнком з відповідними
прикладами і коментарями. Ведмідь – символ недотепи (Зробив ведмежу послугу), заєць – символ боягузтва
(Такий відважний, як заєць), собака – символ вірності (Вірний, як собака), віл – чоловік, корова – жінка (Горе
тобі, воле, коли тебе корова коле), бджола – символ працьовитості (Будь робоча, як бджола) та ін. У такий
спосіб вимальовується ціла система народних символів, які розкривають нам національне світобачення, без
чого важко осмислити і сприйняти образи художньої літератури.
Окремий матеріал про культуру нашого народу містить розділ "Українська міфологія". Інформація про
головних дохристиянських богів – Сварога, Перуна, Даждьбога, Хорса, Велеса, Стрибога, Симарегла, Мокошу, Ладу й Ладо, Ярила, Купайла та ін. – свідчить про те, що давні слов’яни були многобожниками. Учений, за браком відповідних матеріалів, робить припущення: "можливо, що напочатку єдиним головним богом був у нас Сварог, бог Неба, сам Небо й світло" [1: 96]. Слов’янська міфологія, за висновками І.Огієнка,
менш розвинена, ніж грецька чи римська. Так, у Х ст. головне місце в українському Олімпі займає вже не
Сварог, а Перун, який у сиву давнину був богом хліборобства, а пізніше став богом-воїном. Даждьбог – бог
сонця і разом з тим бог достатку. Його друга назва Хорс, але не зрозуміло, чим він відрізняється від Даждьбога. Усі слов’янські боги завжди мали людський вигляд, та чітких родинних зв’язків поміж ними не було.
Цікавим є дослідження вченим української демонології. У словах "цуратися" і "спекатися" залишився відгомін про давніх домових богів – Цур і Пек оберігали родину. Автор для прикладу наводить закляття "Цур тобі,
Пек!", яке вимовляли в разі ворожої небезпеки. Розповідаючи про родинний культ божків природи (водяники,
болотники, очеретяники, криничники, лісовики, польовики, русалки, мавки), шкідників житття (Злидні, Біда,
Примхи, Лихо, Мара, Трясця), окрему увагу вчений приділяє збірному поняттю чорта, що уособлює всю нечисту силу в одній особі. Для підтвердження сказаного і.Огієнко наводить ряд синонімів до цього слова і обґрунтовує їх походження: "Чорт має багато найрізніших назов, у залежності від своєї праці. Він завжди нашіптує людині злі думки і сіє ворожнечу в світі. Це наш ворог, і тому його стародавня назва враг, а ворожити – відбиватися від ворога; пор. закляття: враг би тебе взяв! Він робить тільки зле, чому й зветься чорний. Він сильно обманює
людину й зводить її на лихе, а молодих на перелюб, чому й зветься перелесник. Він з своєї природи лихий, пор.
приповідку: Лихий поплутав. Він господар пекла, пекельник. І взагалі він нечистий, нечиста або ворожа сила,
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вражий син, вража мати. А що має куцого хвоста, то куций, куцан. Убирається, як пан, тому паничик, лях, німчик. Він кат, пор.: Кат зна що, чи казнащо. Дуже часта назва лукавий, і в "Отче наш" ми просимо Бога: "Ізбави
нас од лукавого!" (У давнину: "од неприязні")" [1: 139].
В І.Огієнка є ще такі синонімічні назви чорта: дідько; диявол; той, що греблю рве; щезник. Нечистої
сили, за стародавніми уявленнями, було дуже багато і кожна по-своєму шкодила людині, видно, так допекла, що народ утворив від слова чорт багато похідних слів: чорторий, чортория, чортополох, чортма,
чортихатися, чортопхайка. Давні спостереження слов’ян відбилися у прислів’ях і приказках: "Аби болото, а чорт знайдеться", "Виліз, як чорт з багнюки", "У тихому болоті чорти водяться", "Хто вішається,
тому дідько мотуза подає". Кожна з них відбиває широкі уявлення про навколишній світ. Наведений у
монографії фактичний матеріал доводить, що слов’янська демонологія, на відміну від міфології, досить
розвинена.
Не менш важливими для вивчення духовної культури нашого народу є розповіді І.Огієнка про зародження первісної релігії, заснованої переважно на міфічних звичаях та обрядах, наприклад, жертвоприношення. У книзі досить повно представлено матеріал про відунство й повір’я. Автор показав, як чарівництво
широко відбилося в нашій мові: у словах (волхв, кудесник, ворожбит, знахор, відьмак, відун, чарівник, чаклун, шептун, чародій, химородник), приказках ("У вдовиці чари на полиці", "Баба-шептуха від злого духа", "І
ворожка не порадить", "На вечорницях дівки чарівниці). Учений наголошує на тому, що не треба плутати відьом з чарівницями, бо останні можуть робити й добро, а відьми здатні лише на зло. Віра у відьом характерна
для багатьох народів, найбільша вона в німців, поляків, українців; а от латинські народи відьом майже не знають.
Анімістичний світогляд стародавніх людей позначився на віруванні в оборотництво. І.Огієнко припускає, що джерелом цієї віри була Індія. Матеріал про оборотнів показує, як дівчата з певних причин обертаються в різних птахів, жінки – часто в лебідок, чоловіки стають вовкулаками. З часом давні люди намагалися зрозуміти навколишній світ, дати пояснення різним явищам, при потребі протистояти злим силам. Ці мотиви є виразними в монографії І.Огієнка. Наприклад, така деталь: обороняючись від злої сили,
люди в дворі тримали пса-ярчука, або, скажімо, щоб позбутися відьми, на Свят Вечір обсипали хліви й
стайні маком (відьми люблять мак, тому поки визбирають усі мачини, то вже не матимуть часу йти доїти
худобу), проти шкоди ворогів були скеровані й ворожіння. До речі, залишки цих вірувань наявні ще й
сьогодні, особливо в селах.
Слово, належно й своєчасно сказане, має велику й чудодійну силу – воно лікує, приносить добро, чи,
навпаки, шкодить. Учений твердить, що колись віра в магічну силу слова була дуже велика, тому особливо шанували волхвів, ворожбитів. На цьому засновані різні примовляння за святковим столом, в бесідах, привітання, побажання, закляття, замовляння тощо. Ось кілька прикладів, поданих у "Дохристиянських віруваннях українського народу": примовляння "Щоб вашим дітям щастя на кожному пальці сиділо,
щоб воно вам усім у ваші двері не вміщалося", закляття "Іди-іди, дощику, зварю тобі борщику", "В печі
огонь горить і тлить дрова, – так би тліло й горіло серце в ворога мого" [1: 190-193]. У словесній формі
ці вирази передають образне мислення, емоційно-чуттєвих досвід наших предків. Стародавні вірування
тісно пов’язані з народними обрядами та звичаями. І.Огієнко підкреслює, що ритуальні обряди українського,
"московського", білоруського і польського народів у більшості своїй зовсім різні. В українського народу поширений звичай не віддавати молодшої доньки заміж, поки не вийде старша, шлюб в Україні найчастіше брали по закінченні польових робіт – восени. Показовим у монографії вченого є зв’язок ритуальних обрядів з
повір’ями. Так, українці дуже вірять в добрі й злі дні тижня: понеділок – злий день, середа і п’ятниця – здавна
шануються, і досі на ці дні припадає піст (існує повір’я "Хто сміється в п’ятницю, буде плакати в неділю);
ритуальним є число 7, поширене в обрядах, особливо весільному (7 коровайниць, на коровай береться вода з
сімох криниць і т.ін.). Поряд з цим учений наводить ряд переконливих свідчень про вірування українців у потойбічне життя. Наївність таких вірувань простежуємо на прикладі народних уявлень душі в образі пари, хмарини, диму, вітру, пташки, метелика, бджоли, мушки, зірки; рай – це вічнозелений сад, із золотими й срібними
овочами, з квітучими лугами, по яких течуть медові ріки з молочними берегами. Вивчаючи духовний світогляд українців, варто звернути увагу на ряд слів із значенням "померти", що вживаються в похоронному обряді: померти, переставитися (на інший світ), упокоїтися, опочити, Богові душу віддати, минутися, зчасуватися;
дуба дати, одубіти, опрягтися, гигнути, окочуритися, дригнути, витягти ноги. Як бачимо, одні слова, вирази
(евфемізми) в пом’якшеній формі, завуальовано називають зміст, вкладений у слово "померти", інші – зневажливо передають сказане.
Особливий інтерес для вивчення духовної культури нашого народу становить матеріал про стародавні
народні свята. І.Огієнко зазначає, що ці свята – то наші хліборобські обряди, які склали річний ритуальний календар. Святковий стародавній обряд був дуже широкий і багатий. Свідченням цього сьогодні є
залишки обрядових пісень (веснянки, гаїлки, купальські, колядки, щедрівки). Таким чином, видана у Він-
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ніпезі 1965 р. монографія І.Огієнка "Дохристиянські вірування українського народу" сьогодні повертається до
нас як взірець служіння національній ідеї. Завдяки цій праці ми маємо можливість більш повно і системно осмислити духовне життя наших предків, що відбилося в мові, фольклорі, художній літературі.
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В статье рассматривается монография И. Огиенко "Дохристианские верования украинского народа" с
точки зрения изучения духовного наследия наших предков.
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investigation of our ancestors’ spiritual heritage.
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( Житомирський педуніверситет )
ПИСЬМЕННИЦЯ ПРО СЕБЕ: "АВТОБІОГРАФІЯ" НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ
Стаття розглядає автобіографію Наталени Королевої як важливе художньо – документальне джерело
для розуміння життєвого й творчого шляху письменниці.
"Україна ж є для мене куточком грецької Аркадії – країни Психе – Аркадійки, – якій залишилось може більше відгуків Геляди, як у сучасній Греції ..." – так писала белетристка Наталена Королева про свою
другу батьківщину [1:9]. Хто ж вона, ця загадкова жінка, чиє ім’я сприймається пересічним читачем як
сміливий псевдонім? Чому її так вабив загадковий слов’янський край, чужий етнічно, культурно і навіть
географічно, але надзвичайно близький їй по духу? Нарешті, чому письменниця, що досконало володіла
такими різними мовами, як іспанська, польська, італійська, французька, перська, латина, чеська, для своєї
літературної творчості обрала саме українську? Відповіді на ці питання слід шукати в її походженні, вихованні, численних випробуваннях, що випали на її долю.
Насичений різноманітними подіями життєвий шлях письменниці міг би стати основою пригодницького роману. Роман Федорів небезпідставно вважає, що багато фактів із її життєпису слід ретельно перевірити й дослідити [2]. Думка слушна, однак практично не здійсненна: біографам Н.Королевої довелося б
повторити її подорожі до Іспанії, Італії, Франції, Єгипту, Персії, Вірменії, Чехо-Словаччини тощо.
Пам’ятаймо й про те, що деякі події із життя белетристки відбувалися ще у дев’ятнадцятому сторіччі, та
й у бурхливому двадцятому вона пережила революцію, дві світові війни й еміграцію.
Важко назвати Наталену Королеву обраницею долі. Аристократичне походження, шляхетне виховання, особисте знайомство з багатьма визначними діячами епохи, серед яких були навіть королі, тільки
ускладнювали й без того непросте її життя. Жорстока доля відібрала в письменниці всіх дорогих їй людей, і неминучу старість вона зустріла на чужині, всіма забута.
Н.Королева була яскравою самобутньою особистістю, тому не дивно, що про неї ще за життя ходило
багато чуток. Українська емігрантська громада з упередженням ставилася до белетристки, часто незаслужено ображаючи її. Так, не всі вірили в її шляхетне походження (літераторка була спадкоємицею родовитих батьків: матері-іспанки Марії-Клари де Кастро Лачерда і Медінаселі де Кордова і Фігероа та
батька-поляка Адріана-Георга Дунін-Борковського), сумнівалися стосовно її першого шлюбу із перським
князем Іскандером Гагкаманіш-ібн-Куруш тощо. Та найбільш боляче Н. Королева сприймала докори за
те, що вона пише нерідною їй українською мовою.
На нашу думку, письменниця часто зверталася до автобіографічної прози не лише через бажання зрілої людини осмислити пройдений життєвий шлях; белетристка прагнула пояснити, що саме єднає її із
етнічно нерідною, але духовно близькою культурою. Серед творів згаданого напрямку виділяються повісті "Без коріння", "Шляхами і стежками життя",оповідання, нариси.
Для дослідників спадщини Наталени Королевої особливо цінною є "Автобіографія" [3]. Це фрагмент
із коресподенції до Івана Огієнка від 19 січня 1958-го року (на той момент письменниці було майже 70).
Факт листування двох видатних особистостей викликає неабиякий інтерес, і сподіваємося, що колись
архіви митрополита Іларіона і Н. Королевої будуть доступні для широкого загалу. На основі ж тексту
самої "Автобіографії" можна зрозуміти, що їх знайомство відбулося в перші еміграційні літа, оскільки
вже 1922-го року Іван Огієнко видав у Тарнові книжку Наталени Королевої "Життя Святої Великомучениці Варвари". Їхнє спілкування було тривалим: зокрема белетристка згадує про листи, які надсилала
Митрополитові ще у 1941-му році, на це ж указує щирий, неформальний тон послання.
Письменниця не могла не відчувати духовної близькості до одного із лідерів українського Відродження, що " взяв своє серце малими руками й віданно поклав Україні до ніг ... " [4:38]. Пам’ятаймо й
про те, що митрополит Іларіон був не тільки видатним державним діячем, а й одним із фундаторів української церкви. Глибоку віру в Бога пронесла через все своє життя й Наталена Королева, чия літературна
творчість наповнена духом християнства: згадаймо хоча б її збірку євангельських оповідань "Во дні они"
тощо. Важко переоцінити значення й Огієнкового перекладу Біблії на сучасну українську мову.
Надалі, звертаючись до листа Н. Королевої, ми будемо називати його "Автобіографією", за прикладом
упорядників клівлендського видання. Твір складається із двох приблизно однакових частин, перша з
яких точно відповідає заголовку, а друга є анотованою бібліографією літературної спадщини письменниці.
Вступна частина "Автобіографії" – це, власне, стислий виклад життя белетристки: відомості про батьків, дитинство, найближчих родичів. Письменниця із сумом розповідає про свою сирітську долю. Дівчинку, що втратила матір у перші хвилини життя, безутішний батько перевіз із далекої Іспанії до волинського села Борки Великі – там у маєтку доброї бабусі Теофілі й провела перші неповні 5 років маленька
Наталена. Несправедлива доля знову жорстоко обійшлася із сиротою – бабуня померла, і дівчинку зали© Голубовська І.В., 2001
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шили напризволяще, адже від батька довгі роки не було ніяких звісток. Згодом вона опинилася в Піренеях, де у гірському монастирі Норт-Дам-де-Сіон провела наступні дванадцять років.
Добрим словом згадується бабуся Теофіля, вуйки Еугеніо й Лоренсо, тіточка Інес і навіть мачуха
Людмила Лось ( у повісті " Без коріння" ця жінка змальована менш привабливо). Так склалося, що майбутня письменниця виховувалася без жіночого впливу, найближчими іспанськими родичами були самотні вуйки Лоренсо й Єугеніо. Ось як Н. Королева пише про себе: " Училася я то в Єспанії, то у Франції,
то в Римі. Тому знаю багато речей, які жінки звичайно не знають ( за освітою я археолог ). Але не вмію
шити, вишивати, в’язати… Варити навчилася, як вийшла заміж за Василя Королева в Чехах" [3:13]. Так
поступово сформувалася її фемінізована натура.
Зауважимо, що Н. Королева, свідомо чи ні, оминула досить великий – близько десяти років – період
свого життя. Йдеться про її бурхливу юність: навчання в Інституті шляхетних дівчат, реалізацію наукових і мистецьких талантів, численні поїздки до багатьох країн Європи й Азії. Принагідно згадується про
те, що белетристка – інвалід першої світової війни як сестра Червоного Хреста, однак докладна інформація про фронтові роки відсутня. Нарешті, нічого не пишеться про романтичні історії із життя Н. Королевої: "заборонене " кохання до іспанського короля Альфонсо IV, трагічно недовгий шлюб із князем Іскандером.
Більш ґрунтовно літераторка описала чеський період, особливо зворушливо показавши драматичний
момент смерті свого другого чоловіка Василя Королева-Старого. Гадаємо, що певна вибірковість у подачі фактів біографії пояснюється кількома причинами. Твір адресовано митрополитові Іларіону – особі
духовній, – тому, можливо, ліричні спогади за таких умов були б не дуже доречними. З іншого боку,
навчання в Інституті шляхетних дівчат є темою повісті "Без коріння" та оповідання "Невмируща вдача".
Про свою подальшу долю Н. Королева розповіла у більш пізньому творі "Шляхами і стежками життя".
Кульмінацією автобіографічної частини є сцена раптової смерті дружини (саме так називали один одного Королеви) письменниці. Белетристка згадує один із найважчих моментів свого життя, що і через 17
років викликає у неї сильний біль: " Повернувся 11-го грудня ввечорі. І поздвонив. Я відчиняю. Сказав
тільки: "Слава Ісусу Христу!" – і впав мертвий… Без агонії, без страждань… Тільки двічі затремтіли повіки… " [ 3: 14 ]. Лише згодом Н. Королева зізналася, що причиною смерті її чоловіка став "візит" до гестапо. Неоднаразово фашисти навідувалися й до його вдови.
Друга половина " Автобіографії" осмислює творче надбання літераторки. Вона згадує, що її французькомовні оповідання схвалив сам Анатоль Франс, писати ж українською почала з 1919-го року під впливом
чоловіка. Саме В. Королів-Старий переконав свою дружину не звертати уваги на несправедливих критиків,
що рекомендували їй писати про запорожців і Довбуша. Він одним із перших зрозумів: те, що белетристка
може дати українській літературі, є більш вартісним, однак це оцінять значно пізніше [ 3: 16].
Далі подається бібліографія основних творів письменниці зі стислою анотацією до кожної назви. Показово, що список починається з робіт релігійного спрямування. Це переклад із латини "Наслідування
Христа" Томи Кемпійського та з іспанської "Дороги досконалості" Св. Терези Великої; збірки євангельських оповідань "Во дні они". Далі згадуються повісті "1313", "Без коріння", "Предок", "Останній бог",
"Шляхами і стежками життя" ( в "Автобіографії" ця назва подається в дещо зміненому варіанті – "Стежками і шляхами життя"), "Що є істина ?"; збірка "Легенди старокиївські", оповідання "Мезу, жрець єгипетський".
Завершує перелік "Житіє Святої Великомучениці Варвари" (вище вказувалось, що цей твір видав
1922-го року сам адресат – Іван Огієнко ). Зауважимо, що письменниця не згадала цикл "Подорожній" та
оповідання "Слово", "Лік", "La monacella", "Зустріч", "Madonna Pompeiana", "З пам’ятної книжки".
Н. Королева стверджує, що не пише уже років із двадцять ( тобто з 1938-го року ). Безперечно, найбільш активний період її творчості припадає саме на 30-ті роки, однак недатований рукопис повісті
"Шляхами і стежками життя" описує й повоєнні події. О. Мишанич вважає, що твір написано 1958-го
року [5:655]. Пізніше з′явилися й оповідання "З казок життя ( Роксолана )" і "Невмируща вдача".
Викликають інтерес авторські анотації, різні за змістом і розміром. Так інколи письменниця визначає
лише жанрові ознаки твору, напр.: " Інакший світ. Збірка оповідань" [3:16]. Однак у переважній більшості Н. Королева презентує свої надбання більш скрупульозно, характеризуючи тематичну своєрідність,
проблематику. Напр.: " 1313". Рік, у якому Бертольд Шварц винайшов стрільний порох. Образи німецького середньовіччя. Життя лицарства, кляшторів, учених, простого люду, ремісників, вояків"[3:16].
Особливо детально представлені повісті " Сон тіні" та " Що є істина ?" ( кожна анотація займає півсторінки ). Так, характеризуючи твір "Що є істина?" (у друкованому варіанті – "Quid est veritas ?"), авторка вказує, що в основі повісті лежать оповідання про Понтія Пілата, зібрані письменницею на батьківщині прокуратора – в Таррагоні. Показово, що літераторка наголошує на власній трактовці хрестоматійного євангельського образу. На думку белетристки, Пілат не був ані жорстоким, ані лукавим. Провідною
рисою її героя,що відповідає історичній правді,є справедливість.
Показовим є прагнення письменниці поєднати Україну із різними далекими світами. І в анотованих
творах Н. Королева звертає увагу свого адресата на такі факти, напр.: у повісті "Сон тіні" єгипетська тан-
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цівниця Ізі походить із берегів Бористена ( Дніпра ); таємничий граф Сен-ермен, герой легенди Піп Іван ,
за версією белетристки, був сином карпатської селянки тощо.
Закінчується друга частина "Автобіографії" в дещо жартівливому дусі: " Поки що, мабуть досить Вам
про мої праці ! Бо як розберете ці мої ієрогліфи, то мабуть заснете на 14 годин, як це було з Шамполліоном, першим французьким єгиптологом, якому першому пощастило прочитати єгипетське письмо … "
[3:18-19]. Письменниця просить вибачення в адресата за нерозбірливий почерк, пояснюючи це юнацьким
захопленням арабською грамотою.
Загалом "Автобіографія" Наталени Королевої є самобутнім зразком документальної прози, що дозволяє читачам ближче познайомитись із талановитою особистістю, по-новому сприйняти її творчу спадщину.
На жаль, занадто тривалий час літераторка була позбавлена можливості безпосереднього спілкування
із тими, для кого писала. В Україні про неї згадали аж у 1988 році, коли відзначали століття із дня народження. І сталося неймовірне: її книжки, що подеколи не сприймалися сучасниками, блискуче витримали
випробовування часом. Олекса Мишанич відзначив, що її прекрасна, високогуманна творчість стала для
нас близькою й потрібною в період морального, національного відродження. "Довгими десятиліттями із
далеких і чужих країв йшла до нас письменниця, йшла з найкращими помислами і чистим серцем, щоб
збагатити нашу духовність, розширити наші обрії, допомогти нам утвердитися у вселюдській культурі як
великому народу, що має свою багатовікову історію. Віриться, що у своєму виборі Н.Королева не помилилась"[5: 652].
Примітка. Орфографічні й пунктуаційні особливості цитованих текстів зберігаються.
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Статья рассматривает автобиографию Наталены Королевой как важный художественнодокументальный источник для понимания жизненного и творческого пути писательницы.

Holubovska I.V. Natalena Koroleva’s authobioqraphy.
Natalena Koroleva’s authobiography is considered in the article as an important literary-documental source for
understanding the writer’s vital a creative way.
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І.І.ОГІЄНКО ПРО ПРОСВІТНИЦЬКІ ПОГЛЯДИ В.В. КАПНІСТА
У статті подана характеристика просвітницьких ідей В.В. Капніста.
В час національного відродження України досить важливим є питання морального, духовного розвитку народу. Це безумовно підвищує інтерес до минулого, до історичного досвіду. Україна дуже багата на
особистості, які зробили безцінний внесок в історію її культури, науки, освіти. Серед таких особистостей
– Іван Іванович Огієнко (митрополит Іларіон), доктор філософії, видатний учений і мовознавець, професор і ректор, журналіст і видавець, міністр освіти й мистецтва, ректор духовних академій.
І.І.Огієнко підкреслював, що талановитий український народ завжди славився своєю багатою культурою, утворення якої йшло тернистим шляхом. Та " не дивлячись на всі заборони, українська культура
проте прямувала вперед...". У своїх працях він приділяв велику увагу духовному відродженню особистості, яке повинне будуватися на фундаменті християнської моралі, національних ідеалів і загальнолюдських цінностей. І.І.Огієнко писав, що український народ "дуже дорогою ціною виборює собі право на
окреме життя, на свою віру, на свої звичаї, але що раз він собі виборов, тим уже легко не поступається . "
[1: 157].
У своїх роботах І.І.Огієнко досліджує історію становлення української культури, і в рамках цього –
діяльність багатьох своїх талановитих співвітчизників – діячів освіти, літератури, просвітництва. Серед
тих, кого він вважав причетним до долі українського народу, хто зробив вагомий внесок у розвиток української культури – ім’я В.В. Капніста.
Василь Васильович Капніст походив із грецького роду Капнісі. На початку XVІІІ століття дід поета
разом зі своєю родиною виїхав на Україну, що стала їх улюбленою другою батьківщиною. Тут у 1758
році і народився майбутній поет, драматург, просвітник та громадський діяч В.В. Капніст.
Найбільш цінним, на думку Огієнка, у творчості Капніста і його діяльності був мотив, пов'язаний з
національним звільненням українського народу з-під ярма російської імперії. У роботі "Українська культура" Огієнко пише, що в 1791 р. "до Берліну приїхав гарячий патріот, письменник В.Капніст і на аудієнції заявив пруському канцлерові Герцбергу, що його послали земляки, знесилені "тиранією російського
уряду і кн. Потьомкіна" [2: 204]. Виступаючи як представник українського народу, Капніст просив канцлера про допомогу Прусії Україні в боротьбі за національну незалежність. Це був дуже відважний, патріотичний крок у період, коли відбувалася широкомасштабна русифікація України. Далі звернемось до
творчості самого Капніста.
У 1783 році Капніст написав радикальну антикріпосницьку "Оду на рабство". Приводом до неї послужив Указ Катерини про покріпачення українських селян. Поет з обуренням прийняв цей Указ і відгукнувся на нього одою, в якій оплакував "порабощенье" своєї "любезной отчизны" і закликав Катерину
повернути їй "вольность". Поет співчуває пригнобленому народу; він вважає неприродним і беззаконним
саме кріпацьке право як таке:
Воззрите вы на те народы,
К уничиженью осужденны
Где рабство тяготит людей;
Несчастий полну чашу пьют
Где нет любезныя свободы
Под игом тяжкия державы
И раздается звук цепей.
Потоками льют пот кровавый
Там к бегству смертные рожденны,
И злее смерти жизнь влекут… [3: 174, 175].
Автор з болем і ностальгією пише про вільну казацьку Україну:
Везде, где кущи, села, грады
Со всех сторон текли свободно,
Хранил от бед свободы щит,
Там рабство их отгонит прочь.
Там тверды зиждет власть ограды
Увы! Судьбе угодно было,
И вольность узами теснит.
Одно чтоб слово превратило
Где благо, счастие народно
Наш ясный днеь во мрачну ночь [3: 174].
Капніст виразно змалював гірке життя ще недавно вільного народу, правдиво показав, як зруйновано
наш край після скасування козацтва:
Насилия властей страшаться;
Подняв главу, воззреть боятся
Потупя взор, должны стенать;
На жезл, готовый их карать [3: 175].
Великою громадською силою перейняті рядки, у яких поет із гнівом звертається до царів:
А вы, цари! На то ль зиждитель
И зло из общих благ творить?
Своей подобну власть вам дал,
На то ль даны вам скиптр, порфира,
Чтобы во областях подвластных
Чтоб были вы бичами мира
Из счастливых людей несчастных
И ваших чад могли губить?... [3: 174].
© Скоробагатська О.І., 2001
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В.В. Капніст був гарячим патріотом, переконаним прихильником розвитку національно самобутніх
шляхів у літературі. З роками у нього зростає інтерес до національної стародавності, до народної творчості. Великий інтерес являють роботи Капніста у галузі вивчення найбільшої пам'ятки давньої слов'янської літератури "Слова о полку Ігореві", який він одним з перших переклав сучасною мовою. "Слово" безсумнівно, привернуло увагу Капніста своїм героїко-патріотичним духом, осудом міжусібної політики
князів.
Не менш високо, ніж патріотичні поривання В.Капніста, І.Огієнко цінував і його загальнолюдські,
моральні принципи. Проаналізуємо далі ряд творів видатного вітчизняного поета, які дозволять нам аргументовано підтвердити точку зору щодо цих принципів.
Результатом соціальних відносин, що загострювалися, стало посилення сатиричного начала в літературі. У 1777 році в одному з найбільш прогресивних журналів того часу, у "Санкт-Петербургском вестнике", з'являється " Сатира 1", написана В.В. Капністом. У цьому творі поет змальовує картину столичного суспільства, засуджує дурість, марнотратство, хабарництво суддів, злодійство знаті – усі суспільні
пороки:
Коль сколько ни сердись, а я начну браниться;
С бездельством, с глупостью людской мне не ужиться,
Везде продерзостный беспутство кажет вид;
Бесчестие в чести, из моды вышел стыд.
Почти с кем ни сойдусь, с кем речь ни начинаю,
Или невежество, или порок встречаю [3: 163].
Автор показує лицемірство суспільства, за зовнішньою благопристойністю якого ховається порок,
безчестя. Капніст заявляє, що його мова – мова сатирика, – не втомиться "правдой уличать" "таких уродов". Але наступної "Сатиры" написано не було, тому що перша викликала ремство і незадоволення. Безсумнівно, що це було спричинено головним чином тими рядками, у яких під виглядом похвал "рачительной руке" Катерини автор підносив цариці невтішні для неї істини:
Монархиня легко могла б попрать Луну,
И легче б силою вселенну покорила,
Монархов примирить, искоренить войну,
Чем из числа людей глупцов искоренила [3: 166].
До "глупців" сатирик відносить і бездарних віршотворців, що на всі лади прославляють Катерину.
Капніст викриває користь і лестощі високопоставлених осіб. У своїй сатирі він виступає в ролі борця за
передові ідеї, суспільного діяча і просвітителя.
З найбільшою силою громадсько-викривальна сторона творчості Капніста проявилася в самому значному і довговічному з усіх його здобутків – віршованій комедії-сатирі "Ябеда", над якою він працював
кілька років. Комедія мала блискучий успіх, але після чотирьох вистав її заборонили за велінням імператора Павла I і вилучили з продажу надруковані екземпляри.
Капніст-драматург правдиво розкриває типову картину безсоромного хабарництва і неправди, що панують у суді, користолюбство і криводушність усього бюрократичного апарату. За словами чесного діловода Доброва, голова Уголовної палати "сущей истины Иуда и предатель". Уся дія комедії заснована
на розкритті потворних суддівських зловживань:
Бери, большой тут нет науки,
На что ж привешены нам руки
Бери, что только можно взять.
Как не на то, чтоб брать [3: 112].
Ця пісенька додає збіговиську п'яних чиновників характер блюзнірського обряду.
По ходу комедії автор наполегливо прагне дати зрозуміти читачам, що все,що викривається у комедії,
не є чимось винятковим, а являє собою явище суто типове, узагальнення пороку, що має загальне поширення на "всей святой Руси". От як він пише про прокурора:
Где плохо что лежит, там зетит он далеко.
Не цапнет лишь того, чего не досягнет.
За праведный донос, за ложный он берет… [3: 43].
А у завершальній репліці звучить не впевненість у торжестві доброчинності і покаранні пороку, а навпаки, – явне очікування безкарності, невикорінності зла:
Впрямь: моет, говорят ведь, руку-де рука;
А с уголовною гражданская палата,
Ей-ей, частехонько живет запанибрата… [3: 159].
Надзвичайно велике значення п'єси Капніста криється у нечуваній до того часу силі сатиричних викриттів одного з провідних пороків самодержавно-кріпосницького ладу. "Ябеда" залишалася під забороною протягом усього царювання Павла І. І тільки в 1804 р. по велінню Олександра І ця комедія вийшла
на сцени .
Такі ж сатиричні мотиви повторюються і у поемі "Видение плачущего над Москвою Россиянина".
Дивлячись на руїни будинку суду автор пише:
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Неправдою закон гнетился подавленный.
Там истина вопи, невинность слезы лей.
Как бледны жесткие поваленные стены,
Не слышат и не зрят: заткнуты златом уши;
Так челы зрелися бессовестных судей.
Взор ослеплен сребром [3: 296].
В.В. Капніст усією душею болює за народом, "в мраз лютый холодом и голодом томимый" і робить
висновок про справедливість строгого покарання суддів:
Нет,- в недоступном сем для бедного чертоге, Но он на роскошь лишь менял дары богаты,Не помнил он об них и позабыл о боге,
И, в пепле падшие, их погребли палаты.
Который с тем вручил ему талант сребром,
Зри в слабых сих чертах развратные сердца,
Чтобы деля его, умножил мзду - добром.
И справедливый чти над ними суд творца [3: 297].
В результаті віршований плач перетворився на сатиру настільки різку, що це визначило наступну долю даного твору - він в плині цілих ста років залишався ненадрукованим. Ця поема – ще одне дуже яскраве свідчення того, що Капніст – громадський поет, поет-викривач суспільних пороків і зла, що діється
"власть и деньги имущими".
В центрі ліричної творчості Капниста стоїть важлива і прогресивна проблема XVIII ст. – проблема вільної, творчо незалежної особистості. Для нього характерна спрямованість на зображення людини, що
розмірковує з приводу дійсності. Особливо це проявилося у вільних перекладах од Горация і Анакреона.
У гораціанській оді "Способ к довольству" Капнист говорить, що людина повинна вдовольнятися тим,
що в неї є, турбуватися про духовні багатства, а не про матеріальні:
Чем больше мы себе откажем,
Но быть своих сокровищ стражем Тем больше боги нам дадут;
Безумным лишь приличен труд [3: 317].
Автор засуджує безмірну жадність:
Кто много требует строптиво,
Блажен, рукою бережливой
Тот в многом недостаток зрит.
Кому довольство бог дарит! [3: 318].
У своїй "Оде на счастье" поет ставить філософське питання, у чому щастя людини, у чому її призначення:
И, ослепленные пристрастьем,
Премудра, щедрая природа,
Весь век свой гонимся за счастьем, Что совесть чистая, свобода,
Нося его всегда с собой.
Здоровье и насущный хлеб
Познай, о человек! Сколь смежно
Довлеют к твоему покою.
С тобою благ струя течет,
Будь с ними счастлив сам собою
И как сама десницей нежной
И дар благослови судеб [3: 201].
Своих питомцев к ней ведет
Поет нагадує нам, що від усіх прикростей рятує "веры щит":
О вера! Уст твоих уроки
Убожество, болезнь и бедство,
Ослабший дух мой подкрепят,
Как человечества наследство,
С тобой и горести жестоки
С терпеньем буду принимать[3: 204].
Меня теперь уж не сразят.
Розглянуті нами твори Капніста дозволяють скласти уявлення про його світогляд і просвітительські
погляди. І.І. Огієнко у своїй книзі "Українська культура" називає В.В. Капніста "завзятим українським
патріотом". Поєт прагнув до створення образу людини як ідеалу, як вищої сутності. У своїй творчості в
плині усього свого життя він був вірний своєму культу незалежної і благородної людської особистості.
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В статье дана характеристика просветительских идей В.В. Капниста.
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The article contains characteristic of the enlighteners ideas of V.V. Kapnist.
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НАЗВЫ УЗОРЫСТЫХ ТКАНІН
(на матерыяле усходнепалескіх гаворак)
В стацце аналізуецца група лексікі ткацтва в усходнепалескіх гаворках.
Сярод відавых назваў асобае месца ва ўсходнепалескіх гаворках займае група лексічных сродкаў, што
абазначаюць ткацкія вырабы бытавога прызначэння, як абрусы, посцілкі, дываны, большасць з якіх адносіцца да так званых узорыстых тканін.
Яркім увасабленнем прыгажосці і сведчаннем высокага ткацкага майстэрства ў хатніх умовах
з’яўляецца такі від ткацкай прадукцыі, як дываны. Яны ткуцца з адборнага валакна вышэйшай якасці
(шэрсці) і ўяўляюць сабой варсістыя вырабы, што прымяняюцца для ўпрыгожвання сцен, высцілання
падлогі і іншых эстэтычных і практычных мэт. У шэрагу найменняў, якія ў роднай гаворцы атрымалі
асобыя разнавіднасці гэтых вырабаў, цэнтральнае месца займае іх агульная назва дыван (дзіван): коб не
пропалі дарэмно столькі ніток, дак віткала дыван. У старабеларускіх помніках гэта слова не выяўлена [3].
Ды гэта і зразумела, паколькі ў старабеларускі перыяд для абазначэння дывана выкарыстоўваліся даўні
ўсходнеславянскі цюркізм коверъ і пазнейшы паланізм коберцъ [1:114]. Непасрэднай крыніцай слова
дыван, несумненна, з’яўляецца польск. dywan, са значэннем якога супадае семантика адпаведнага беларускага слова. Аб тым, што ў дадзеным выпадку не можа быць гаворкі аб рускім лексічным уплыве, сведчыць тое, што руск. диван мае значэнне ‘нізкая канапа’.
Больш канкрэтная дыферэнцыяцыя назваў дываноў залежыць ад мэтавага прызначэння гэтага віду
ткацкай прадукцыі. Вельмі выразна вылучаецца група слоў, якія абазначаюць дываны, вытканыя спецыяльна для рассцілання на падлозе. Яны ўтвараюць сінанімічны рад дорожка (дорога) – подножнік – половік – ходнік (ходун), усе кампаненты якога – ўласнабеларускія ўтварэнні ад лексем праславянскага паходжання дарога, нага, пол, хадзіць.
Для насценных дываноў ткацкай работы асноўнымі абазначэннямі з’яўляюцца запазычаныя намінацыі кілім [8:33] і макатка ‘дыванік, кілім’. Лексема кілім – гэта ‘вялікі шарсцяны, бязворсавы дыван ручной работы’: у мене на сцене вісеў кілім, вядомая на Беларусі з пачатку XVII ст. [1:154], уваходзіць у
слоўнікавы састаў беларускай мовы. Слова макатка ‘невялікі вышываны дыван’, якое адсутнічала ў помніках старабеларускай пісьменнасці [3], мае пашырэнне ў паўднёва-заходніх гаворках [8:14; 6: 277].
Лексічнымі сродкамі для назваў дываноў гаспадарчага прызначэння з’яўляюцца словы гунька і опунка (< апінаць). Абодва яны маюць семантычную нагрузку ‘дыван, якім пакрываюць каня’: накрый копя
гунькой; опункой потного коня накрывалі. Толькі опунка – вузкарэгіянальны дыялектызм, а гунька мела
пашырэнне ў старабеларускай мове [5:198] і вядома зараз гаворкам іншых дыялектных зон [4: 125; 9: 88;
2: 142], уваходзіць у слоўнікавы састаў беларускай літаратурнай мовы [7: 97]. Прычым у даследаванай
гаворцы яна можа выступаць і ў значэнні ‘дыван, прызначаны для засцілання падлогі’.
Праведзены аналіз адной групы ткацкай лексікі паказаў, наколькі аб’ёмны і разнастайны ў семантычных, структурна-тыпалагічных і генетычных адносінах намінацыйны матэрыял змяшчае народны слоўнік
Палесся.
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The sector of weaving vocabulary is analyzed in the Eastern-Polissya dialect.

105

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 9. Педагогічні науки

УДК 37.017 + 883.3 (477Х07)

К.І. Чорна,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,
(Інститут проблем виховання АПН України, м. Київ)
ІВАН ОГІЄНКО І СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ
ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ
У даній статті аналізуються пріоритети громадянського виховання підростаючого покоління в умовах
розбудови Української держави, розглядається актуальність поглядів Івана Огієнка – видатного українського вченого, державного і церковного діяча для сучасної педагогіки.
24 серпня 2001 року український народ відзначив історичну дату – десяту річницю Незалежності
України. Нелегким і тернистим шляхом йшов український народ до втілення вікової мрії – вільної, незалежної, єдиної і неподільної Української держави. Та все ж 24 серпня 1991 року Верховною Радою УРСР
було затверджено Акт проголошення незалежності України. На Всеукраїнському референдумі 1 грудня
1991 року близько 90,3 % громадян підтвердили незбориме прагнення українського народу – будувати
незалежну державу. Відзначаючи віхи історії, важливо згадати тих, хто торував дорогу до заповітної
мрії, хто наближав день незалежності. Ось вони, наші славні герої: Б. Хмельницький, І. Мазепа, П. Орлик, Т. Шевченко, М. Драгоманов, М. Грушевський, В. Винниченко, В. Стус, В. Чорновіл, Л. Лук’яненко
та ін. Їх сотні, тисячі борців за народну волю.
Гідне місце в ряду славних синів України посідає ще недостатньо пізнана й не поцінована досі на Батьківщині постать Івана Огієнка – митрополита Іларіона, видатного українського вченого, державного і
церковного діяча, професора, ректора, журналіста, видавця і міністра, перекладача і поета.
Народився Іван Іванович Огієнко (митрополит Іларіон) 2 (15) січня 1882 року в містечку Брусилові
Радомишльського повіту Київської губернії (тепер районний центр Житомирської області), а помер 29
березня 1972 року в Канаді на 91 році життя. Довгим, нелегким, багатогранним і надзвичайно продуктивним був творчий шлях цієї особистості. Сучасники називали його людиною енциклопедичних знань,
праці і обов’язку. На сьогодні ще не повністю складена бібліографія наукових і художніх праці І. Огієнка
налічує близько однієї тисячі назв і охоплює період від 1907 по 1970 роки.
Чільне місце в багатющій науковій просвітительській спадщині вченого посідає боротьба за Українську державність. Видаючи у Вінніпезі у 60-х роках свої історичні епопеї у двох томах з символічної назвою "Наш бій за державність" і ні хвилини не сумніваючись, що Україна буде незалежною державою,
Іван Огієнко не міг передбачити, що й на десятому році проголошення Української незалежності його
двотомник буде таким актуальним. Адже цей невидимий бій триває і досі. Бо, хоч майже все населення
проголосувало на референдумі за незалежність України, однак сьогодні значна його частина, насамперед
через економічну, правову та соціальні кризи, не проти того, щоб знову потрапити в імперські обійми. За
даними нашого дослідження, 63 % старшокласників м. Києва та області з 997 опитаних висловили бажання жити і працювати за межами України. Ось тому сьогодні висока патрітична самосвідомість, міцна
громадянська позиція кожного члена українського суспільства, тісна консолідація навколо ідеї незалежності є нагальною потребою України.
Виховання цих якостей мотивується й Конституцією нашої держави, яка 28 червня 1996 року підтвердила, що Україна є суверенною і незалежною, правовою, демократичною і соціальною державою. Це
значить, що наша Батьківщина відмовилась від тоталітарного режиму з відсутністю свободи, насильством як засобом придушення вільнодумства і протесту, присвоєння державою громадських функцій, проникнення пануючої ідеології в усі сфери життя й почала розбудовувати принципово інше демократичне
суспільство. Суспільство, яке ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини і функціонує на засадах
свободи, дії закону, однакового для всіх, соціальної справедливості, гарантує умови для росту добробуту
народу.
Але, як свідчить наш десятилітній досвід, між декларацією мети і реальним життям знак рівності поставити не можна. Нереально сьогодні заснути в тоталітарному суспільстві, а завтра прокинутись в демократичному. Формування правової демократичної держави можливе лише на основі розвинутого громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової
культури громадян. Саме через громадянське суспільство розвивались більшість держав Західної Європи
і США.
Громадянське суспільство – це система самостійних і незалежних від держави інститутів і відносин,
які забезпечують умови для реалізації прав людини, її інтересів і потреб, самореалізації окремих індивідів і колективів. Ключові слова громадянського суспільства – права людини, власність, закон. Та головна
ознака такого суспільства – люди з демократичною свідомістю. Вони переконані, що держава – це не
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лише територія та апарат управління, а живий політичний організм, наділений загальною волею, яка
завжди спрямована на збереження та забезпечення благополуччя людей і яка є джерелом законів для всіх
і мірилом справедливого і несправедливого. Громадяни з демократичною свідомістю розуміють, що вони, як налогоплатники, утримують урядовців для того, щоб поліпшити, а не погіршити своє життя. Тому
вони не стануть принижуватись перед чиновниками будь-якого рангу. Їх не можна купити на виборах чи
обманути якимось хитрим трюком. Базою громадянського суспільства є ринкова економіка. Духовна
сфера громадянського суспільства передбачає дію закону, однакового для всіх, плюралізм в ідеології,
реальну свободу слова, друку, совісті, високий рівень політичної, моральної, правової культури. Громадянське суспільство відрізняється від простого суспільства тим, що його члени через свої організації
вміють законним цивілізованим способом відстоювати свої права, інтереси і свободи, не порушуючи миру і злагоди в суспільстві і одночасно зміцнюючи засади демократичної правової держави. З одного боку,
воно виступає як джерело опозиції держави, а з іншого – взаємодоповнює і розвиває її. В громадянському суспільстві обов’язки громадянина не нижчі за обов’язки президента.
Для посткомуністичних держав формування громадянського суспільства є сьогодні необхідною умовою їх переходу до ринку і правової держави. Спроба негайно ввести принципи правової держави ще до
створення елементів громадянського суспільства з високим рівнем правової культури громадян не може
увінчатись успіхами. В цьому ми мали нагоду переконатись на власному досвіді. Громадянське суспільство – одночасно і мета, і засіб громадянського виховання особистості.
Якщо вибір України пов’язаний з демократичними орієнтирами, то виховуючи юних громадян, необхідно мати досить чітке уявлення про права людини, суть громадянського суспільства, його специфічні
риси, закономірності розвитку. Усвідомлення цього є вирішальною умовою переходу на нову парадигму
громадянського виховання і освіти.
Перед школою як соціальним інститутом стоїть завдання виховання громадянськості особистості,
громадян, які люблять свій народ, свою Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу. При цьому вони мають людську гідність,
національну самосвідомсіть, гуманістичну мораль, знають свої права і свободи і вміють цивілізованим
шляхом відстоювати їх, сприяючи громадянському миру і злагоді в суспільстві та дотримуючись законів.
Виховання громадянина має бути спрямованим на розвиток патріотизму – любові до свого народу, до
України. Важливою якістю українського патріотизму має бути турбота про благо народу, сприяння становленню й утвердженню України як правової, демократичної держави, готовність відстоювати незалежність Батьківщини.
З патрітизмом органічно поєднується національна самосвідомість громадянина, яка базується на національній ідентифікації: вбирає в себе віру в духовні сили своєї нації, її майбутнє; волю до праці на користь народу; вміння осмислювати моральні та культурні цінності, історію, звичаї, обряди, символіку;
систему вчинків, які мотивуються любов’ю, вірою, волею, осмисленням відповідальності перед своєю
нацією. Одним з головних показників громадянської зрілості є збереження української мови, ґрунтовне
володіння нею.
Важливе місце у змісті громадянського виховання посідає формування культури міжетнічних стосунків, яка проявляється у повазі інтересів, прав, самобутності великих і малих народів, готовності й умінні
йти на компроміси з різними етнічними, релігійними групами заради соціального миру в державі.
Громадянське виховання має стимулювати також розвиток планетарної свідомості.
Визначальною характеристикою громадянської зрілості є розвинена правосвідомість – усвідомлення
своїх прав, свобод, обов’язків, ставлення до закону, до державної влади, уміння відстоювати свої права,
конституційними методами боротись за нові кращі закони.
Найважливішою складовою громадянської свідомості є моральність особистості. Вона передбачає
гуманістичні риси, що являють собою єдність милосердя, толерантність, совість, чесність, правдивість,
працелюбність, гідність, повагу і любов до своїх батьків, роду, ціннісне ставлення до людей.
Громадянська зрілість передбачає високий рівень політичної культури. Остання містить належну політичну компетентність, знання про типи держав, політичне влаштування суспільства, політичні організації та інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему. Політична
культура виявляється також у лояльному і водночас критично вимогливому ставленні до влади, її установ, органів влади, у здатності громадян брати участь у прийнятті рішень, які мають впливати на владу.
Громадянське виховання має стимулювати розвиток дбайливого ставлення до природи.
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поколения.
В данной статье анализируются приоритеты гражданского воспитания подрастающего поколения в
условиях становления Украинского государства, рассматривается актуальность взглядов Ивана Огиенка – выдающегося украинского ученого, государственного и церковного деятеля для современной педагогики.
Chorna E.I. Ivan Ogiyenko and modern priorities of civic up-bringing of growing generation.
The article analyses the priorities of civic up-bringing of growing generation in the conditions of establishing
the Ukrainian state, the topicality of view of Ivan Ogiyenko`s an outstanding Ukrainian scientist, state and
church man, for modern pedagogic.
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ІВАН ОГІЄНКО ПРО ГУМАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Гуманізація навчально-виховного процесу передбачає оволодіння людиною духовними цінностями суспільства. І.Огієнко вважав основою цього процесу вивчення історії та культури України, знання мови,
обрядів, звичаїв, мистецтв, побуту тощо. Родина і школа повинні співпрацювати, щоб дитина в школі
відчувала себе комфортно.
Гуманізація навчально-виховного процесу передбачає оволодіння людиною духовними цінностями
суспільства, формуванню у неї визнання пріоритету людини як найвищої цінності. При цьому на першому місці мусить бути інтерес дитини, її пізнавальна допитливість, відчуття радості від навчальної праці,
щоб виховати в учня "прагнення засвоїти та зберегти у своїй пам’яті все те суттєво важливе, що необхідно для подальшого життя і праці" [ 1: 95 ].
Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті виділяє "формування високої гуманістичної культури особистості" [ 2 ].
Отже, процес освіти має бути олюдненим і людяним, що ставить високі вимоги до майстерності вчителя, вимагає самоосвіти його, постійної творчості.
Саме таким педагогом був І.І.Огієнко, людина енциклопедичних знань, видатний вчений, державний,
громадський, церковний та культурний діяч, який зробив значний внесок і у мовознавство та літературознавство і як редактор і видавець, і як перекладач і поет, керівник освіти, як історик української церкви і
прославлений митрополит.
Гуманістичний напрям педагогічної спадщини великого вченого найтісніше пов’язаний із історією і
культурою України. Він глибоко вірив у майбутнє нашого народу і підкреслював це під час виступів,
лекцій, у цілому ряді наукових праць. Особливої уваги вчений надавав вихованню дітей в родині, яка є
джерелом прищеплення національного духу, високої свідомості і моралі. В праці "Навчаймо дітей своїх
української мови" Огієнко відмічає: "Чого батько та мати навчать у родині, з тим і в світ піде дитина."
Особливу роль у вихованні дітей, вважає вчений, мають взаємовідносини в сім’ї, любов і доброта, шана
старших, повага до законів. І в цьому найголовніша заслуга матері. Рідна мова в родині, оформлення житла, одяг, дотримання національних традицій – все це виховує дитину як справжнього українця.
У школі дитина продовжує формуватись, а для цього треба, щоб вчителі і батьки були партнерами,
постійно допомагали один одному і підтримували у різних ситуаціях. В школі дитина повинна почувати
себе комфортно, радіти тому, що просувається вперед, відчувати радість від своєї розумової праці.
Іван Огієнко радив тим, хто працює самостійно, "слідувати таким шляхом: спочатку читати вголос
матеріал кожної лекції з акцентуванням уваги на новому, незнайомому, потім – записувати це нове і незнайоме до спеціального зошита; обміркувати контрольні запитання із врахуванням власних записів до
спеціального зошита; повторення вивченого за правилами підручника; відтворення повтореного вголос
літературною мовою" [3: 40].
Іван Огієнко дає цілий ряд порад щодо індивідуальної роботи з дітьми, методів і прийомів роботи з
художніми творами. Дослідник спадщини І.Огієнка А.Марушкевич виділяє із цих порад найбільш вагомі:
читати не поспішаючи, щоб отримати більше насолоди; читати уважно, не пропускаючи жодного слова;
пам’ятати ім’я автора, який створив книгу, бо в противному разі читання схоже на крадіжку; читання має
стати звичкою, а вона є ознакою культурної людини; книга – це скарб, і тому важливо берегти її і не дотикатись до неї брудними руками" [4: 60].
В працях І.Огієнка чітко визначено шляхи національного виховання: мова, історія, обряди, звичаї,
мистецтво, фольклор, побут, одяг тощо.
У гуманістичному вихованні молоді особливу увагу вчений звертає на рідну мову: "Мова – це не
тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. В такому
разі мова – це найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого психічного я... І поки живе
мова – житиме й народ, яко національність" [5:240].
© Мішкурова В.Ф., Пащенко М.І., Пащенко Д.І., 2001
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Навчання та виховання учнів рідною мовою – необхідна умова людяного підходу до дітей. І.Огієнко
високо цінував і використовував у своїй педагогічній роботі народні пісні, козацькі думи, щедрівки, прислів’я та приказки. Адже був глибоко впевнений у тому, що духовність учнів успішно формується тоді,
коли всі види виховання – розумове, моральне, естетичне, трудове та інші – ґрунтуються на основі національних традицій і звичаїв, культурно-історичного досвіду рідного народу.
Дуже важливо, на думку І.Огієнка, занурити дитину в рідномовне оточення. Проживаючи тривалий
час за межами Вітчизни – у Польщі та в Канаді – і беручи найактивнішу участь в протидії винародженню
української молоді на чужині, І.Огієнко прийшов до твердого переконання, що цілком можливо збереження "всього рідного" навіть у чужих своєму серцю умовах. Але і тут все починається з сім'ї, з батьків,
зі збереження свого родового прізвища та з незмінювання українського імені на чужинне, зі спілкування
рідною мовою, з дотримання фольклорно-народних традицій і обрядів не лише у дні свят за народним
календарем, а й у побуті, оздобленні оселі, одягу. Важливого значення надавав він і вихованню засобами
народного мистецтва, піснею, усною народною творчістю тощо.
Досліджуючи історію нашого народу, його культури і вірувань І.Огієнко спрямував результати своїх
досліджень на виховання підростаючих поколінь на традиціях минулих епох. А ознайомлення вихованців з правдивою історією давало йому можливість формувати у них як словами, так і власними вчинками,
протидію тим факторам, негативність дії яких на виховання він переконливо довів.
Суттєвий вплив на формування прогресивного світогляду І.Огієнка мало наростання національновизвольного руху українського народу. Саме завдяки глибокому пізнанню провідних ідей рідної культури, духовних сфер свого народу у нього сформувалася цілісна система поглядів, переконань, ціннісних
орієнтацій.
Вчений вважав, що у становленні духовності кожної особистості пріоритетна роль завжди належить
моралі і гуманізму.
У своїх працях І.Огієнко наголошував на необхідності вивчення не лише рідної мови, а й своєї історії
та культури, на основі втілення в процес навчання і виховання емоційно-естетичних, художньо-образних,
духовних ідей рідного народу. Лише тоді в учнів будуть формуватись патріотичні, гуманні, громадські
якості. Вчений вірив у майбутнє України. Він писав: "Український народ – це той казковий велетень, що
коли його рубали надвоє – то й сили ставало вдвоє, коли рубали його далі – то сила все росла та росла,
все на ворогів з боєм ійшла..."[5: 263]
Спробував він дати у своїх творах доступне тлумачення понять "добро", "зло", "совість", "сумління",
"милосердя" та ін., накреслити шляхи їх усвідомлення молоддю та формування у них потягу до доброчинності.
Де ж і коли зароджується прагнення до доброти, протидія злу? Аналіз життєвого шляху самого
І.Огієнка дає підстави стверджувати, що перший імунітет проти зла у будь-якій формі виник у нього ще в
ранньому дитинстві у сім'ї. Потім щеплення паростків доброти у нього було від вчителів – світських і
духовних. Цей вплив був настільки сильним, що і через багато років запалений його наставниками вогник добродійності не лише не згасав, а й розгорався все сильніше. Він і сам активно шукав найефективніші точки прикладання своїх інтелектуальних зусиль, духовного наставництва і власних коштів.
Все це добре розумів і сам Огієнко. Повчальні уроки власного життя спонукали його до глибоких педагогічних і філософських роздумів, давали йому змогу уберегти себе і інших від непоправних помилок
у житті.
Найважливішим у вихованні підростаючого покоління він вважав усвідомлення ще з раннього віку
понять добра і зла. Адже світ, на його думку, щасливий тоді, коли він наповнений добром, і нещасний
при перевазі зла. А відділити добро від зла може лише сумління, яке І.Огієнко вважав центром внутрішнього світу особистості, та совість – "сторож вчинків людини". Він вважав вартнішою просту людину з
розвиненою совістю і почуттям національної самосвідомості, аніж інтелігента без цих якостей. Зрадники
свого рідного, на його думку, завжди нещасливі, бо не мають спокійної совісті. Тому будь-які обставини
не можна вважати поважними для зради народу.
Досліджуючи історію нашого народу, його культури і вірувань, І.Огієнко спрямував результати своїх
досліджень на виховання підростаючих поколінь на традиціях минулих епох. А ознайомлення вихованців з правдивою історією давало йому можливість формувати у них як словами, так і власними вчинками,
протидію тим факторам, негативність дії яких на виховання він переконливо довів.
Взагалі варто зазначити, що І.Огієнко велику роль у виховному процесі відводив позитивному прикладу старших. Він радив батькам робити добрі справи на очах дітей, тобто навчати їх милосердю власним прикладом. Не лише моральне виховання слід здійснювати у ранньому дитинстві. Змалку, і також на
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власному прикладі, потрібно виховувати й національну духовну культуру. Сам він, як істинний педагог
за покликанням і християнин, був яскравим прикладом для молоді. І.Огієнко завжди дотримувався у власних вчинках тих моральних правил, які проповідував своїм вихованцям. Можна з повним правом сказати, що найвпливовішим був життєвий приклад самого Вчителя, його вчинки, стиль життя. Саме тому, що
він завжди був в очах своїх вихованців несхибним провідником добра як в моральному, так і в національному відношенні, життєвий шлях його виявився досить тернистим: ще в студентські роки І.Огієнко
підробляв репетиторством і літературною працею, щоб хоч якось матеріально підтримати стареньку маму; двічі зазнав він звільнення з роботи – у Львівській учительській семінарії та у Варшавському університеті. Досить складний життєвий шлях І.Огієнка не зруйнував у нього оптимізму, закладеного ще в дитинстві. Мабуть, саме тому, щиро вірячи в силу гуманізму і у можливість досягнення національної незалежності та соціальної справедливості, він всі свої зусилля віддавав на реалізацію цих ідеалів.
Навряд чи можна уявити собі більш несприятливі історико-соціальні умови для життя і прояву доброти, аніж ті, які випали на долю І.Огієнка. Адже після 1917 року переважна більшість тих, кого ми називаємо "народом", покірливо йшли за домінуючими, часто змінюваними суспільно-політичними течіями.
Так було легше чинити та й безпечніше жити. Інші, а таких було немало, ще й докладали значні зусилля
для реалізації злочинно-утопічних ідей "кремлівських мрійників", у більшості випадків щиро вірячи в
реальність і доцільність їх здійснення. Ця наївна віра зовсім не виправдовує їх, бо виконавська активність без критичного аналізу реалій суспільно-політичного життя та можливих віддалених наслідків своїх дій, як вже не раз переконував історичний досвід, – найкоротший шлях до злочину перед власним народом і людством. Не даремно ж кажуть, що добрими намірами вимощена дорога в пекло.
Зовсім інший життєвий шлях обрав собі І.Огієнко. Не примарні "успіхи", не зваби буденного життя,
не прагнення досягти дешевого авторитету в очах оточуючих, а тернистий шлях праведника, поборника
добра і правди приваблював його. У всьому – і у глобальних проблемах, і у дрібних, на перший погляд,
вчинках, – він чинить так, як підказує йому християнська етика і власне сумління.
Ставши професором, він охоче дозволяв студентам користуватися книгами з своєї бібліотеки. Не забував він і про рідний Брусилів. У 1916 р. в цьому містечку ним була заснована Вища початкова школа.
У період перебування на посаді ректора Кам'янець-Подільського університету І.Огієнко відмовився від
ректорської зарплати та передав ці кошти на стипендії для студентів (його, мабуть, спонукав на це спомин про той факт, що у 1904 р. він сам був відрахований зі складу студентів Київського університету за
несплату навчання). Пізніше, вже вимушено емігрувавши на чужину, він фінансував і видавав кілька
щомісячників для українців, що проживали у Канаді, жертвував на будівництво соборів.
Не сама по собі церква чи школа, на думку Огієнка, мають здійснювати виховний вплив на молодь. У
розумній співпраці батьків, педагога і священика він вбачав запоруку виховання у дітей прагнення творити добро оточуючим та не грішити, а у формуванні цих якостей – першочергове завдання і сім'ї, і школи, і церкви, які повинні у справі виховання завжди виступати як партнери, взаємно доповнюючи і підтримуючи один одного. Головним же осередком впливу на дитину є, на його думку, родина. Звичайно,
національне виховання в сім'ї розпочинається не з високих слів, а з материнської і батьківської любові,
родинної теплоти, з благородства взаємин у сім'ї. І.Огієнко вважав, що з молоком матері, з рідною мовою
батьків дитина успадковує українські звичаї, пісні, віру, високу свідомість і мораль. В такий спосіб у дитини, зігрітої сімейним теплом, поступово формується шанобливе ставлення до своїх родичів, вони починають бережно ставитись до сімейних традицій, а головне – у них невимушено виникає повага до моральних законів свого народу, до духовних заповітів предків.
Окремі його настанови звучать як одкровення, як найвища мудрість, притаманна, на жаль, далеко не
кожному, а тому можуть успішно використовуватися не одним поколінням нашого народу. Так, звертаючись до молоді, він радив знайти ідею, якій варто було б віддати все своє життя без залишку і не жалкувати про це наприкінці життєвого шляху та не виглядати смішним в очах нащадків. Ці слова варто було б
кожному з нас вважати своїм життєвим кредо.
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Мишкурова В.Ф., Пащенко М.И., Пащенко Д.И. Иван Огиенко о гуманизации учебновоспитательного процесса.
Гуманизация учебно-воспитательного процесса предусматривает овладение человеком духовными ценностями общества. Иван Огиенко считал основой этого процесса изучение истории и культуры Украины, обрядов, обычаев, искусства, быта и т.д. Семья и школа должны сотрудничать, чтобы ребенок в
школе чувствовал себя комфортно.
Mishkurova V.Ph., Pashchenko M.I., Pashchenko D.I. Ivan Ogiyenko about the humanization of educational
process.
The humanization of educational process compels a person to apprehend spiritual values of the society. The basis of it, according to I. Ogiyenko, is studying Ukrainian culture and history, the knowledge of could traditions,
customs, arts, mode of life, etc. Family and school are to cooperate so that the child feel comfortable at school.

112

УДК 008 (091) (076)

О.Л. Шевнюк,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Нац. педуніверситет імені М.Драгоманова)
ІДЕЇ І. ОГІЄНКА У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
У статті аналізуються історико-культурні та педагогічні погляди І. Огієнка у контексті сучасних підходів до культурологічної освіти.
Початок XX століття актуалізував для українського народу проблему культури як такої, що забезпечує розвиток національної самосвідомості. Ця ідея, вистраждана усім національним досвідом, стала
стрижнем вимоги кваліфікованої культури як умови життєздатності нації в складних тогочасних історичних і соціальних умовах. Українство може існувати як нація, об’єднана культурою, – цей принцип став
узагальненням досвіду цілого покоління українських мислителів початку нового століття, які реалізовували свої домагання на ниві культуротворення. До них і належав видатний історик, філософ, педагог,
енциклопедист Іван Огієнко, який все свідоме життя відстоював відродження національних святинь, героїку українського минулого, славу предків, державотворчі прагнення народу.
Його фундаментальні дослідження проблем розвитку вітчизняної культури, зокрема унікальна праця
"Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу" (1918 р.) [2], заклали
підґрунтя сучасних культурологічних досліджень з їх спрямованістю на пропаганду національних історико-культурних цінностей як запоруку впевненого поступу у майбуття.
І.Огієнко стверджував: "Сила народу – в силі його культури" [1: 38]. І сьогодні, майже через сто років
потому, спостерігається повернення культурі того ключового статусу, що є абсолютно закономірним з
огляду на глобальні зміни у світовому суспільстві, підвищення масштабів діяльності людства та його
впливу на природне середовище, порушення балансу між природним і соціальним, активізації антропогенного фактору впливу на довкілля, руйнування світоглядних стереотипів, а також посилення специфічних протиріч між традиційними протекціоністсько-національними тенденціями і новітньою ситуацією
глобалізації та інтеграції на різних рівнях існування людини. Складна плинність процесів взаємозалежного і взаємопов’язаного буття світового співтовариства на сучасному етапі адекватно співвідноситься з
прагненням актуалізувати універсальну сутність культури як складноорганізованої, багаторівневої та
багатогранної динамічної системи з яскраво вираженою органічною цілісністю та системністю явищ, що
її утворюють.
Сучасне розуміння культури філософами, істориками, культурологами багато в чому спирається на
ідеї І.Огієнка щодо суб’єктності культури, її зверненості до людини, її існування через людину і задля
людини. "Духовна культура творить із людини найдосконалішу одиницю"[1: 38], — стверджуючи це, він
розумів культуру як процес і результат реалізації людських потенцій. Тому його історико-культурні нариси відображають плин часу в обличчях реальних людей, героїв, творців непростої національної долі.
Культура в його інтерпретації постає як опановане людиною, як те, що стало атрибутивною властивістю
її сутнісних сил, способу діяльності, вираженням її діяльнісного відношення до самої себе і до оточуючого світу. І.Огієнко розумів культуру як особистісне прилучення людини до діяльнісного освоєння світу.
Врахування вченим принципу суб’єктності культури має колосальне методологічне значення для сучасної культурологічної освіти. Оскільки специфіка названої суб’єктності полягає у тому, що індивід як
суб’єкт культурного процесу є адресатом культурних впливів і водночас творцем його ідеальних і матеріальних продуктів, відповідно, жодна з цих сторін не може бути відкинутою в процесі залучення особистості до культури, оскільки якщо суб’єкт буде розумітись лише компонентом структури аудиторії культури, це обернеться фактичним маніпулюванням її життєдіяльністю. На противагу, абсолютна свобода
індивідуального вибору може стати загрозою консолідованості суспільного цілого.
Людину можливо примусити виконувати соціальні функції, однак тоді вона лишається особистісної
причетності до культурної діяльності — головного генератору її ефективності. Ось чому результативність культурних процесів залежить від ступеню особистісного залучення до культури індивідів як членів суспільства.
Специфічний прямий і зворотній зв’язок між людиною і культурою полягає у тому, що людина творить культуру в процесі своєї діяльності, тим самим увиразнюючи її багатством власної особистісної
сутності. Така сповнена особистісних смислів культура породжує людину, формування якої спрямовує
на розвинення індивідуальних неповторних якостей. Саме традиції демократичного суспільства створюють умови для актуалізації особистісного начала у кожному членові суспільства, виявлення власної системи культурних цінностей поза порушенням консолідованості суспільного цілого, яке веде до знецінення і самотності людини. Саме це відчуваємо за кожним рядком історико-культурних праць І.Огієнка,
сповнених надією на повернення українству національної окремішності і культурного самоусвідомлення.
Суб’єктний підхід до визначення буття людини у культурі є особливо актуальним сьогодні, з огляду
на суспільну потребу у спеціалістах з пластичною організацією психіки, готових до змін у оточуючому
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світі, до активного творчого реформування дійсності. І.Огієнко трактує людину у культурі як ініціативне,
креативне начало у взаємодії із суспільством, життям, світом, самим собою. Він теоретично і практично
силою свого таланту проповідника і педагога (через книги, статті, лекції) намагався допомогти українському народові у творенні його культурної самосвідомості. Мислитель стверджував, що без свідомої нації
не може бути самостійної державності, проте свідомою нація стає в процесі активного самотворення її
культурної компетентності. Сучасна філософія інтерпретує цю вимогу як формування динамічної структури особистості, яка забезпечує її здатність до перспективного формування замислу, постановки адекватних цілей, вироблення найоптимальнішої програми поведінки і планів дій, вибору результативних стратегій і тактик, проектування майбутнього продукту діяльності, оцінювання отриманого результату.
За рядками творів І.Огієнка прочитується розуміння людини як такої, що виступає по відношенню до
культури одночасно у кількох іпостасях. По-перше, як продукт культури, що засвоює її норми і цінності,
безпосередньо або опосередковано опановує технології діяльності, принципи взаємодії з іншими людьми
і світом в процесі сімейного виховання, загальної та спеціальної освіти, побутових і професійних контактах з оточенням, творчого спілкування з образними смислами творів мистецтва, досягаючи таким чином
соціально-культурної адекватності суспільству.
По-друге, як споживач культури, що використовує нормативну базу культури як готовий інструмент у
своїй суспільній практиці, оперує опанованими символами і знаками у комунікаційних процесах з метою
соціальної самореалізації та задоволення потреб власної життєдіяльності.
По-третє, як творець культури, що активно інтерпретує її культурні смисли, з огляду на індивідуальне
світосприйняття, надбаний соціальний досвід і систему життєвих цінностей, а також породжує нові образи і форми культури у процесі перетворюючої мінливий світ діяльності.
В-четверте, як транслятор культури, що передає інформацію про смисли, цінності й норми культури в
процесі буденної або спеціалізованої комунікації, а також у процесі відтворення культурних зразків і
форм у конкретних практичних діях.
Суб’єктний принцип в уявленні про культуру виводить І.Огієнка на проблему залучення до змісту
культурно-історичного процесу. Тут у якості загального методологічного фактору засвоєння цього змісту
виступає орієнтація на поняття культурної цінності як способу адресувати особистості предметне багатство культури. Справа у тому, що особистісний зміст поняття культури містить рефлексивне відношення
індивіда як споживача її цінностей до предметного світу культури, її культурних текстів.
Цінності являють собою опредметнені сутнісні сили людства. Цінність є значенням предмета для людини як суб’єкта культури. Цінності культури являють собою квінтесенцію соціального досвіду суспільства, в межах якого зібрані соціально найбільш ефективні принципи здійснення регуляції людської життєдіяльності: звичаї, стереотипи поведінки і свідомості, зразки, оцінки, образи, думки, інтерпретації, тобто принципові норми поведінки та судження, які скріплюють соціальну інтеграцію суспільства, підвищують взаєморозуміння людей, компліментарність, солідарність. Цінності, втілені у різнопланових культурних текстах, становлять підмурок історичної і соціальної стабільності певної культури — ця ідея є
наскрізною для спадщини І.Огієнка. Вона дозволяє визначити його розуміння культури як аксіологічне,
що відповідає найсучаснішім підходам до принципів організації культурологічної освіти.
У сучасних дослідженнях процесу передачі культурних цінностей, що виражають відношення між
об’єктом і суб’єктом, стверджується, що семіотичні механізми комунікації у зазначеній ситуації взагалі
не спрацьовують, оскільки вироблені у культурі цінності, навіть якщо вони мають всезагальну і давню
апробацію, можуть бути органічно сприйняті та засвоєні індивідом, якщо вони пережиті особистістю,
прийняти нею емоційно, а не раціонально. Передати іншому цінності можливо лише у процесі духовного
спілкування, відношення до іншого як до рівного суб’єкта з власною свободою цілепокладанням, вибірковістю позиції, унікальною неповторністю структури особистості.
У роботах І.Огієнка відчувається розуміння того, що культурні цінності, опредметнені у різних продуктах людської діяльності, вимагають особливого способу їх видобування з цих продуктів. Комунікація
і монологічні знакові системи як способи передачі готових пакетів інформації виявляються неефективними, оскільки за їх допомогою можна лише інформувати про ціннісні орієнтації, сприйняти і засвоїти
передану інформацію. Однак не можна досягти їх розділення, прийняття у власну систему цінностей.
Ціннісна свідомість індивідуально виробляється людиною не як об’єктом, а як суб’єктом, тобто вільною
особистістю, що діє на основі власного цілепокладання і вибору, має самосвідомість, здатна як до мисленнєвої діяльності, так і до переживання, тобто глибинного особистісного засвоєння перетворення зовнішнього досвіду "на факт власної біографії"(С.Рубінштейн).
Цінності виробляються кожною людиною самостійно, а не засвоюються у готовому вигляді. І.Огієнко
бачить проблему у тому, аби прилучити людей до необхідних для національного самовизначення культурних цінностей і водночас дати можливість самостійно і вільно будувати особистісну систему цінностей, особистісний світогляд. Прийнятною є його точка зору, що спілкування вчителя і учня є найкращим
способом прилучення до цінностей іншого, основним способом формування і розвитку світогляду особистості. Принципи спілкування як міжсуб’єктної взаємодії він розповсюджує також на зв’язок людини з
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природою, з матеріальним світом речей: одяг, прикраси, іграшки тощо. Таке ставлення знімає прагматичноспоживацьку експлуатацію природи і речей, одухотворює зв’язок людини з матеріальним світом.
Процес розпредметнення смислів творів культури ізоморфний процесу їх творення, тільки локалізований у свідомості і може ніяк не матеріалізуватись. Його спрямованість залежить від культурного досвіду особистості, який і визначає характер розпредметнення духовного змісту. Контакт з творами культури — одночас споглядання, переживання, розуміння, творча інтерпретація. Суб’єктність цього процесу
провокує його діалогічний характер, породження інформації у співтворчості. Діалогічне проникнення у
інтенціальний світ іншого суб’єкта в процесі спілкування з предметами культури є ефективним засобом
виявлення одиничного, неповторного, крізь яке просвічує особливе, загальне, інваріантне, закономірне.
Такою може бути сучасна інтерпретація висловленої у багатьох працях І.Огієнка вимоги співтворчості
педагога і учнів як умови ефективності виховного впливу, вимоги, що була покладена в основу його власного педагогічного досвіду.
І.Огієнко був першим в українському освітянстві, хто уможливів погляд на зміст освіти як педагогічну інтерпретацію людської культури, що розуміється як скарбниця загальнолюдських цінностей, створених людством у процесі його історії. Змістом освіти є культура — це положення, зреалізоване у філософському і педагогічному спадку І.Огієнка, ще тільки має бути усвідомлене і втілене у практику сучасних підходів до навчання.
У педагогічному досвіді І.Огієнка важливим є також принцип, що його сьогодні називають інтегративним. Мислитель весь час підкреслював важливість поєднання в освіті всіх сторін цілісної культури
народу: церковного співу, народної пісні, думи, різбярства, малярства, пам’яток архітектури, літературних творів. Він вірив, що саме у такому контексті культура постане як поліфонічний світ національного
світогляду, характеру, які формувалися у нашого народу протягом віків.
Інтегративність як принцип освіти І.Огієнко пов’язує із домінантністю гуманітарного погляду на світ.
Гуманітарні науки для нього — шлях, яким простує людина до усвідомлення найвищої цінності у світі,
що нею є людина як дзеркало універсуму. Саме вони повинні організовувати простір знання людини,
визначати собою її культурну компетентність. Гуманітарізація (гуманізація) освіти у трактуванні
І.Огіенка – це орієнтація на світ почуттів дитини, на її здатність мислити звуками, кольорами, образами
[1], тому важливою є праця над естетичним розвитком особистості, в контексті якого відбувається інтеріорізація моральних цінностей.
І нарешті, повертаючись до аналізу культурологічної концепції І.Огієнка, в основі якої лежить (як показано вище) принцип суб’єктності культури, підкреслимо закономірність проекції цього принципу на
площину освіти. Постійна вимога Огіенка-педагога не нав’язувати учням знань, а розуміти процес їх засвоєння як залежний від умов і стану внутрішнього світу дитини, її досвіду, інтелектуальних і чуттєвих
потреб, інтерпретується сучасною педагогікою як принцип особистісно-орієнтованого навчання з його
суб’єкт-суб’єктною парадигмою. У такому контексті проблема освіти стає проблемою виховання
суб’єкта культури. Саме такий підхід обумовлює співпредставлення в процесі освоєння культури її спадкоємності, прилучення особистості до ціннісного освоєння надбань людської цивілізації через історичну
послідовність накопичення суспільного досвіду. Особистість же стає прямим культурогенним суб’єктом,
який втілює себе у культурі, робить її своїм інобуттям і нею же формується.
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В статье анализируются историко-культурные и педагогические взгляды И.Огиенко в контексте современных подходов к культурологическому образованию.
Shevnyuk H. Ideas of I.Ogiyenko in the context of modern cultural education.
In the article the historical and pedagogical views of I.Ogiyenko in the context of modern approaches to cultural
education.

115

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 9. Педагогічні науки

УДК 378.1

О.А. Дубасенюк,
доктор педагогічних наук, професор
(Житомирський педуніверситет)
РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ І. ОГІЄНКА У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО
ВИХОВНОЇ РОБОТИ
У статті на основі аналізу ідей і педагогічної діяльності видатного вченого та педагога І.Огієнка
розкриваються етапи і зміст підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи.
Аналіз творчої спадщини Івана Огієнка свідчить про її багатобічність, високий пізнавальний та виховний потенціал. Серед напрямів просвітницької діяльності видатного вченого виділяємо науковопошукову та викладацьку роботу. Багато уваги він приділяв проблемі підготовки учительських кадрів,
пройшовши складний педагогічний шлях від учителя середньої школи, викладача гімназії, доцента, професора Київського університету, ректора Кам’янець-Подільського університету, до міністра освіти УНР,
вченого зі світовим ім’ям [1;2;3].
Іван Огієнко постійно наголошував на необхідності підготовки національно свідомої генерації педагогів та розповсюдження передових ідей серед учительства. Його діяльність характеризувалася високою
творчою активністю на користь відродження національної освіти та культури. Відзначається багатогранність його обдаровань, глибокі знання з різних галузей людинознавчих наук, зокрема з проблем педагогіки, дидактики. Він усвідомлював, що освіта передбачає глибоке пізнання підростаючим поколінням
культурно-історичного досвіду накопиченого людством. І.Огієнко брав безпосередню участь у відкритті
Української науково-педагогічної академії і читанні лекцій у ній, написанні низки підручників, посібників для навчальних закладів різного типу. Зміст освіти, на думку вченого, має бути спрямований на формування етичних цінностей, розвиток національної свідомості та самосвідомості особистості. Останнє
підтверджує його бажання піднести систему освіти в Україні до найвищого рівня. Чільне місце у працях
І.Огієнка належить принципам системності, науковості навчання, від реалізації яких залежить достовірність, глибина знань, перехід їх у погляди, переконання, ідеали, якості особистості. У своїй педагогічній
діяльності він активно впроваджував розвивальні та діалогічні методи та засоби навчання; приділяв увагу розробці питань, які сприяють пробудженню пізнавальної активності учнів, використовував на заняттях вправи з відповідним науковим та смисловим навантаженням, які сприяли розвитку розумових сил
учнів.
На кафедрі педагогіки Житомирського педуніверситету, спираючись на провідні ідеї І.Огієнка щодо
цілісної наукової організації процесу підготовки вчителя-вихователя, впродовж багатьох років досліджуються теоретико-методичні засади підвищення професійної компетентності майбутніх педагогів у
сфері виховної роботи.
Підготовка сучасного вчителя-вихователя потребує створення цілісної дидактичної системи, яка ґрунтувалася б на основних положеннях теорії педагогічних систем, передбачала б об'єктивні зміни в особистісній і діяльнісній сфері майбутнього вихователя.
Насамперед змінюються цілі педагогічної підготовки студентів у напрямку посилення їх виховної
розвиваючої спрямованості. Поряд із засвоєнням загальнолюдських цінностей і фахових знань, студенти
орієнтуються на глибоке вивчення, збереження духовної, національної скарбниці, традицій, творчих здобутків народної педагогіки, народної системи виховання. І, разом з тим, – на виховання гуманної особистості майбутнього вчителя. Українська вища школа має враховувати вітчизняні і зарубіжні традиції навчання й виховання молоді. З погляду І.Огієнка, відродження духовних цінностей українського народу
має йти через систему виховних впливів на особистість засобами наукової та народної педагогіки.
Значно оновлюється зміст навчально-виховної підготовки студентів з педагогічних дисциплін з опорою на сучасні теоретико-методологічні концепції особистісно-діяльнісного напряму, національну і зарубіжну демократичну педагогічну спадщину, що дає можливість використати багатий і надзвичайно
цінний виховний досвід. Передбачається знайомство студентів із альтернативними виховними системами, педагогічними інноваціями.
Багаторівнева підготовка спрямовується на вдосконалення і переробку нормативних курсів з педагогіки, історії педагогіки, основ педагогічної майстерності, а також елективних курсів, які вводяться у вузі
для задоволення освітніх, виховних і кваліфікаційних потреб особистості і суспільства, ефективного використання набутого навчального досвіду, традицій, регіональних потреб. Введення таких дисциплін, як
"Етнопедагогіка", "Соціологія освіти", "Технологія навчально-виховного процесу" має сприяти професійному становленню вчителя як майбутнього вихователя. У навчальному процесі впроваджуються ідеї
І.Огієнка щодо необхідності усвідомлення самими вчителями, вихователями "національної істоти своєї".
Основний зміст виховного процесу, на думку вченого, полягає у прищепленні любові до свого народу,
народної творчості, рідної мови.
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Відбуваються зміни й у засобах педагогічної комунікації, формах та методах педагогічної взаємодії.
Майбутні вчителя повинні збагнути сутність народних методів виховання, закарбувати у пам’яті накопичений досвід своїх предків, збагативши їх сучасними дослідженнями.
Головним засобом виховання виступає сама учительська професія, яка реалізує основну потребу вчителя – можливість вчити і виховувати дітей, молодь. Наші дослідження показують, що зростанню рівня
професійної майстерності сприяють нові розвиваючі інформаційні технології навчання, побудова процесу викладання педагогічних дисциплін за технологічним підходом.
Нова позиція передбачала зміну статусу студента, який перетворюється на суб'єкт пізнавальної діяльності за умови створення стимулюючого середовища для розвитку його здібностей, інтересів, нахилів,
потреб. У навчальному процесі вузу відбувається перехід від масово-репродуктивного до індивідуальнотворчого підходу. У новій дидактичній системі в центр уваги ставиться самостійна робота студента, індивідуальна робота викладача зі студентом. Доречно врахувати думку І.Огієнка, який вважав, що педагоги та студенти повинні виступати як партнери, постійно доповнювати і підтримувати один одного.
Відповідно змінюється професійна позиція викладача вищого педагогічного закладу, зростає рівень
його професійної компетентності, все більше уваги приділяється самоосвітній роботі. В нових умовах
особистість студента формується під провідним впливом особистості і діяльності викладача, який через
свою особу транслює соціальний освітній досвід. Викладач педагогічних дисциплін має захопити студентів актуальними питаннями виховання й освіти молоді, зацікавити проблемами, які досліджує, залучити
майбутніх учителів до науково-дослідної роботи. Отже, розроблена дидактична система передбачає якісні зміни всіх її складових: мети, змісту навчальної інформації, засобів педагогічної комунікації, форм та
методів педагогічної взаємодії, суб'єктів педагогічного процесу, а також розвиток професійної і пізнавальної мотивації, формування педагога як самостійної особистості.
Застосування системного підходу до професійної підготовки майбутніх вчителів передбачає дотримання ряду умов: 1) у кожному конкретному випадку слід вибрати певний критерій, за допомогою якого
можна оцінювати ефективність певної дидактичної системи або окремих дій; 2) повинні бути представлені моделі можливої діяльності вчителів різного рівня майстерності (у нашому випадку моделі виховної
діяльності), з яких вибираються найбільш ефективні; 3) необхідно враховувати впливові чинники, що
сприяють або не сприяють професійному становленню вчителя.
Експериментальна робота проводилася у 1985-2001 роки. В експерименті брали участь на аналітичному етапі - 2857 студентів, учителів-стажерів з різних регіонів України, на формуючому етапі – 1385
студентів Житомирського, Луганського, Рівненського, Черкаського педагогічних вузів і з них 745 студентів входило до експериментальних і 740 – до контрольних груп. Оскільки дослідження було спрямоване
на пошук шляхів удосконалення підготовки вчителя-вихователя, то генеральна сукупність включала всіх
студентів педвузів України.
Головним критерієм ефективності розробленої дидактичної системи повинні стати уміння випускників вбачати виховні проблеми, формулювати і професійно розв'язувати виховні задачі, брати на себе відповідальність за правильність їх вирішення. Виховна задача залишається основною структурною одиницею виховної діяльності.
Таким чином, модель продуктивної професійної виховної діяльності педагога високого рівня майстерності відображається у діяльнісній моделі підготовки майбутніх вчителів-вихователів. При цьому цілісний зміст професійної праці представлений у вигляді системи професійних ситуацій, проблем і функцій,
відповідно до розробленої нами типології виховних задач, що максимально наближена до виховної практики.
Системний підхід дозволяє завдати єдину логіку побудови і розгортання не тільки кожної окремої дисципліни, але й змісту всієї підготовки фахівця-вихователя у вищому педагогічному закладі. Охоплюються всі основні напрями навчального процесу – від постановки цілей і конструювання змісту, засобів
до перевірки ефективності роботи нових навчальних систем. Останнє являє технологічний цикл підготовки майбутнього вчителя. Логіка втілення педагогічної технології така:
1) виділяємо кінцеву загальну мету дидактичної системи у вигляді моделі підготовки вчителявихователя через показники, які можна діагностувати;
2) описуємо проміжні цілі поетапного професійного становлення особистості шляхом наступності і
нарощування її потенціалу за прийнятими показниками і критеріями;
3) відбираємо і дидактичне обґрунтовуємо зміст навчально-виховного процесу відповідно до заданої
мети;
4) реалізуємо розвиваючі інформаційні технології, що відображають сучасний стан науковопедагогічного знання про процес професійного становлення майбутнього вчителя. Всі технології повинні
бути забезпечені об'єктивними методиками контролю якості даного процесу;
5) окреслимо певні організаційні умови процесу навчання і виховання студентів вищого педагогічного закладу.
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Основу нашої експериментальної дидактичної системи складає уявлення про ієрархію цілей, яка забезпечує її гнучку адаптацію і перехід від вимог соціального замовлення на вчителя національної школи
до врахування індивідуальних можливостей студентів. Розроблена модель реалізує процес цілеутворення
на трьох рівнях: стратегічному, етапному, оперативному.
На стратегічному рівні відбувається педагогічна інтерпретація суспільно-державного замовлення і
побудова моделі підготовки вчителя-вихователя, випускника педвузу. Дана модель необхідна для переорієнтації його підготовки на морально-етичні цінності, пробудження національної, громадської самосвідомості, розвитку творчого світорозуміння майбутнього педагога.
На рівні поетапного цілеутворення стратегічна мета диференціюється на основні цілі за етапами підготовки: початкова, основна, завершувальна. Складність даного процесу полягає у тому, що навчання і
виховання через багатопредметність не завжди вдається скоординувати. При узагальнюючій професійній
виховній спрямованості варіативного навчального плану модель підготовки вчителя-вихователя стає об'єктом, навколо якого вишикується вся дидактична система.
Навчальний план навчального закладу повинен будуватися на пріоритетній основі вивчення історії,
культури українського народу, його традицій, звичок, національної психології, народної педагогічної
спадщини, основ народознавства, українознавства, дитинознавства. Звертання студентів до народної й
світової культури створює умови для дійової гуманізації змісту педагогічних та інших дисциплін, сприяє
підвищенню статусу гуманітарної освіти. На цьому етапі доцільно врахувати позицію І.Огієнка, який
вважав, що вивчення всіх предметів має бути спрямоване на пізнання студентами самобутнього культурно-історичного шляху українського народу. Особливо вчений наголошував на значенні рідної мови,
оскільки "Рідна мова – то найголовніший наріжний камінь існування народу як окремої нації: без окремої
мови нема самостійного народу, бо рідна мова – то основа нашої історії, як душа цього народу" [2:14].
Початковий етап підготовки вчителя як вихователя (1-2 курси) передбачає знайомство студентів з
особливостями і основними проблемами учительської професії та її виховуючим потенціалом, оволодіння основами продуктивної виховної діяльності, зокрема типологією виховних задач, навчання студентів
основним етапам розв'язання педагогічних задач і надання їм гуманістичного спрямування, оволодіння
методами діагностики або науково-педагогічним інструментарієм, а також ознайомлення з типовою моделлю організації навчально-виховних заходів.
Головне завдання основного етапу (3-4 курси) вбачається і в більш глибокому розумінні сутності виховного процесу і специфіки ВД (виховної діяльності); в оволодінні майбутніми вчителями моделями
взаємопов'язаних виховуючих задачних ситуацій, ґрунтуючись на розробленій нами типології виховних
задач; у засвоєнні евристичних моделей продуктивної ВД; у моделюванні як окремих, так і цілісних етапів ВД; в засвоєнні технологій розв'язання виховних задач в нестандартних умовах навчально-виховного
процесу; в розвитку сфери гностичних, проектувальних, конструктивних, комунікативних, організаторських умінь.
На заключному етапі (5-й курс) завершується загальноосвітня, психолого-педагогічна, спеціальна підготовка фахівця. Випускники оволодівають технологіями дослідження, конструювання, взаємодії, контролю ВД, що дає їм можливість не тільки проектувати, конструювати, але й організовувати і управляти
виховним процесом у період педагогічної практики. Тим самим закладаються основи для подальшого
розвитку професійної виховної майстерності фахівця в умовах самостійної педагогічної діяльності. Рівень оперативного цілеутворення полягає у формуванні цілей вивчення окремих навчальних предметів,
зокрема, педагогіки, історії педагогіки, загальної, вікової, педагогічної психології, які складають зміст
педагогічної освіти.
Отже, вчитель як вихователь повинен не тільки професійно володіти знаннями й уміннями з фаху та
методики викладання певної дисципліни, але й майстерно, досконало орієнтуватися у різних виховних
системах минулого і сьогодення. На цій основі проектується розвиток виховної системи класу, учнівської
групи та динаміка їх стану, а також враховуються зміни, що відбуваються в особистісній та діяльнісній
сфері кожного вихованця.
Традиційний виклад педагогічних дисциплін призводить до необхідності дублювання і необґрунтованого повторення окремих положень педагогічної науки, що веде до зниження теоретичного рівня при
викладанні навчального матеріалу і ослаблення міжпредметних зв'язків. Системно-контексний підхід
розв'язує ці проблеми, оскільки фундаментом педагогічної науки стає системний інваріант як повноцінна
теоретична основа формування практичного ставлення до реалій шкільного та учнівського життя і може
бути представлений не тільки у вищому навчальному закладі, але й на інших рівнях неперервної педагогічної освіти. При цьому відбувається перехід від системного інваріанту педагогічної науки на рівні вузу
через відповідне спрощення до підготовчого відділення, факультету майбутнього вчителя, а від нього –
до школи і навпаки. Таким чином, на кожному етапі неперервної освіти реалізується повноцінний зміст
педагогічної науки, її системний інваріант. Різниця в тому, що на попередніх ступенях системний зміст
більш схематичний, контурний, а на наступних ступенях він стає все більш розвинутим, оскільки перед-
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бачає включення більшого числа теорій, застосування ускладнюючих методів і засобів, науковопедагогічного інструментарія.
На етапі самостійної професійної діяльності фундаментальні знання стають теоретичним поглядом
фахівця на реалії виховного процесу. Системно-контекстовий підхід до змісту на кожній із сходинок системи неперервної освіти реалізує принципи зв'язку теорії і практики, сходження від абстрактного до конкретного, задається логічна основа вирішення проблеми наступності змісту навчання.
Таким чином, використовуючи провідні ідеї видатного вченого І.Огієнка, краще пізнаємо здобутки
світової педагогічної та вітчизняної думки і розвиваємо систему професійної підготовки майбутніх учителів до виховної роботи.
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Дубасенюк А.А. Реализация идей И.Огиенко в процессе подготовки будущего учителя к воспитательной работе.
В статье на основе анализа идей и педагогической деятельности видающегося ученого и педагога
И.Огиенко раскрываются этапы и содержание подготовки будущего учителя к воспитательной работе.
Dubasenyuk O.A. Realization of I.Ogiyenko’s ideas in the process of training future teachers for educational
work.
On the basis of the analysis of the ideas and pedagogical activities of I.Ogiyenko, a famous scholar and educationalist, the paper focuses on the stages and contents of training future teachers for educational work.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНО ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ
І. ОГІЄНКА
У статті розглядаються питання, пов’язані з професійною підготовкою педагогічно обдарованого
майбутнього вчителя у вищих педагогічних закладах освіти.
У своїй педагогічній спадщині І. Огієнко відзначав, що народ України багатий талантами. Споконвіку, переборюючи чималі труднощі, він плекав свою культуру, оберігав мову, примножував духовні цінності, передаючи їх наступним поколінням. Велику роль у розвитку талантів, здібностей, обдарувань
відіграє національна система виховання і освіти.
В сучасних умовах розвитку світової цивілізації, які характеризуються швидким розвитком інформаційних технологій та процесів глобалізації, найбільшого успіху досягатимуть ті держави, які мають висококваліфіковані кадри у високотехнологічних галузях виробництва. Тому проблема обдарованості,
творчості, інтелекту виходить на передній план у державній політиці, визначаючи пошук, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді, стимулювання творчої праці, захист талантів.
Економічні та соціальні перетворення в Українській державі зумовили необхідність реформування
всіх ланок системи освіти. Перед сучасною школою постало завдання максимального розкриття і розвитку потенціалу кожної особи, формування людини як суб’єкта соціального та професійного життя, підготовки її до самовдосконалення, самовизначення та самореалізації. Нова українська школа повинна забезпечувати всебічний розвиток індивідуальності людини як особистості та найвищої цінності суспільства
на основі виявлення її нахилів, здібностей, обдарованості і талантів. Нові завдання актуалізують проблеми, пов’язані з підготовкою вчителя, оскільки саме йому відводиться провідна роль у реалізації накреслених перетворень. "Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті", Державна національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ століття"), Закон України "Про освіту" центральним завданням
модернізації освіти, провідним принципом державної освітньої політики визнають підготовку педагогічних працівників, створення умов для формування освіченої, творчої особистості вчителя, реалізації та
самореалізації його природних задатків і можливостей в освітньому процесі.
У процесі розв’язання зазначеної проблеми виникає ряд суперечностей, які полягають у невідповідності між соціальною потребою у педагогічно обдарованих, творчо працюючих вчителях, здатних формувати всебічно розвинену особистість учня та відсутністю відповідної спрямованої підготовки майбутніх вчителів; необхідності виховання нової генерації педагогічних кадрів, здатних виявляти і розвивати
здібності та обдарування дитини і нерозробленості комплексу теоретичних і методичних засад щодо забезпечення підготовки педагогічно обдарованого вчителя, здатного працювати із здібними дітьми.
Обдарованість як психолого-педагогічна та соціальна проблема особливої уваги дослідників набула в
останні десятиліття ХХ століття. Проте, незважаючи на значний досвід роботи з обдарованими дітьми, у
світовій науці немає єдиного підходу, по-перше, до визначення самого поняття "обдарованість", а подруге, до розробки загальноприйнятої концепції обдарованості. У сучасній вітчизняній психологопедагогічній літературі обдарованість визначається як індивідуальна потенційна своєрідність задатків
людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності. Відповідно до цього
підходу, можна розглядати і поняття "педагогічна обдарованість" як якісно своєрідне поєднання здібностей людини до здійснення функцій педагогічного працівника, що дозволяє їй досягти значних успіхів у
творчій професійній діяльності. Серед сучасних концепцій обдарованості найбільш визнаною є модель,
яка складається з трьох компонентів: 1) мотивації (спрямованості) особистості до певного виду діяльності; 2) креативності мислення особистості; 3) розвитку спеціальних здібностей, вищих за середній рівень.
Названі чинники необхідно враховувати при відборі та підготовці майбутніх учителів, особливо тих, у
яких виявлено певний рівень наявності спеціальних педагогічних здібностей.
Ефективність професійної підготовки педагогічно обдарованих майбутніх учителів суттєво залежить
від організаційних форм навчальної роботи, які дозволяють розвивати спеціальні здібності, формувати
мотивацію (спрямованість) до педагогічної діяльності, стимулювати креативність мислення. Робота з
обдарованими студентами вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованої на новизну
інформації та різноманітні види пошукової, аналітичної, розвивальної, творчої діяльності. У вищому педагогічному закладі освіти формами організації навчального процесу є лекція, семінар, лабораторний
практикум, індивідуальні та групові консультації, колоквіуми, ділові ігри, навчальні конференції тощо.
Проте серед методів навчання педагогічно обдарованих студентів мають переважати самостійна робота,
пошуковий і дослідницький підходи до засвоєння знань, умінь та навичок. Контроль за їх навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні.
© Антонова О.Є., 2001
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Одним з основних видів навчальних практичних занять студентів при вивченні педагогіки є семінарське заняття. Метою семінару є певний синтез опрацьованої студентами літератури, співвіднесення її з
матеріалом лекцій, формування у майбутніх учителів уміння критично оцінювати різні джерела знань.
Чіткий порядок питань у плані семінару необхідний студенту у підготовці до заняття для усвідомлення
логіки теми, послідовності її розвитку. На семінарі доцільно розглядати найбільш дискусійні проблеми.
Основною метою цього виду навчальних занять є не стільки перевірка знань, скільки розвиток самостійності мислення студентів, уміння відстоювати свою власну позицію. Семінарське заняття є найбільш
складною формою організації навчального процесу. Йому притаманні чотири основні функції, а саме: 1)
поглиблення, конкретизація і систематизація знань, набутих студентами на попередніх етапах навчання
(лекції, самостійна робота, консультації); 2) розвиток навичок самостійної роботи, формування творчого
мислення; 3) розвиток уміння формулювати і відстоювати свою думку; 4) контроль за ступенем та характером засвоєння матеріалу студентами.
Засвоєння різноманітних форм та методів активного навчання допомагає майбутнім педагогам швидше набути професійного досвіду, глибше усвідомити соціальне призначення професії вчителя. Саме тому
до кожного практичного заняття доцільно розробляти практичні завдання, спрямовані на розвиток мислення майбутніх вчителів та формування практичних умінь і навичок виховної роботи з дітьми, підлітками, юнаками. На практичних заняттях широко використовуються активні методи навчання, зокрема
аналіз педагогічних ситуацій і педагогічних задач.
Педагогічна задача – це мета, що задається педагогом у визначених умовах (ситуації), яка передбачає
перехід вихованця з вихідного рівня на якісно новий рівень розвитку його вихованості. Педагогічна задача є результатом усвідомлення педагогом утруднення, яке виникло у певній ситуації, і яке не має однозначного розв’язання. Подолання утруднення відбувається шляхом знаходження оптимального способу
його розв’язку. Виховна задача ґрунтується на меті, яка передбачає своїм результатом не тільки усунення
конфлікту, але й виникнення потреби суб’єкту діяльності у самовихованні, саморозвитку.
На практичних заняттях з педагогіки широко використовуються розвивальні методи навчання і, перш
за все, педагогічні виховні задачі, які є "основною клітиною" педагогічної діяльності і які безпосередньо
спрямовані на формування необхідних учителю умінь. Розв’язуючи задачі, студенти вчаться аналізувати,
моделювати, конструювати, регулювати, організовувати як свою навчально-виховну діяльність, так і поведінку учнів. Розв’язання виховної задачі має чіткий алгоритм, з яким студенти знайомляться на перших же заняттях і який допомагає їм підходити до аналізу проблеми на науковому рівні. Педагогічні задачі, які пропонуються студентам, повинні бути різного рівня складності і передбачати різні види діяльності, починаючи з репродуктивної і поступово переходячи до творчої діяльності.
Активізують мислення студентів і стимулюють їх до самостійної пошукової роботи проблемні запитання. Проблема, з філософської точки зору, – це такий різновид питання, відповідь на яке не утримується у набутому досвіді суб’єкта і тому потребує відповідних практичних і теоретичних дій, які відрізняються від простого інформаційного пошуку. Тобто, виникає певне утруднення, ліквідувати яке за допомогою наявної бази знань студент на може. Це свідчить про недостатність досягнутого рівня знань.
Тому проблема визначається як знання про незнання та виникненням необхідності усунути протиріччя.
Використання проблемних питань на практичних заняттях з педагогіки допомагає підвищити пізнавальний інтерес студентів до вивчення теорії виховання, вчить їх мислити діалектично, робить істину доказовою, а знання усвідомленими, формує активну, творчо мислячу особистість.
Вчитель завжди діє в конкретних ситуаціях, тому важливо ще у період навчання у вищому педагогічного закладі освіти навчити студентів бачити ситуацію, аналізувати її, виділяти провідні ідеї, які лежать
в основі пошуку її розв’язання, розробляти конструктивні схеми і варіанти практичних рішень. Метод
моделювання фрагментів виховних заходів пропонує використання таких завдань, які передбачають
розв’язування проблеми професійної спрямованості. У студентів значно підвищується професійний інтерес, актуалізуються наявні знання, закріплюються навички педагогічного аналізу і узагальнення, розвиваються педагогічні здібності.
Включення студентів у ситуації професійної спрямованості, а саме таким і є моделювання фрагментів
виховних заходів, створює умови, в яких майбутні вчителі отримують можливість самостійно аналізувати педагогічні процеси, опрацьовувати шляхи встановлення контакту, прийоми створення певного емоційного стану та його корекції, способи вирішення типових ситуацій взаємодії.
Моделювання фрагментів виховних заходів дає змогу сформувати основу рольової поведінки майбутнього вчителя. В педагогіці під моделюванням фрагментів виховних заходів розуміють спеціально організовану і педагогічно керовану діяльність, де у створеній ігровій ситуації імітується певний реальний
навчально-виховний процес. Цей метод дозволяє розкрити перед студентами соціальний зміст учительської професії, основні її кваліфікаційні характеристики, забезпечує тісний зв’язок педагогічної теорії з
шкільною практикою і дає можливість побачити типові труднощі, з якими вчитель зустрічається в своїй
повсякденній практиці, а також визначити шляхи їх подолання.
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Моделювання фрагментів виховних заходів допомагає створити такі умови, коли вибір засобу
розв’язку досягається шляхом використання студентами теоретичних знань, набутих у процесі вивчення
педагогічних дисциплін. Це формує потребу використовувати теорію при виборі оптимальних засобів і
прийомів педагогічного впливу, орієнтовної основи професійної поведінки.
Одним з напрямів практичної підготовки студентів вищого педагогічного закладу освіти є використання методу мікровикладання, який допомагає майбутньому вчителю краще підготуватися до професійної діяльності, визначити рівень своїх знань, умінь і здібностей, набути певного рівня педагогічної майстерності.
Мікровикладання є одним з напрямів практичної професійної діяльності вчителя, що допомагає студентам краще усвідомити сутність педагогічних явищ. Моделюючи фрагмент практичної діяльності вчителя-предметника, майбутні вчителі розвивають свої здібності, набувають певного досвіду, вмінь та навичок. У студентів, які активно беруть участь у підготовці і проведенні практичних занять з використанням методів мікровикладання та моделювання фрагментів виховних заходів, формуються такі якості, як
комунікативність, емпатія, педагогічна інтуїція, самовладання, педагогічний оптимізм, що поєднуються з
глибокими теоретичними педагогічними знання.
Важливого значення в системі підготовки майбутнього вчителя набуває ділова гра. Вона становить
собою форму відтворення предметного і соціального змісту та моделювання стосунків, характерних для
педагогічної роботи. В ході проведення гри розгортається особлива ігрова діяльність у вигляді імітаційної моделі, яка відтворює умови і динаміку протікання учительської професії. Водночас формуються
особистісні якості вчителя. В умовах спільної роботи кожний студент виробляє навички соціальної взаємодії, ціннісні орієнтації, установки, притаманні фахівцеві. Ігрова модель потрібна для забезпечення
особистісного включення студентів у процес навчання, спрямований на оволодіння предметним змістом
професійної діяльності. Але предметний зміст завжди є змістом спільної праці спеціалістів, тому через
ігрову модель засвоюється і соціальний зміст майбутньої роботи. Ділова навчальна гра є насамперед "інструментом" розвитку теоретичного і практичного мислення спеціаліста, здатного аналізувати складні
умови педагогічної дійсності, ставити і розв’язувати нові для майбутніх фахівців професійні задачі.
Отже, організація навчальної та поза навчальної роботи з педагогічно обдарованою молоддю потребує:
·
раннього виявлення обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної роботи; організації спецсемінарів з актуальних проблем педагогічної науки та методики роботи з обдарованими студентами - майбутніми педагогами; досконалого володіння методами науково-педагогічних досліджень; проведення на базі педагогічних вищих навчальних закладів освіти педагогічних студентських конференцій
з підготовкою та публікацією матеріалів учасників з метою формування спрямованості до педагогічної
діяльності;
·
вдосконалення організаційних форм навчальної роботи, введення елементів проблемності,
розв’язування педагогічних задач з метою розвитку здатності знаходити нетрадиційні шляхи вирішення
педагогічних проблем, генерувати нові, оригінальні ідеї, тобто творчо підходити до виконання професійних обов’язків;
·
введення елементів мікровикладання та моделювання виховних заходів як обов'язкового компоненту технології побудови практичних занять з педагогіки; проведення аукціонів педагогічний ідей та
конкурсів педагогічних талантів з метою виявлення педагогічно обдарованих студентів та розвитку в них
спеціальних здібностей і педагогічних умінь.
Матеріал надійшов до редакції 28.11.2001 р.
Антонова Е.Е. Профессиональная подготовка педагогически одарённой молодёжи в контексте идей
И.Огиенко.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с профессиональной подготовкой педагогически одарённого будущего учителя в высших педагогических учебных заведениях.
Antonova E.E. Professional training of gifted future teachers in the I. Ogienko’s heritage.
The article deals with the problems connected with gifted future teacher’s professional training at pedagogical
universities.
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(Кам’янець-Подільський педуніверситет)
ШЛЯХИ ВИХОВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ
ІВАНА ОГІЄНКА
Розповідається про деякі погляди українського педагога, вченого і богослова Івана Огієнка на шляхи виховання духовних цінностей підростаючої особистості.
Розбудова самостійної Української держави й реформування національної освіти потребують адекватного їм родинно-громадсько-шкільного виховання дітей та молоді, відродження гуманістичної педагогіки в Україні. Ось чому у комплексі завдань, які розв’язуються нашим суспільством на сучасному етапі,
перебудова діяльності загальноосвітньої школи має посісти особливе місце. Мета здійснюваних перетворень – забезпечити нову якість навчання і виховання молоді, створити тим самим необхідні умови для
соціально-економічного й духовного розвитку нашого суспільства. Тому звернення до педагогічної спадщини минулого є тим науковим джерелом загальнолюдських цінностей, які спонукають до пошуку нових, більш оптимальних шляхів морального виховання на основі дослідження і відродження суспільноісторичного досвіду та освітніх надбань українського народу, зокрема, видатного його представника –
Івана Івановича Огієнка (1882-1972).
Виходячи із розуміння важливості і значущості духовного виховання, І.І.Огієнко ставив перед національною школою важливе завдання - формувати кращі риси характеру українця: моральність, чуттєве
ставлення до світу, високу емоційність, національну гідність, повагу, доброзичливість, честь, почуття
обов’язку перед Батьківщиною, силу волі, шляхетність, тобто виховувати духовно розвинену особистість. Виховання має бути спрямоване на відродження духовної свідомості українців, усвідомлення вихованцями себе як представників етносу, носіїв національного характеру, спадкоємців загальнолюдських, християнських і національних морально-духовних цінностей.
Духовне виховання Іван Огієнко розглядав як процес цілеспрямованого формування у людини духовно-національних якостей і характеру, стереотипів поведінки і аксіологічної орієнтації, які визначаються
історико-культурною специфікою розвитку кожного окремого суспільства. Ось чому метою виховної
діяльності батьків і педагогів він вважав активну, духовну особистість з високими громадянськими якостями. Вчений доводив, що у навчально-виховному процесі повинні формуватися, насамперед, національна свідомість і самосвідомість, світогляд, патріотизм, повага до споконвічних традицій свого народу,
глибока духовність особистості. На думку І.І.Огієнка, у меті та змісті виховного процесу повинна домінувати ідея духовної спрямованості. Таким чином, завдяки орієнтації на духовні здобутки народу, формування стійких духовнотворчих, націотворчих і державотворчих якостей дітей і молоді сприяє їх всебічному розвитку.
Як досвідчений педагог, національну освіту Іван Іванович Огієнко вважав вирішальним засобом перетворення дійсності. У просвіті людей, у залученні їх до духовних цінностей і до науки, у зміні суті навчання і виховання він бачив шлях до змін суспільства. Тому ці ідеї вчений послідовно проводив у своїх
творах, практичній діяльності, наголошуючи на тому, що духовне відродження нації не має сенсу без
оновлення школи на духовно-національних засадах, що є провідним напрямком роботи, від якого залежить доля майбутніх поколінь, доля нашої країни.
Таку точку зору підтримували такі педагоги, як П. Бучинський, С. Русова, Л. Білецький та інші (колеги І.Огієнка по роботі у Кам’янець-Подільському державному українському університеті 1918-1921 рр.),
які акцентували увагу на професійній підготовці вчителя, на його грунтовних знаннях культурноісторичного минулого та орієнтували на те, що школа повинна, в першу чергу, "принадлежать самому
ребенку" [1;2]. Вони вважали, що дитина повинна бути зацікавлена навчально-виховним процесом, і задоволено опановувати запропонований матеріал.
Не може, як констатував І.Огієнко у своїх працях "Українська культура", "Українська Церква" та ін.,
існувати, розвиватись, духовно формуватись нація без культурних здобутків минулого. А нам, українцям, наголошував Огієнко, "сам Бог дав творчі здібності", які ми повинні розвивати й далі. Але ж основою, джерелом духовного формування нації педагог вважав духовні цінності. Аналізуючи згадані вище
праці, а також інші, такі як: "Українська Церква й наша культура" (Холм, 1942), "На Голготі" (Вінніпег,
1948), "Книга нашого буття на чужині. (Бережімо все своє рідне! Ідеологічно-історичні нариси)" (Вінніпег, 1956) та ін., – ми прийшли до висновку, що Бог, Людина, Родина, рідна мова, культура, Батьківщина
були для І.І.Огієнка тими духовними цінностями, на яких, на його погляд, має ґрунтуватися весь виховний процес. Одним із перших вчений доводив, що родинне і шкільне та позашкільне виховання матиме
високу результативність лише тоді, коли зміст освіти концентруватиме в собі ідейні, морально-духовні
здобутки рідного народу, відображатиме його духовні цінності та національні традиції, звичаї, обряди.
© Кучинська І.О., 2001
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Вихованню молоді в дусі християнської доброчесності І.І.Огієнко надавав особливої уваги, обґрунтовуючи це тим, що виховання українського народу без вивчення основ християнства безплідне і часто
завдає шкоди. Ось чому, вважав, вихователю потрібно в основу всієї систем роботи покласти вічні істини
християнства, які, за переконанням вченого, вказують мету педагогічної діяльності.
З цього приводу цікава думка педагога про те, що в українських університетах повинні функціонувати богословські факультети. Пояснював він це тим, що фахівці, які закінчать цей факультет, значно ефективніше впроваджуватимуть у виховний процес духовно-національні цінності українського народу. Виникає запитання, чому цю пререгативну функцію він надавав богословському факультету, а не, скажімо,
духовній семінарії? Як свідчать архівні матеріали, Іван Огієнко був переконаний, що, поряд з богословською наукою, молодь також повинна опанувати і цивільні предмети, засвоїти такі дисципліни, як історія, географія, культура України, слов’янознавство, педагогіка, психологія, філософський аналіз основних розумінь релігійних світоглядів та ін. Вчений прагнув створити такий факультет, фахівці якого були
б не тільки високоосвіченими богословами, але й високопрофесійними викладачами, які однаково легко
орієнтувалися б і у духовних, і у соціальних, виховних, національних та інших проблемах.
Для виховання "справжньої" людини, впертої в досягненні мети, непохитної в боротьбі за свою Батьківщину, потрібно, на думку вченого, щоб її світогляд мав глибокі корені в підсвідомому психіки, щоб
він був вистражданий, пережитий, щоб перейшов через все море почуттів, через всю душу. Тоді люди,
зазначав І.І.Огієнко, будуть здатні підпорядкувати собі всі егоїстичні почуття і устремління та відчувати
потребу направити інтерес, увагу, активність – всю силу душі на благо народу як вищої етичної цінності,
що дасть поштовх більш ефективному розвитку духовної свідомості, яка, в свою чергу, спонукає дитину
до вибору тих цінностей, які стали б "головним матеріалом" у будуванні світогляду підростаючої особистості.
Відомо, що пошук шляхів більш ефективного виховання учнів на сучасному етапі ведеться на основі
ідей демократизації і гуманізації педагогічної діяльності, системного підходу до її організації. Але цього
не досить. Християнська спадщина, діалог, відверта розмова про час і про себе, про духовність і добро на
тлі широкої громадської, екологічної, трудової діяльності – на такий шлях повинна стати сьогодні школа.
Але для цього, стверджував І.І.Огієнко, необхідно спрямувати зміст, форми та методи виховної роботи на формування духовно-національної самосвідомості; дати учням певний обсяг знань загальнолюдської культури; формувати у них уміння та навички культури особистої поведінки, культури взаємовідносин між людьми, культури мови і т.д.; враховувати у виховному процесі індивідуальні особливості
дітей, їхні вікові особливості, здібності, покликання, нахили, обдарування, прагнення, інтереси; вивчати,
засвоювати та застосовувати у виховній практиці християнські традиції українського народу.
Так, Іван Іванович Огієнко вважає, що: "Ідеологія Української церкви надзвичайно висока й глибоко
життєва, цебто така, що багато допомагала свойому народові в житті" [2:36]. Помилкою буде, зазначає
педагог, вивчати народознавство без залучення християнської етики і тих духовних цінностей, які вирізняли український народ з-поміж інших. "Висока моральність українського народу", – пише І.І.Огієнко, –
"так само випливала з глибокої християнізації його"[3:40].
За переконаннями вченого, духовно-національна система навчання та виховання повинна ґрунтуватись на засадах релігійного виховання, народної педагогіки, принципах наукової педагогіки, що ввібрала
в себе кращі надбання духовно-національної виховної мудрості. Вона включає ідейне багатство народу,
його морально-естетичні та етнічні цінності, трансформовані в засобах народної педагогіки, що використовує християнську спадщину, а також постійну і систематичну виховну діяльність родини, громадських
навчально-виховних закладів, організацій, установ.
Успішній реалізації змісту освіти і виховання, на думку І.І.Огієнка, сприяють такі шляхи і засоби: рідна мова; родовід; рідна історія; краєзнавство; природа рідного краю; національна міфологія; фольклор;
національне мистецтво; народний календар; національна символіка; народні прикмети, вірування; релігійні виховні традиції; родинно-побутова культура; національні традиції, звичаї і обряди; національна
творчість.
На наш погляд, зміст виховання в національній школі повинен визначатися як система фундаментальних знань про свій народ, особливості його національного характеру, психології, історико-культурного
досвіду, а також знань про свій родовід, спосіб життя і виховання у сім’ях, про рідний край і все,
пов’язане з ним. Вважаємо, що засвоєння учнями системи фундаментальних знань про рідну мову, літературу, етнографію, історію, психологію, демографію народу запобігатиме історичному безпам’ятству,
бездуховності, сприятиме прилученню до світової культури через рідну культуру.
У цьому зв’язку І.І.Огієнко справедливо зазначав: "Ціле громадянство мусить добре пам’ятати, що
тільки рідна школа виховує національно сильні одиниці й морально міцні характери" [4:36].
Вчений був переконаний у тому, що форми і методи виховання молодих людей мають будуватись з
урахуванням тисячолітньої історії, споконвічної релігійно-виховної традиції народу на основі духовнонаціональної культури, збагачення кращими досягненнями загальнолюдської культури та християнської
моралі.
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Період духовного оновлення, яке переживає наше суспільство, позначений особливою увагою до проблем навчання і виховання школярів. Всебічній оцінці піддаються практика навчання і виховання в
школі, ліцеях, гімназіях. Їх зміст, форми і методи стають предметом критики. Все частіше чуються скарги вчителів на недосконалість тих виховних засобів, які застосовуються у роботі з дітьми. Сьогодні відчувається недостатність відвертої розмови про час і про себе, про духовність і про ті цінності, які зажди
були притаманні українському народу.
З цього приводу варто прислухатись до порад І.І. Огієнка, які він давав у своїх працях "Українська
церква" (Київ, 1918), "Українська культура" (Київ, 1918), "Бережімо все своє рідне!" (Холм, 1943), "Бог у
природі" (Холм, 1943), "Як жити на світі. Мій дарунок для молоді" (Холм, 1943) та ін. А саме – використанню в національній школі народно-християнської спадщини у вихованні духовних цінностей дітей і
молоді сприяють такі форми роботи:
1. Підготовка і проведення зборів, доповідей, рефератів, виховних занять на теми: "Духовність і її
джерела", "Родина – це домашня церква", "Українська мова – найбільша духовна сила українця", "Духовність і буття людини", "Духовні цінності: втрати, пошуки, повернення" та ін.
2. Влаштування традиційних християнських свят з метою розв’язання завдань морального виховання учнів.
3. Поширення засобів користування духовною літературою та організації книжкових виставок і вітрин нових книжок.
4. Забезпечення єдності й наступності у вивченні українських народних традицій у процесі гурткових занять. Наприклад, "Гурток плекання рідної мови", "Гурток народної творчості", "Гурток цінителів
української культури " та ін.
5. Організація конкурсів та влаштування виставок творчих робіт, виготовлених руками учнів.
6. Випуск цікавих за формою й змістом журналів, газет, де б розкривались основи духовності особистості.
7. Проведення походів й екскурсій по ознайомленню дітей з історично-культурною спадщиною рідного народу.
Сподіваємось, що поради І.Огієнка стосовно шляхів виховання духовних цінностей особистості
обов’язково будуть корисними і для сучасного вчителя у формуванні національно свідомих, духовно
розвинених і соціально грамотних громадян незалежної, демократичної України.
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Кучинская И.О. Пути воспитания духовных ценностей личности в творческом наследии Ивана
Огиенко.
Статья посвящена вопросам воспитания духовных ценностей личности в творческом наследии украинского педагога, ученого и богослова И.И.Огиенко. Рассматриваются некоторые взгляды педагога на
формирование духовного мировоззрения подрастающей личности.
Kuchynska I.O. The ways of spiritual upbringing in the heritage of Ivan Ogiyenko.
The article is devoted to the problems of moulding spiritual values of the personality in the heritage of the
Ukrainian eductionalist, scientist and theologian I.I.Ogiyenko. The educationalist's ideas concerning the formation the spiritual world outlook of the rising generation are considered.
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ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ І.І. ОГІЄНКА В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
У статті висвітлюються погляди І.І. Огієнка щодо проблеми національного виховання і значення його
спадщини для підготовки майбутніх вчителів до класного керівництва в нових соціо-політичних умовах.
Сьогодні, коли Україна виборола свою незалежність, відроджується історична пам’ять народу, культура, мова, а відповідно відроджується національна система виховання. Лише правильно організована,
вона може найближчим часом сформувати повноцінну, цілісну, національно свідому особистість громадянина України, суверенну індивідуальність, яка має свою громадянську й особисту гідність, совість і
честь. Це особистість громадянина з характерним для України національним складом мислення, психікою, національним характером, світоглядом, готова до розбудови і захисту Батьківщини [1]. Формування
такої особистості вимагає особливої уваги до процесу підготовки майбутніх класних керівників, покликаних здійснювати мету національного виховання, яка визначена в Концепції виховання дітей та молоді
у національній системі освіти (1996р.) і Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті
(2001р.). Так, у Національній доктрині головна мета освіти в Україні на сучасному етапі визначається як
виховання патріотів України; духовний, фізичний та інтелектуальний розвиток кожної особистості; підготовка національно свідомих, високоосвічених і кваліфікованих спеціалістів; виховання поваги до прав і
свобод людини, готовності вести здоровий спосіб життя [2]. Досягнення мети національного виховання
вимагає від класних керівників знань теорії і методики національного виховання. На жаль, у радянські
часи система національного виховання була в занепаді, хоча окремі погляди та практичний досвід існували. Тому так важливо сьогодні глибоко вивчати та узагальнювати творчу спадщину видатних діячів
минулого, які творили, зберігали і втілювали у життя ідеї українського національного виховання. Серед
них ім’я доктора філософії, видатного ученого мовознавця, основоположника "Науки про рідномовні
обов’язки", першого ректора українського державного університету в Кам’янці-Подільському, міністра
освіти й мистецтва, культів віровизнань, головноуповноваженого уряду УНР, редактора і видавця еміграційних україномовних часописів "Наша культура", "Рідна мова", "Віра й культура", "Слово істини",
публіциста, ректора духовної академії у Холмі та Вінніпегу, професора, автора десятків підручників, посібників, таблиць для навчання рідної мови, засновника української Патрології, Первоієрарха української
греко-православної церкви в Канаді, перекладача українською мовою Біблії, дійсного члена Української
вільної академії наук, Британського й закордонного Біблійного товариства в Лондоні – Івана Івановича
Огієнка (митрополита Іларіона) (1882-1972 рр.).
Напередодні 120-ї річниці від дня народження та 30-ліття від дня смерті І.І. Огієнка найкращим
пам’ятником на його Батьківщині (Житомирська область) буде глибоке дослідження його педагогічної
спадщини. Показовим буде і впровадження ідей ученого в сучасну практику класного керівництва.
Аналізуючи творчу спадщину І.І.Огієнка, можна зробити висновок: вона винятково актуальна в умовах становлення незалежної України. До широкого кола його наукових інтересів входили проблеми відродження і становлення вітчизняної педагогіки, національної школи і системи національного виховання.
Педагогічні погляди І.І.Огієнка щодо проблеми національного виховання стосуються, як показало наше
дослідження, чотирьох аспектів:
принципів виховання;
змісту виховного процесу;
суб’єктів виховного впливу;
засобів виховання.
Пріоритетну роль у вихованні підростаючого покоління він відводив реалізації принципів народності,
культуровідповідності, природовідповідності та гуманізації виховання. Сьогодні ці принципи займають
першочергове місце в системі національного виховання.
І.І.Огієнко стверджував, що у школі весь навчально-виховний процес повинен будуватися так, щоб
учень проймався українським патріотизмом, національною свідомістю і світоглядом. Найважливішим фактором виховання підростаючих поколінь учений вважав виховання рідною мовою, що є джерелом національного духу, культури. Мова, за твердженням педагога, нерозривно пов’язана з народом та його історією:
"Рідна мова – то найголовніший наріжний камінь існування народу як окремої нації: без окремої мови нема
самостійного народу, бо рідна мова – то основа нашої історії, як душа цього народу" [3: 114].
Велику увагу І.І. Огієнко приділяв питанню творення української культури. "Сила народу – в силі його культури", – наголошував він. Учений намагався довести важливість духовної культури в житті кожного народу, зокрема, українського. Виховувати у дітей змалку національну духовну культуру – завдання
кожного учителя [4: 38].
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Проповіді І.І.Огієнка сповнені настановами щодо дбайливого ставлення до своєї землі. "Рідна земля–
це одне з найкращого і наймилішого, що тільки має кожна людина і кожен народ." Митрополит Іларіон
заповідав кожній людині шанувати і берегти рідну землю продовж усього життя [4: 39].
І.І.Огієнко надавав великого значення вихованню дітей національними звичаями та обрядами. "Наші
рідні звичаї, в яких ми виростали і виховувались довгими віками, мають велике значення, бо це ж вони –
основа нашої культури, це та підвалина, на якій стоїть наш народ як окрема нація" [4: 69].
Педагогіка вченого ґрунтується на глибокому розумінні природи дитини, сутності пізнавальних процесів, а також на особистій зацікавленості в позитивному розв’язанні питань навчально-виховного процесу в національній школі.
Важливу роль у вихованні І.І. Огієнко надавав принципу гуманізації виховання, у відповідності з
яким людина визнається найвищою цінністю та досконалістю природи, а її добробут і розвиток творчого
потенціалу є важливим критерієм успішності та результативності системи виховання. Насьогодні ці ідеї
втілені в державних документах. Зокрема, в Національній доктрині розвитку освіти України передбачається створення всіх умов для того, "…щоб кожна дитина виховувалась, розвивалась і навчалась у заданому її природою генетичному полі без штучних, які часто створюються самою освітньою системою,
перешкод і досягала відповідного до своїх здібностей і бажань рівня освіченості і професійної підготовки" [2: 4]. Принцип гуманістичної спрямованості виховання особистості в розумінні І.І. Огієнка передбачає також поєднання педагогічної творчості з ініціативністю та самодіяльністю вихованців, корекцією
стилю взаємовідносин із ними, неприпустимість приниження людської гідності.
У тісному зв’язку з повагою до особистості Іван Іванович Огієнко розглядає гуманістичну вимогу
опори на позитивне, сутність якої полягає в тому, щоб віднайти в кожній дитині сильні сторони і стимулювати їхній розвиток.
Основний зміст виховного процесу вчений вбачав у прищепленні любові до свого народу, народної
творчості, рідної мови і церкви. І.І.Огієнко давав доступне тлумачення понять "добро" і "зло", "сумління", "совість" і т.п. Заповідями звучали його настанови: "Не роби брату своєму, чого не хочеш собі", "Вартніша проста людина з розвиненою совістю, аніж інтелігент без совісті", "Бог – це совість у людині",
"Совість – сторож вчинків людини", "Не спокушайте сумління інших", "Зрозуміти – то простити". Він
стверджував, що світ щасливий тоді, коли багато добра, і нещасний при перевазі зла. Відділити добро від
зла може тільки сумління, тому що воно, за переконанням професора, є центром внутрішнього морального світу людини.
Суто виховного значення набули твердження І.І. Огієнка про важливість прояву милосердя до оточуючих. Якщо з дитячих років навчати людину допомагати слабшим, скривдженим, підтримувати друзів у
гарних починаннях, то виросте гідний всього найкращого громадянин.
Професор наголошував на великому виховному змісті народного календаря – системи дат, свят, традицій і т.п., які визнані і постійно відзначаються народом. Свята, фольклорно-календарні традиції, звичаї
українців вказують на їхній високий культурний рівень, ступінь талановитості, глибокий гуманістичний
потенціал.
Українці, вважав учений, мають багатющу спадщину національного мистецтва. Народна творчість
виявляє у дітей потяг до прекрасного, породжує бажання розвивати традиційні форми мистецтва. Дівчатка і хлопчики шліфують свої таланти, вчаться комбінувати фарби, малюнки, сприймати відповідні звуки,
мелодії, отримувати задоволення від цього.
До цінних джерел національного виховання вчений відносив фольклор. Виховання фольклором впливає на світсприйняття, правильне розуміння учнями багатьох природних явищ і зародження потреби змінювати життя на краще.
Отже, єдність загальнолюдських та національних цінностей педагог визнавав могутнім чинником,
який об’єднує людей.
І.І.Огієнко розглядав питання виховання підростаючого покоління як єдиний комплекс цілеспрямованих дій суб’єктів виховного впливу: сім’ї, школи, позашкільних закладів, у тому числі церкви.
Провідну роль у формуванні особистості педагог відводив родині. Він вважав, що разом з рідною мовою батька і матері дитина сприймає українські звичаї, пісні, приказки, віру і т.п. "Чого батько і мати
навчать у родині, з тим і в світ піде дитина" [4: 63]. І.І. Огієнко постійно підкреслював: великий вплив на
дитину має материнська та батьківська любов. Вивчення спадщини видатного педагога дозволило нам
виділити ряд порад, які на нашу думку, допоможуть правильно організувати виховний процес у сучасних
сім’ях:
дотримуватись своїх рідних українських звичаїв, зокрема календарного циклу;
спілкуватися з дітьми рідною мовою;
"від колиски" співати їм українські пісні і т.д.
Педагог вважав, що у вихованні дітей учителі та батьки повинні виступати як партнери, постійно доповнювати і підтримувати один одного.
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Цінним є досвід І.І.Огієнка в плані шкільного виховання. У своїй практиці він спирався на попередні
знання, вміння дітей, враховуючи ступінь володіння рідною мовою, розуміння фактів історії батьківщини, вміння читати вірші національних авторів і т.п.
Вчений надавав великого значення вихованню поза школою. Він бачив такі шляхи рідномовного виховання в позашкільний час: курси для дітей (народу) різного віку; цілеспрямована діяльність таких товариств, як "Просвіта"; всебічна підтримка "Гуртків плекання рідної мови" тощо. Практичні поради
І.І.Огієнка заслуговують на увагу педагогів сучасних позашкільних закладів таких, як станції юннатів,
осередки дитячих і молодіжних організацій, які працюють на основі козацьких традицій та ін.
Як ієрарх церкви, Іван Іванович Огієнко надавав церкві великого значення у позашкільній виховній
роботі, вважав, що вона формує основу духовного життя, тому потребує особливого ставлення до себе.
Будучи вірним сином свого народу, І.І.Огієнко захоплювався народною виховною мудрістю, всебічно
і глибоко її досліджував. Він був переконаний у тому, що рідна мова, історія, народне мистецтво, народні
ігри, інші національні традиції, звичаї і обряди як основні засоби етнопедагогіки мають надзвичайно важливе значення у навчанні і вихованні дітей. Засоби народної педагогіки втілюють у собі національну
свідомість, духовність, вони є основою формування особистості.
Головну роль у впровадженні національної системи виховання в школу І.І. Огієнко відводив педагогам-вихователям. Тому він дбав про формування національно свідомих кадрів. Він розробив план реорганізації та переведення на державне утримання народних педагогічних семінарій та інститутів, турбувався перед урядом УНР про збільшення державного асигнування на влаштування бібліотек педагогічних
закладів, велику увагу приділяв українізації навчального процесу.
Отже, сьогодні, в час розбудови української держави й утвердження національної школи, зростає значення порад Великого Українця щодо вдосконалення національного виховання підростаючих поколінь.
Успіх виховного процесу на сучасному етапі залежить від того, наскільки добре підготовлені педагоги,
зокрема класні керівники, до виховної роботи: наскільки глибоко усвідомили національну свою приналежність, вникли в суть принципів, змісту, шляхів, засобів виховання, закарбували в пам’яті попередній
досвід своїх предків.
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Шквыр О.Л. Педагогические взгляды И.И.Огиенко в контексте национального воспитания.
В статье освещаются взгляды И.И.Огиенко на проблемы национального воспитания и значение его наследия для подготовки учителей к классному руководству в новых социо-политических условиях.
Shkvyr O.L. I.I. Ogiyenko’s pedagogical views in the context of national upbringing.
The author considers I.I. Ogiyenko’s views concerning the problem of national upbringing and the importance
of his heritage for the future teachers' training to form monitoring under new socio-political conditions.
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КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА
Здійснено аналіз педагогічної спадщини І. Огієнка та інших видатних вчених. Представлені результати
дослідження щодо основних компонентів педагогічної культури.
В історії нашої країни є постаті, доробок яких може слугувати багатьом поколінням. Таким є вчений,
просвітник, поет і перекладач, громадський діяч й ієрарх церкви, педагог Іван Іванович Огієнко. В його
історичних, філософських, педагогічних працях можна знайти витоки для дослідження багатьох суспільних, наукових, освітніх проблем, проте центральною є проблема культури. "Культура наша давня, велика, оригінальна, самостійна і серед слов’янських народів посідає почесне, одно із перших місць,- писав
Іван Огієнко. "Сила народу – в силі його культури", – наголошував він [1:130]. Просвітник Іван Огієнко у
своїх працях і проповідях намагався довести важливість духовної культури в житті кожного народу, зокрема українського: "Духовна культура творить із людини найдосконалішу одиницю"[1:131]. І.І. Огієнко
визначає, що "духовна культура – то інтелектуальний стан народу, то розвиток всенародного розуму:
його науки, віри, переконань, звичаїв, етики та ін" [1:115]. Вона відіграє, на його думку, провідну роль у
творенні національної еліти – національної інтелігенції.
У своїй праці "Українська культура" та проповіді "Творимо українську культуру всіма силами нації"
Іван Іванович Огієнко порушує питання духовності інтелігенції, стверджуючи, що "тільки ж національно-свідома інтелігенція становить родючий ґрунт для національного зросту цілого народу" [1,134]. Професор І.І.Огієнко підкреслює, що виховувати у дітей змалку національну духовну культуру – завдання
кожного вчителя і батьків: "Національна свідомість, що росте з національної духовної культури, це наймогутніший ґрунт для самостійного життя народу" [2:132]. Важливою ділянкою просвітницької діяльності митрополита Іларіона (І. Огієнко) було проповідництво. У проповідях він часто порушував питання
культури людини, проявляючи педагогічні здібності, талант учителя.
Аналіз багатогранної творчої спадщини І.Огієнка дає можливість зробити висновок, що ідеї загальної
культури він безпосередньо пов’язував з культурою педагога і його численні наукові праці з філософським, історичним, педагогічним змістом потребують нового переосмислення і вивчення, нових підходів
до питання загальної та професійної культури педагога.
Проблема культури є вічною і завжди актуальною. Проте останнім часом до цієї проблеми особливо
прикута увага філософів і політологів, соціологів і культурологів, психологів і педагогів. Причиною цього є побудова в Україні нового демократичного суспільства. Демократизація суспільства можлива і
обов’язково передбачає високий рівень культури усього населення.
Глибокі соціальні й економічні зрушення, що відбуваються на межі третього тисячоліття в Україні,
спонукають до реформування системи освіти, яка має сприяти утвердженню людини як найвищої соціальної цінності. Лише компетентна, самостійна і відповідальна, з чіткими громадянськими позиціями індивідуальність, а точніше вихована людина, здатна до оновлення суспільства, забезпечення державності
України, розвитку її економіки та культури. Виховання такої людини доручено армії освітян.
У цільовій комплексній програмі "Вчитель" зазначається, що "завдяки діяльності педагога має реалізуватися державна політика у створенні інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку, збереженні і примноженні культурної спадщини й формуванні людини майбутнього" [3:1]. Це завдання може
бути виконане тільки щоденною, сумлінною, чесною працею багатьох вчителів, які підтвердять слова
Я.А. Коменського, що справа вчителя, скромна зовні, є однією з величезних справ в історії.
Нині, коли школа переорієнтовується на вимоги ринкової побудови всіх сфер соціального життя держави, найперше змінилася роль вчителя як центральної фігури в організації навчально-виховного процесу. Школі потрібен вчитель, який би виконував свою роботу професійно. Є підстави говорити про тенденцію до розшарування вчителів середніх шкіл за рівнем майстерності. З’являється так званий елітний
вчитель. Його характерні риси – професіоналізм, впевненість в собі, оптимістичне сприймання світу, заповзятість, творчість. За аналогією з економічним чуттям, такому вчителю притаманне чуття сучасності
в педагогічній реальності. Такий вчитель поєднує в собі вузьку спеціалізацію з широким світобаченням.
Він готовий завжди оволодівати новими формами, методами, технологіями навчання і виховання. І це
дає йому впевненість у завтрашньому дні. Такий вчитель стверджує оптимістичний підхід до дійсності,
стійкий у стресових ситуаціях, соціалізується в умовах кризи, залишається для учня важливим суб’єктом
його соціалізації. Для нього характерна висока загальна і професійна культура. Але поряд з ним існує
вчитель-ремісник, вчитель-заробітчанин. Проведені, за нашим проханням, студентами дослідження в
школі, свідчать про те, що вчителі за багатьма параметрами не відповідають вимогам сучасності. Навчально-виховний процес у школі зберігає офіційно-авторитарний характер: 68 відсотків вчителів здійснюють взаємодію з школярами на основі формальних, дистанційних, авторитарних стосунків. Близько половини учнів незадоволені рівнем одержаних знань, кожний п’ятий не бажає відвідувати школу. В ре© Вітвицька С.С., 2001
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зультаті обстеження випускників шкіл виявлено: 15 відсотків випускників ставиться до школи негативно,
48 відсотків – байдуже, 6 відсотків – ненавидять школу, позитивно характеризують школу – 31 відсоток,
а з любов’ю ставляться до неї лише 4 відсотки. Отримані дані свідчать про те, що вчитель не завжди є
взірцем, прикладом для учнів. Складна фінансово-економічна ситуація наклала свій відбиток на взаємини педагога з учнем. Близько 80 відсотків вчителів школи несуть в класи смуток, роздратування, крик і
повчання, поганий настрій і авторитаризм. Тому 90 відсотків учнів хочуть бачити вчителя життєрадісним, веселим, з гарним настроєм, добрим. В умовах нинішнього кризового соціуму учень особливо гостро реагує на дисгармонію у стосунках з вчителем та потребує з його боку особливого педагогічного
уміння – тонко реагувати, бережно торкатись, ненав’язливо любити, бути чуйним і людяним, оптимально
вибирати методи впливу.
Наведені приклади свідчать про нагальну потребу учнів мати вчителя, який би завжди виступав сучасним і надійним посередником між особистістю учня та позитивним соціальним досвідом. Державна
національна програма "Освіта. Україна ХХІ століття" одним із напрямів реформування освіти визначає
підготовку нової генерації вчителів з високим рівнем загальної і педагогічної культури, які б втілювали в
життя основні принципи перебудови освіти, а саме: гуманізацію, гуманітаризацію, демократизацію,
етнізацію, індивідуалізацію.
У педагогічному плані гуманізм означає людяність, рису характеру, яка найповніше виявляється в
любові і повазі до людей і передбачає високий рівень вимогливості. Ще А.С. Макаренко запропонував
основний принцип: чим більше поважаю, тим більше вимагаю. Але вимогливість повинна бути конкретно стабільною і доброзичливою. Принципи гуманізації, демократизації, індивідуалізації реалізуються в
новому демократичному напрямі педагогіки – педагогіки співробітництва, в деяких джерелах вона називається педагогікою толерантності. В основу педагогіки толерантності покладена нова парадигма виховання, сутність якої – формування виховуючих суб’єкт-суб’єктних відносин, суб’єкт-суб’єктної взаємодії
вихователя і вихованця. Основою виховання мають стати діяльність, спілкування, взаємини. Метою виховання – самовираження і повна самореалізація учня, студента як суб’єкта виховання. А.Бойко дає таке
визначення "Виховуючі відносини в загальноосвітній школі – це спеціально організована під керівництвом вчителя творча, морально-естетична взаємодія суб’єктів виховання, спрямована на досягнення мети
виховання, зумовлена всією системою суспільних відносин, загальнолюдських і національних цінностей,
що відповідає певному стану розвитку суспільства" [4:25]. Тобто, йдеться не про стихійні взаємини, а
про відносини, спеціально організовані, педагогічно доцільні, моральні і естетичні. Рівні виховуючих
взаємин: найвищий – співтворчість, високий – співробітництво, елементарний – супідрядність.
У формуванні особистості вчителя є два головних аспекти – професійний і культурний. Тобто, вищий
навчальний заклад покликаний давати не тільки знання, а й формувати особистість педагога, виховувати
такого педагога, хто, за словами Тараса Григоровича Шевченка, був би апостолом правди і науки і уособленням совісті нації. Потрібен культурний вчитель. Культурний педагог – це не взірець формальноетикетної шляхетності, а інтелігентна людина за своєю найвищою духовною сутністю, із творчим і гуманним способом світобачення, світосприймання. Саме культура є підґрунтям формування особистості
вчителя. Ще у Великій Хартії університетів в 1638р. в Сорбонні для об’єднання всіх університетів було
проголошено: вища школа є інститутом відтворення і передачі культури. Отже, особливої актуальності
саме сьогодні набуває теза "Від людини освіченої – до людини культури", що означає відродження національної інтелігенції, створення внутрішніх передумов для розвитку творчої індивідуальності. Тільки у
культурному середовищі можуть формуватися спеціалісти, здатні вільно і широко мислити, створювати
інтелектуальні цінності, яких завжди потребує суспільство і школа зокрема.
Термін "культура" має латинське походження, означає "обробка, опрацювання людиною чогось природного". Спочатку цей термін застосовувався як обробка землі. Але уже і в давні часи він мав друге
значення – культивування духу. Оратор, філософ, політичний діяч Риму Цицерон використовує цей термін для характеристики внутрішнього світу людини, говорячи про культуру душі. У середньовіччі існувало поняття "розумова, духовна культура". В Епоху Відродження в системі цінностей духовної культури вирізняються ідеї гуманізму. Гуманісти привносять у духовну культуру свободу суджень, сміливий
критичний дух. Якщо античні філософи сповідали заповідь: "Пізнай самого себе", то філософи Ренесансу
обрали іншу – "Твори самого себе", вважаючи, що людина сама творить свою долю, живе за власним
розумом, тобто, духовна культура є процесом удосконалення самої людини. Розвиток античної культури
періоду середньовіччя, а потім Ренесансу призвели до виникнення іншої тріади – єдність духовних цінностей як Істина, Добро, Краса, котрі об’єднались у єдине ціле – гуманізм, де людина визнається критерієм розвитку суспільства, найвищою метою. Видатні діячі епохи Відродження поклали початок нової
світської культури, не тільки зверненої до людини, але й вихідної від неї. Культура відродження була
орієнтована на індивідуальний тип духовної діяльності, який і сьогодні є своєрідним еталоном творчої
особистості. Починаючи з ХVІІ століття, термін "культура" використовується вже більш широко: не
тільки для визначення окремих напрямів, способів, результатів діяльності людини, а й для того, що нею
створене та існує поряд з природою. Вперше в такому тлумачення цей термін застосував С.Пуфендорф,
саме це твердження стало основою концепції І.Т.Гердера, який вважав, що культура є продуктом діяльності людей та одночасно стимулом їх подальшого розвитку. В його концепції розвитку людства культу-
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ра виступає в якості "другого народження людини". Він стверджує: яка традиція виховання, такою стає
людина, її образ.
На основі теоретичного аналізу наукової літератури встановлено, що феномен "культура" –
багатозначний, відрізняється складністю та багатоваріантністю. Незважаючи на велику кількість
визначень поняття "культура", можна виділити такі основні положення: сутність культури –
гуманістична, людинотворча, яка полягає в конкретизації загальнолюдських цінностей стосовно кожної
людини; продуктом і одночасно творцем культури є людина; головним джерелом культури є діяльність
людини; культура включає в себе способи і результати діяльності людини; культура розглядається як
механізм, що регламентує і регулює поведінку та діяльність людини, а саме людина є її носієм і
ретранслятором, тобто, культура – специфічно людський спосіб буття, котрий визначає весь спектр
практичної і духовної активності людини, її можливі взаємодії з навколишнім світом і собою. Отже,
людина культури – це гуманна особистість. Людина культури – це духовно багата особистість, яка
володіє творчими здібностями, віддана своїй справі, захоплена нею. Людина культури – особистість
творча, яка постійно розмірковує, мислить альтернативно, незадоволена одержаними здобутками,
володіє розвинутим прагненням до творіння. Людина культури – це незалежна особистість, котра здатна
до самовизначення у світі культури. Для неї характерна самостійність суджень у поєднанні з повагою до
поглядів інших людей, почуття самоповаги, здатність орієнтуватися у світі духовних цінностей в
оточуючому середовищі, уміння приймати рішення і нести відповідальність за свої вчинки, здійснювати
самостійний вибір змісту своєї життєдіяльності, стилю поведінки, способів розвитку.
Духовна культура є епіцентром особистості. Духовність і духовна культура є підґрунтям професійної
культури спеціаліста, котре знаходить своє відображення у професійній діяльності. Професійна культура
розглядається як певний ступінь оволодіння професією, тобто певними способами і прийомами вирішення професійних завдань на основі сформованості духовної культури особистості. Отже можна прослідкувати такий ланцюжок – духовна ® професійна ® педагогічна культура. Виділення педагогічної культури
як однієї з найважливіших складових суспільства зумовлено специфікою педагогічної діяльності викладача, вчителя, спрямованої на формування особистості, здатної у майбутньому відтворювати й збагачувати культуру суспільства. Культура педагога пройшла певні етапи свого розвитку разом з розвитком
культури суспільства. Вона, як феномен педагогічної практики, існувала завжди, але мала різне соціальне
й професійне "забарвлення" в залежності від впливу різних чинників: політики у сфері освіти, моральних
відносин, що складалися в суспільстві, пануючої релігії, певного типу виховання, котрий був необхідний
державі.
Думки про педагогічну культуру, про те, яким повинен бути вчитель, вихователь, наставник, висловлювалися уже в давніх цивілізаціях. Ґрунтовно розкрито це поняття в працях Я.А. Коменського,
К.Д. Ушинського, В.О. Сухомлинського. Складовими педагогічної культури, на думку багатьох вчених, є
науковий світогляд, наукова ерудиція, духовне багатство, педагогічна майстерність, педагогічні здібності, природно-педагогічні людські якості, педагогічна техніка, культура спілкування, культура мови, прагнення до самовдосконалення.
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Витвицкая С.С. Культура педагога.
Осуществлен анализ педагогического наследия И.Огиенко и других выдающихся ученых. Представлены
результаты исследования основных компонентов культуры.
Vitvytska S.S. Teacher’s culture.
The article contains the analysis of the pedagogical heritage of I.Ogiyenko and other famous scholars. The author presents the results of investigating the main components of pedagogical culture.
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ІВАН ОГІЄНКО І ВИХОВАННЯ ПОЧУТТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ
Розглядаються погляди І. Огієнка на сутність почуття обов’язку дітей. Подані результати констатуючого етапу дослідження.
Із всеукраїнського спустошення повертається в наш час ім’я нашого земляка Івана Огієнка – ім’я людини, яка все життя вірою і правдою служила народові. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) – всесвітньовідома постать: поет і прозаїк, етнограф і мовознавець, поліглот і теоретик канонічного права, вчений –
професор і перекладач Біблії та богослужбових книг, ієрарх Української автокефальної православної церкви, енциклопедист, носій і творець невсипущого національного духу, освітній діяч і педагог, один з
фундаторів національної системи освіти і виховання. Просвітницький і педагогічний доробок ученого є
одним із найважливіших джерел пізнання, розвитку і становлення теорії та практики національного виховання, української педагогіки. Учительський шлях І. Огієнка розпочався рано, ще зі шкільної лави.
Будучи учнем ІІІ-го класу Брусилівської школи, він стає" помічником учителя", тобто допомагає слабшим учням. Це була своєрідна штатна посада, на яку царське" министерство просвещения" навіть виділяло невелику платню. Таке раннє одночасне входження в два світи – у світ учня і світ педагога – формувало своєрідний погляд зсередини на душу й серце дитини, глибоке розуміння її природи, сутності
пізнавальних процесів. Досконале опанування дидактичним і фаховим матеріалом поєднувалось в І. Огієнка із глибоким знанням етнопсихології.
Його педагогічна спадщина відзначається жанровим розмаїттям. Це "Українська граматична література" (1908), "Посібник для учителів, учнів та для самоосвіти", "Бог і світ. Читанка для молоді недільних
і українських шкіл та родин" та ін. Аналіз науково-педагогічних праць І. Огієнка свідчить про те, що
вчений на рівні європейської і світової думки розв’язував найскладніші дидактичні і виховні проблеми.
Він працював над створенням такої системи навчання і виховання, всі компоненти якої покликані формувати в учнів честь і гідність, гордість за приналежність до української нації, готовність боронити її
свободу, утверджувати власну державність. Цією ж метою сповнена його концепція розвитку національної освіти та виховання, яку він створив, перебуваючи на посаді високого державного урядовця.
Особливістю педагогічної спадщини Івана Огієнка є те, що на перше місце тут він ставив церкву. Мотивував це тим, що вона впливає на " вироблення в собі правдивої думки", "любові до первобатьківщини", "бережного ставлення до рідної мови, чеснотного життя у світі".
Як ієрарх церкви, він вважав, що вона формує основу нашого духовного життя. Найбільш цінними є
численні архіпастирські звернення і послання до молоді. Педагогічною класикою стали "Криниця любові" – читанки для молоді, своєрідний цикл морально-філософських притч. Окремий афористичний світ
становить " Наука про рідномовні обов‘язки", де найголовнішим наріжним каменем існування свого народу як окремої нації є чуття першообов’язку перед мовою, нацією, Україною. Почуття обов’язку він
пов’язував із філософськими категоріями, які не можуть мати вікової межі: вірою, надією, любов’ю, добром, справедливістю і правдою. Педагог радив формувати їх у дитині з раннього віку – мимовільно і
розмаїто ( "Віра – провідне світло для серця і для душі" [1]; "Любов та правда – основа світу, вони мусять
бути разом, як дві сестри, нерозлучні" [2: 35].Ставши "основами світу", любов стає "двигуном праці", а
правда – "учителькою", що виховує повновартісних людей.
Провідну роль у формуванні морально-етичних якостей І. Огієнко відводив родині. Виховання в родині є джерелом національного духу, високої свідомості та моралі. " Чого батько і мати навчать у родині,
з тим і в світ піде дитина," – це переконливо звучить і сьогодні. Першим наставником дитини є мати, яка
починаючи з колиски, будує виховання на таких основах людської моралі, як совість, почуття обов’язку,
любов до праці, пошана до старших, відданість Україні. Порушення цього віковічного моральноетичного укладу – то "найбільший гріх супроти дітей і своєї нації" [3].
І. Огієнко був глибоко переконаний в тому, що гармонія морального виховання має йти в парі з релігійним, випливати з нього. Тому почуття відповідальності, обов’язку педагог розглядав у єдності з почуттям християнського обов’язку, обов’язку перед Богом. Почуття обов’язку розумілось Огієнком як
внутрішнє спонукання кожного громадянина (незалежно від соціального стану) виконувати "рідні приписи, рідні церковні звичаї", тобто сповнювати те, що робив сам Христос, сам богочоловік. Він не тільки
не погорджував своїми національними звичаями, обрядами, традиціями юдейської спільноти, а передовсім завжди зберігав вірність рідній арамейській мові, усім багатовіковим культурним здобуткам свого
народу, показавши приклад для нас, як шанувати все своє рідне. У своїй праці "Бог і світ. Читанка для
молоді недільних і українських шкіл та родин" автор у віршованій формі повідує про " Божий світ та Господа Бога", про родину й суть молитви, про те, що не можна жити без Бога, а совість – то око Боже в
людині, що праця – то ціль і основа нашого буття, а найбільший маєток – то друзі, і хто кається, тому Бог
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прощає. У кінці читанки професор висловив звертання: "Українська молодь – закликаю тебе до пізнання
бога і світу, до вироблення в собі правдивої думки: служи своєму богові і своєму народові! Це нехай стане тобі за ціль твого життя!"
Учений підкреслював, що з найбільш раннього віку діти повинні оволодівати ідеєю Бога, яка має бути
відображена у змісті освіти. В процесі навчання діти мають пройматися глибокими почуттями, в них формуються високі моральні якості у зв’язку з ідеєю Бога як вищої справедливості, моральної інстанції.
Найсерйознішу відповідальність у справі виховання почуття совісті, обов’язку І. Огієнко покладав на
школу. На його думку, вчитель передовсім сам "серцем і душею" повинен збагнути високі моральнодуховні діяння і своєю поведінкою, своїм способом життя, вмінням " говорити тільки взірцевою рідною
соборною літературною мовою й вимовою, власним прикладом впливати на учнів на оточення" [4: 33].
Думки І. Огієнка про виховання почуття обов’язку досить виразно підтверджуються результатами сучасних педагогічних досліджень. Цим проблемам присвячено і наше дослідження. При проведенні констатуючого експерименту нами важливо було виявити:
особливості емоційно-мотиваційної сфери і розуміння почуття на емоційному рівні;
виявлення когнітивного компоненту, тобто знань про почуття відповідальності;
розуміння особистого обов’язку;
розуміння відповідальності за колективні справи;
виявлення ставлення дітей до виконання індивідуальних доручень, групових доручень, і спільних доручень.
Емпіричне дослідження поняття відповідальності як моральної якості ми розпочали зі з’ясування
конкретнішого поняття "обов’язок" у розумінні молодших школярів. Так, першокласники пов’язують
обов’язок з умінням слухатися вчителя і вчитись. Учні 2-х і 3-х класів навели ширший перелік своїх
обов’язків: слухатися вчителя, старанно вчитись, виконувати домашні завдання, не запізнюватись на заняття, не пустувати на уроці, не бігати на перерві по коридору, не псувати підручники, не забувати вдома
шкільні речі тощо. Як бачимо, молодші школярі схильні визначати свої обов’язки звужено і максимально
конкретно.
Одночасно ми запропонували дітям завдання закінчити речення: "Відповідальність – це …".
Аналіз отриманих даних показав, що школярі утрудняються дати узагальнену характеристику цього
поняття і наводять конкретні приклади для його пояснення. В більшості випадків це були описи проявів
відповідальності ("це коли учень вчиться на відмінно", "коли учень виконує сумлінно уроки", "відповідати за свої вчинки", "відповідати за когось", "відповідати за свої помилки", "коли учень зробив якийсь
поганий вчинок і має нести покарання"). В окремих випадках дехто з молодших школярів ототожнює
поняття "відповідальність" з близькими йому моральними категоріями, такими як чесність, дисциплінованість, прагнення допомогти людині, почуття сорому чи провини. Проте серед 160 опитуваних учнів не
виявилось таких, які відмовились чи не зуміли сформулювати своє розуміння відповідальності і навести
конкретні приклади її проявів, хоча були і помилкові відповіді ("коли відповідаю на уроці", "не ображає
молодших"). На основі аналізу результатів дослідження, можна зробить такі висновки: з класу в клас
спостерігається тенденція до збільшення кількості правильно названих ознак поняття "відповідальність".
Якщо учні перших класів називають здебільшого 2-3 ознаки, то в другому класі діти називають від 3 до 4
ознак цього поняття. Третьокласники оперують більшою кількістю понять: від 5 до 7. Знижується також
кількість неправильно названих ознак. Підсумки досліджень, якщо взяти в процентах, були такі: 11 %
молодших школярів мають високий рівень знань, 39% – середній рівень, 50% – низький рівень. Недостатність моральних уявлень і обмеженість власного досвіду, поведінки є основними причинами несформованості у дітей поняття "відповідальність".
З метою вивчення самооцінки учнів початкових класів використовувалась методика І.Д. Беха "Методика виявлення самооцінки і рівня розвитку самокритичності молодших школярів". Дана методика передбачала два завдання: 1. Учням пропонувалось написати невеликий твір на тему: "Який я".
2. З 12 карток із позитивними і негативними висловлюваннями про учнів вибрати ті, які властиві тобі.
Отримані дані говорять про те, що більшість учнів 1-го класу віднесли себе до "відповідальної людини", учні 2-3-х класів виявились більш самокритичними. Відповіді дітей свідчать, що їхня оцінка більш
емоційна, ніж поміркована. Першокласники не завжди обґрунтовують свої міркування конкретними вчинками, тоді як в 3-му класі самооцінка ґрунтується на ряді фактів.
При проведенні констатуючого експерименту використовувались діагностичні методики, які складались з педагогічних ситуацій, експериментальних задач морального змісту, проективних методик, методики "Вибір ", розробленої академіком І.Д. Бехом. Результати показали, що молодші школярі в першу
чергу проявляють відповідальність перед вчителем, а вже потім – перед колективом. Це пояснюється
тим, що в цьому віці авторитетною людиною для школярів є учитель.
В процесі дослідження проблеми було проаналізовано підручники "Буквар", "Супутник букваря",
"Віконечко", "Журавлик", "Ластівка", читанки для 2-3-х класів з метою виявлення особливостей репрезентації почуття відповідальності на рівні розуміння у кожному класі конкретної теми.
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Як засвідчує аналіз, найбільш характерними особливостями формування почуття відповідальності
засобами змісту гуманітарних освіти є до певної міри епізодичність, непослідовність, а іноді й
неточність.
Лише кожне десяте завдання (оповідання, оповідь, казка і т. д.) спрямоване на розвиток почуття навчального громадського обов’язку дітей. Тому зміст формування розумінь і уявлень почуття відповідальності, за нашими переконаннями, варто доповнити матеріалом, з яким діти будуть ознайомлюватись
під час позакласного читання. У зв’язку з цим нами була розроблена " Програма дитячих творів з проблеми розвитку почуття відповідальності дітей". В основі відбору текстів лежить їх морально-етична
спрямованість. Крім того, використавши науковий досвід і програму з етичного виховання молодших
школярів лабораторії морального виховання Інституту проблем виховання АПН України ( науковий керівник – старший науковий співробітник Віра Андріївна Киричок ), ми розробили зміст виховання почуття обов’язку учнів 1-3-х класів. Згідно з цим, починаючи з ІІ-го півріччя першого класу щотижня проводиться заняття з факультативу " Виховання почуття обов’язку у молодших школярів" (34 заняття). Заняття з психолого-педагогічного тренінгу включають ігри, психомалюнок, психодраму, аналіз поведінкових ситуацій, підготовку дітьми сценок з казок на морально-етичну тематику, віршів, байок, загадок.
Таким чином, підхід І.Огієнка до виконання своїх обов’язків, відповідальність за результати роботи
та показники проведеного експерименту дозволяють забезпечити ефективний розвиток почуття
обов’язку у дітей.
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Басюк Н.А. Иван Огиенко и воспитание чувства ответственности у детей .
Рассматриваются взгляды И.Огиенка на сущность чувства долга детей. Представлены результаты
констатирующего этапа исследования.
Basyuk N. A. Ivan Ogiyenko and fostering the feeling of responsibility in children.
The views of I. Ogiyenko on the essence of the feeling of responsibility in children are analysed. The author presents the results of the verification stage of the research.
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
У статті розглядаються методологічні засади формування досвіду художньо-педагогічного спілкування
в контексті культурологічних ідей І. Огієнка.
Реальність сьогодення така, що з переважної більшості проблем, які стоять перед українським суспільством, важливою є проблема його духовних інтересів. Це одна з фундаментальних і в той же час найскладніших, гостро дискусійних проблем цілої низки наук, що мають своїм об’єктом духовність народу.
Ідеться, зокрема, про оцінне ставлення людини до навколишнього світу, до мистецтва, до відродження
національної культури.
Сучасний стан професійної підготовки майбутніх учителів характеризується здебільшого змінами кількісних показників навчання (ґрунтовніші знання, різноманітніші вміння та навички). Орієнтація на
якість повинна підпорядковуватись основній меті навчального процесу у вузі – формуванню інтелектуальних і практичних надбань, які складають головну засаду майбутнього професіоналізму вчителя. Одним
із таких надбань, що об'єднує в собі процесуальні й результативні сторони діяльності, виступає досвід.
Означена категорія вважається фундаментальним структурним компонентом педагогічної діяльності,
зумовлюючим високу ефективність її реалізації, яскравим показником інтелектуальної й практичної готовності студента до вирішення будь-яких проблемних ситуацій у системі його практичної підготовки.
Отже, твердження І. Огієнка про важливість оволодіння в родині, школі, позашкільних установах
культурно-педагогічними традиціями актуальне і сьогодні. Українська культура, що включає в себе багато положень відносно народного мистецтва, моралі, звичаїв, обрядів повинна стати надбанням прийдешніх поколінь, а інтелігентність – ідеалом виховання. "Інтелігенція мусить збагнути свою провідну роль",
– писав учений [1:158]. Інтелігентність виступає як константа буття людини, рівень її розвитку, що наповнює змістом образ життя та діяльності, а також є певною якістю, гармонією у професійному становленні
майбутнього вчителя, що відповідає соціальним очікуванням. У науковому обігу поняття "інтелігентність" пов’язують з передовою частиною суспільства, переважно з людьми, зайнятими розумовою працею й художньою творчістю, в ширшому аспекті, які вважаються носіями культури. Учитель по праву
посідає перше місце у списку.
До числа основних ознак інтелігентності належить комплекс найважливіших інтелектуальних і моральних якостей: загострене відчуття соціальної справедливості, прилучення до багатств світової й національної культури та засвоєння загальнолюдських цінностей, слідування велінням совісті, тактовність і
особиста порядність, ідейна принциповість у поєднанні з терплячістю до інакодумства. Як інтегральне
поняття, інтелігентність відображає високий рівень розумового розвитку й моральної культури особистості. Інтелігентність виявляється в широті й глибині ерудиції людини, збагаченні її пам’яті тими здобутками, які накопичило людство протягом тисячоліть, у неповторному багатстві духовного світу, внутрішній і зовнішній культурі, високих зразках поведінки в суспільстві. Інтелігентність – поняття, яке ширше й вагоміше інтелектуальності, оскільки поєднує високий сплав розумового та етичного [2:147]. Інтелігентність не може виникнути сама по собі, сформуватися в певний період часу. Інтелігентність – ідеал
виховання, до якого має прагнути гуманне демократичне суспільство. Отже, поняття інтелігентності і у
тому числі досвід, як його засадничий чинник, органічно переплітається зі специфікою професійного
становлення майбутнього вчителя та його подальшою діяльністю.
Специфіка педагогічної діяльності вчителя-музиканта обумовлена, з одного боку, особливостями
процесу спілкування з різновидами мистецтв, які викликають необхідність рішення перцептивних, імажинативних, мнемічних та розумових завдань, охоплюючи коло мистецько-теоретичних та художньопрактичних проблем, а з другого – наявністю його психолого-педагогічної ерудиції. У наш час, коли відроджується й поповнюється новими здобутками науки скарбниця виховної мудрості, Огієнківське бачення цієї проблеми є особливо актуальним. Успіх виховного процесу, за висновками І. Огієнка, залежить від того, наскільки самі вихователі, батьки, учителі глибоко усвідомили "національну істоту свою",
збагнули суть народних методів виховання, закарбували в пам’яті попередній досвід своїх предків,
збагатилися найновішими дослідженнями.
Досвід, що набувається фахівцем у процесі педагогічної діяльності і лежить в основі професіоналізму
майбутнього вчителя музики, можна визначити як досвід художньо-педагогічного спілкування. Цей феномен дозволяє найповніше реалізувати майбутньому вчителеві свої творчі потенції, усвідомити припущені в пізнавальних чи практичних діях помилки, зрозуміти їх причини та забезпечити отримання студентом інформації про ступінь відповідності його дій еталонній моделі.
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Методологічну основу формування досвіду художньо-педагогічного спілкування складають положення філософії, соціології, психології, педагогіки, естетики, мистецтвознавства про діяльнісну сутність
людини, досвід як суб’єктивну форму освоєння довкілля, що веде до якісних змін особистості, про роль
мистецтва у формуванні особистості та природу спілкування.
Об’єктивні умови та закони існування людського суб’єкта передбачають наявність чуттєвоматеріальної та практично-перетворювальної діяльності, в процесі якої відбувається пізнання оточуючого середовища. І саме тлумачення досвіду як особливої форми опанування світу (В.П. Іванов), тобто досвіду діяльності, в якому вона кристалізується як органічне досягнення суб’єкта, являє собою початковий
пункт розкриття сутності даного феномена.
Таким чином, розглядаючи діяльність як процес, досвід можна визначити як результат і основу репродукування цього процесу.
Уявляється важливим акцентувати увагу на питаннях передачі накопиченого досвіду. Повністю досвід може бути переданий тільки за умов підключення суб’єкта до відповідної діяльності, у процесі якої
формується додаткові знання, підтверджуються й поглиблюються оцінки, а головне – набуваються необхідні вміння та навички. Значущим стає лише особистісний досвід, який формується цілеспрямовано,
свідомо.
Отже, якщо власником досвіду виступає людський суб’єкт, а "субстратом" досвіду – продуктивна
практична діяльність, актуальними стають якісні зміни особистості, що виражають її здатність до самостійного вибору та виконання найбільш ефективних засобів діяльності, до передбачення її наслідків.
У зв’язку з цим методологічного значення набуває психологічна концепція досвіду як складової частини системи "особистість", що містить у собі звички, вміння, навички, знання (К.К. Платонов). Цілісність всієї системи забезпечується сукупністю внутрішніх та зовнішніх зв’язків її структурних елементів,
їх ієрархією.
Таким чином, стає зрозумілим, що високий розвиток кожного елементу системи потребує високої
відповідності кожного з них, а це дає новий якісний рівень розвитку системи. Оскільки досвід входить як
соціально-детермінуюча підструктура в ієрархічну структуру "особистість", він тісно пов’язаний з усіма
іншими підструктурами. Так, на його формування суттєво впливають пам’ять, воля, емоції, почуття, мислення. У свою чергу, досвід позначається на вищій підструктурі особистості – її спрямованості, зумовлюючи прагнення, інтереси, ціннісні орієнтації.
Мистецтво виступає як засіб матеріалізації досвіду людства в художньо-образній формі, є дієвим фактором багатогранного та цілісного розвитку індивіда. Але уміння особистості знаходити й привласнювати необхідний їй суспільний досвід, що втілений у різних видах мистецтва, неможливо без формування
індивідуального художньо-естетичного досвіду. Особливості конкретного людського життя з усіма його
усталеними стереотипами, ритуалами й обрядами, складають естетичний досвід, котрий визначає весь
спектр смакових уподобань і ціннісних орієнтацій індивіда. Даний досвід відтворюється, існує і може
бути зрозумілим як конкретно-історична сукупність форм соціальної діяльності особистості (І.А. Зязюн).
Звертаючись до естетичного, слід підкреслити його невід’ємність від мистецтва, тобто від художнього. Присутність у мистецтві естетичного не можна недооцінювати, тому що спілкування з ним, творчість
за законами краси – це частина багатства суспільних відносин, що відбиваються в мистецтві. Естетичне
являє собою безпосередню виразність будь-яких явищ дійсності, художнє – є специфічно здійснене людиною втілення естетичного в тому чи іншому специфічному матеріалі (О.Ф. Лосєв). Безперечно, що в
будь-якому процесі життєдіяльності естетичний елемент, який викликає естетичне переживання, – це
лише супутній момент, але в мистецтві естетична якість є обов’язковим сутнісним моментом.
Результат спрямування особистості на структурно організований штучний естетичний об’єкт – художній твір (А.Я. Зись) – визначається як художній досвід. Діалектичний взаємозв’язок естетичного та художнього досвіду забезпечується можливостями мистецтва концентрувати спеціалізовану сферу діяльності, об’єктом якої виступає людина, її естетичні, моральні, релігійні, наукові погляди й установки.
Сферу мистецтва називають "другою дійсністю", а готовність читати цілісне конкретно – чуттєве відображення життя, що подане в системі образів, відіграє першорядну роль у контактах із мистецтвом і
складає невід’ємну частину художнього досвіду особистості. Правомірно думати, що чим вище рівень
художнього розвитку людини, чим багатший її художній досвід, тим більшого впливу зазнає її духовний
світ від контактування з різновидами мистецтв.
Художній досвід передбачає, перш за все, наявність особистісного інформаційного фонду, який
включає: художньо-теоретичні, художньо-історичні та художньо-критичні знання, а також набір зорових
та слухових пам’яток. Але якою б не була художня інформація, цілком безперечним є її органічне поєднання з почуттями, які відбиваються в певних емоційних реакціях і станах.
Звідси можна зробити висновки, що потреба в спілкуванні з мистецькими творами, здатність насолоджуватись ними охоплює і наявність у суб’єкта розвинених почуттів, які дозволяють з усією глибиною
та гостротою переживань відгукуватись на художнє явище, а також й відповідний рівень художньої освіти, художньої вихованості. Отже, особистість, спілкуючись із мистецтвом, зіставляє "реальність, віддзе-
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ркалену митцем", зі своїм особистісним баченням. Тим самим індивід звертається до свого художнього
досвіду, котрий допомагає йому втілити образи в особистісні уявлення. Стає вочевидь, що наявність досвіду виступає необхідною умовою для повного й глибокого розуміння художньої реальності. Такий ракурс висвітлення понять естетичного та художнього досвіду має основоположне методологічне значення
для розгляду проблеми художнього спілкування.
Художньо-естетичний досвід у науковій літературі трактується як результат художньо-естетичної діяльності особистості, її спілкування з художніми цінностями, відображення у свідомості змісту та форми
художніх явищ. Змістовною стороною даного досвіду виступає естетичне відношення до мистецтва як
діяльнісний емоційно-оцінний процес зв’язку особистості з художніми об’єктами. Як бачимо, спілкування особистості з художніми цінностями є провідним положенням у розкритті специфіки даного феномена.
Взагалі спілкування має діяльнісну основу, яка виявляється в спрямованості дій суб’єкта і входить в
різнобічний прояв людської активності.
Художнє спілкування виступає як здійснення інтелектуально-творчого зв’язку автора і реципієнта та
передача останньому обробленої, організованої, скріпленої художньою концепцією інформації про світ.
Воно є одним з найважливіших факторів організації та структурування культури, циркулювання інформації про нею, її саморух, а також фактор соціалізації особистості й затвердження її самоцінності.
Художнє спілкування починається з творчого процесу народження художнього тексту, в якому кодується за допомогою мови даного виду мистецтва концептуально наповнена і цілісно орієнтована художня
думка. Ця опосередкована ланка зв’язку несе в собі життєвий і художній досвід автора, інформацію про
його художню концепцію світу, які опановуються реципієнтом через своєрідний "діалог". Характер і результат "діалогу" залежить не тільки від втіленої автором у художньому тексті інформації, а й від того,
що "дає" тексту культурно-рецептивна підготовленість і активність сприймаючого.
Розглядати художнє спілкування поза активністю реципієнта неможливо. Адже вона є вихідною характеристикою суб’єкта, головною його ознакою, а об’єкт діяльності суб’єкта визначається як предмет
докладання його активності. Іншими словами, реципієнт спрямовує свою духовну енергію на інтерпретацію, пізнання, оцінювання художнього об’єкта і ефективність зазначених "маніпуляцій" прямо пропорційна підготовленості індивіда: здібностям, фантазії, пам’яті, особистісному досвіду, об’єму життєвих та
художніх вражень.
Для педагога неабияке значення мають викладені в працях І. Огієнка думки про виховний вплив української культури, літератури, церкви. Учений не був байдужий до питання про місце в державі й сучасності багатої виховної спадщини відомих українських просвітителів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Митрополит Іларіон. Книга нашого буття на чужині / Бережімо все своє рідне: ідеологічноісторичні нариси. – Вінніпег, 1956. – 164 с.
2. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
Матеріал надійшов до редакції 26.11.2001 р.
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учителя музыки.
В статье рассматриваются методологические основы формирования опыта художественнопедагогического общения в контексте культурологических идей И. Огиенко.
Sypchenko I.V. To the problem of gaining the experience of artistic pedagogical communication by the future teacher of music.
The article deals with methodological aspects of gaining the experience of artistic pedagogical communication
in the context of culturological ideas of I. Ogiyenko.
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ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ІВАНА ОГІЄНКА І СУЧАСНА ШКОЛА
(на прикладі школи "Чарівний світ")
У статті розкриваються підходи до реалізації педагогічних ідей І. Огієнка в альтернативній школі особистісно-орієнтованого навчання і творчого розвитку учнів "Чарівний світ".
Видатний просвітитель, учений-педагог Іван Огієнко не тільки розробив струнку систему розвитку
неперервної освіти від початкового навчання до вищої школи, був автором шкільних і вузівських підручників та навчальних посібників, але і плідно працював у галузі методики, дидактико-методичного забезпечення високого рівня викладання. Творчий потенціал педагогічних ідей ученого особливо вагомий і
актуальний у сучасних умовах, коли інтенсивно проходить процес реформування освіти в Україні. І це
цілком природно, адже значна частина наукових праць Івана Огієнка була зорієнтована на майбутнє.
Красномовним підтвердженням цієї думки може послужити "Післямова" вченого до його книги "Історія
українського друкарства". "Скрізь виразно підкреслюю, – наголошував автор, – чого ми ще не маємо,
чого в нас ще не зроблено. Я робив це зумисне для тих, що будуть працювати над дослідженням…їм відразу буде видно, куди саме треба в першу чергу прикласти більшої праці своєї, що саме потребує ще детального досліду та ґрунтовної перевірки. І тішу себе надією, що може ця праця моя дасть привід появлення більшого числа спеціальних і ґрунтовних розвідок…" [1: 409].
Cпівзвучні сучасній педагогічній думці творчі здобутки Івана Огієнка органічно увійшли до навчально-виховної системи, на якій базується діяльність Полтавської школи "Чарівний світ". Школа виникла у
1991 році як дошкільний педагогічний центр і спочатку функціонувала на громадських засадах. З 1994
року "Чарівний світ" стає приватною загальноосвітньою середньою школою. У 2000 році атестати зрілості отримали п’ять перших випускників школи. Тут послідовно утверджуються принципи філософії добротворення, біля джерел якої стоять Григорій Сковорода, Іван Огієнко, Василь Барка, Василь Сухомлинський.
У своєрідному катехізисі "Наука про рідномовні обов"язки", говорячи про велику виховну силу духовної проповіді рідною мовою, Іван Огієнко зазначав, що "тільки вона найглибше промовляє до душі слухача і найкраще будує їх до добра" [2: 31]. Ця філософська категорія "добра" значною мірою визначає
педагогічну концепцію школи, адже завдання "Чарівного світу" – запалити, зберегти і розвинути енергію
добротворення у кожного вихованця. При цьому вчитель сам омолоджується від життєдайної енергії добра і світла. Йде процес творення стилю і способу життя за законами добропрекрасного Всесвіту. Засади,
на яких будується педагогіка добротворення, охоплюють такі положення: 1) школа – це світ, в якому живе дитина; 2) дитина, незалежно від характеру, здібностей, зовнішньої привабливості, матеріального статку і соціального статусу батьків, має право не просто на життя, а на щасливе життя в школі; 3) святий
обов′язок учителя – внести живу душу у процес шкільного добротворення.
Перші труднощі, з якими ми зустрічаємося, це те, що учні, які до нас приходять, у переважній більшості російськомовні або спілкуються на мовному суржику. Потрібно навчити їх любити українську мову, не боятися спілкуватися нею, отримувати від цього задоволення. Виконати ці навчальні завдання можна, реалізуючи особистісні потреби школярів, які хочуть гратися, пізнавати незвичайне, таємниче, невідоме. Тож перший крок – це замилування мовою, гра з нею, фантазування, експериментування. При цьому необхідно завоювати довіру у маленьких школярів, підтвердити стосовно них свої доброзичливі наміри.
Вчитель наголошує, що одне і те ж ім’я може належати різним людям. Чи всі ці люди однакові? Поглянувши на себе і однокласників, діти починають розуміти, що імена можуть бути однаковими, але їх
носії неповторні. При всій подібності немає абсолютно однакових людей, як немає однакових листочків,
квітів, птахів. Добре це чи погано? Дати відповідь на запитання допоможуть учням фантастичні подорожі в уявний світ, де всі квіти однакові (наприклад, ромашки), де всі люди однакові, де все однакове. І
починає маленька людина розуміти, що краса світу, в якому ми живемо, – в особистій неповторності кожної його частинки. Зникає одна частинка – і ніхто і ніколи не може її замінити, бо такої самої просто
немає. Тому треба любити і берегти один одного, бо кожен з нас – неповторність. Таким чином, з першого заняття учень усвідомлює право на власну неповторність, право на доброзичливість і любов учителя,
незалежно від того, який у вихованця колір очей, зріст, характер, темперамент, яка у нього пам’ять, увага, які у нього здібності. Отже, учень усвідомлює важливе людське право: бути самим собою.
Виховання учнів, підготовка їх до свідомого життя, освітленого національною ідеєю, на думку Івана
Огієнка, залежать від громадянської позиції вчителя, його педагогічної культури. Вчений наголошував,
що "тільки рідна школа виховує національно сильні одиниці й морально міцні характери" [2:36], тому він
постійно рекомендував розкривати перед учнями багатства культурно-історичної спадщини народу. Такі
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настанови Івана Огієнка міцно увійшли у практику нашої школи. Для учнів початкових класів розроблено спеціальний курс "Я і навколишній світ", який включає такі тематичні блоки: "Моя космічна адреса",
"Зародження життя на землі", "Трипільська культура", "Київська Русь", "Запорізька Січ", "Україна двісті
років тому", "Злети і трагедії минулого століття", "Теперішнє і майбутнє моєї землі". Поряд з цікавою
розповіддю вчителя, яка часто супроводжується переглядом відеофільмів, домінуючими методами навчання є драматизація, дидактичні ігри, екскурсії, творчі роботи школярів (придумування власних історій, оформлення їх у вигляді саморобних книжечок з ілюстраціями). Вражають натхнення і захоплення, з
якими школярі розповідають про князів і княгинь Київської Русі, описують геройські вчинки козаків,
уявляють себе в образах видатних діячів української культури, діляться начебто спогадами про їхні дитячі роки. В ігровій формі учні вчаться, як зосередити власну увагу, мобілізувати пам’ять, вчасно стримати негативні емоції, тобто набувають навичок саморегуляції і самокорекції.
Першочерговим завданням учителя, за Іваном Огієнком, є "викликувати в своїх учнів любов, пошану
та зацікавлення до рідної мови, а це приведе їх до глибшого вивчення її" [2:38]. Таку ж функцію він відводив і різноманітним сценічним дійствам – закликав організовувати "театральні вистави і літературні
вечори…пильно й однодушно дбати про розвиток свого національного театру" [2:50].
Можна сказати, що такі ідеї Івана Огієнка успішно реалізуються у школі "Чарівний світ". Тут учні
освоюють курс "Основи драматичної творчості", який є методологією навчання в початковій школі. Уроки драматичної творчості – це прекрасний практикум з виховання, оскільки вміло підібраний матеріал
для інсценізації створює умови для завуальованого педагогічного впливу. Яскравим прикладом такого
підходу є інсценізація казок Василя Сухомлинського (див. "Казки школи під голубим небом"), які стали
справжньою школою виховання почуттів і духовності учнів у відповідності до ідеалів педагогіки добротворення.
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(на примере школы "Волшебный мир").
В статье рассматриваются подходы к реализации педагогических идей И. Огиенко в альтернативной
школе личностно-ориентированного обучения и творческого развития учащихся школы "Волшебный
мир".
Leshchenko M.P. Pedagogical ideas of Ivan Ogiyenko and modern school.
The author considers the ways of realizing Ivan Ogiyenko’s pedagogical conception in alternative individual
oriented and creative education system in "Magic World" school.
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ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ І. ОГІЄНКА ТА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
Іван Огієнко – видатний український діяч, педагог, один із фундаторів національної системи освіти і
виховання. У статті розглянуто його педагогічну діяльність 1914-1919 рр.; творчу спадщину – неоціненний скарб для вчителів; внесок у розв′язання дидактичних проблем. Доробок вченого є значним у процесі підготовки молодих вчителів.
Сучасники називали його людиною енциклопедичних знань, праці й обов’язку. Свій природний хист
ученого, педагога, державного, громадського, церковного і культурного діяча він однаковою мірою успішно застосовував як мовознавець та літературознавець, як редактор і видавець, як перекладач та поет,
як ректор та міністр, як православний митрополит та історик української церкви. Він чесно і сповна служив українській справі, не залишав сподвижнецької діяльності на ниві відродження нації.
Іван Огієнко – видатний український просвітник, освітній діяч, педагог, один з фундаторів національної системи освіти і виховання. Доробок ученого є одним з найважливіших джерел пізнання, розвитку і
становлення теорії та практики національного виховання української педагогіки. Ще чекає докладних
наукових досліджень зроблене І.Огієнком щодо підготовки майбутніх педагогів. Про цю царину діяльності вченого знаємо достатньо, хоча в існуючих працях про це говориться загалом. Фактологічні аспекти
даної проблеми показують великий внесок вченого саме щодо становлення майбутніх педагогів. Йдеться
про безпосередню причетність вченого до оновлення та розвитку української школи, підготовки майбутніх вчителів.
Іван Огієнко передбачав, якою повинна бути система навчання та виховання національної школи,
якими шляхами і засобами втілювати її в життя, готувати майбутніх педагогів. Ерудиція, теоретична та
методологічна підготовка, різнобічні знання допомогли йому зробити значний внесок у вирішення освітньо-виховних завдань по підготовці кадрів для національної школи. Огієнко прагне створити таку систему навчання та виховання, де б розкривалась національна свідомість та самосвідомість, самобутність
особистості. І саме вчитель, підкреслює І.Огієнко, покликаний формувати в учнів честь і гідність, гордість за приналежність до української нації, готовність стояти за її незалежність, утверджувати власну
державність.
Розглянемо лише кілька етапів життєвого шляху Івана Огієнка 1914-1919 року, які дають можливість
показати його як педагога, як вчителя вчителів, вмілого керівника освіти, відданого ідеї українського
відродження, справжнього сина свого народу.
Як відомо з біографічних даних, протягом 1914 - початку 1915 року Іван Огієнко успішно складає магістерські іспити і одержує високе звання приват-доцента кафедри російської мови та літератури університету св. Володимира. Є надзвичайно цікаві свідчення у спогадах студента історико-філологічного факультету Віктора Петрова про лекцію, що красномовно характеризують Івана Огієнка передусім як блискучого лектора: "Ще й досі в моїх вухах бринить відгук оплесків, що заповнили своїм гуркотом вузький
простір шостої аудиторії…
Поза сумнівом, з усіх доцентських лекцій, виголошених у ті часи в університеті, це була найблискучіша. Вона стала для мене наочним доказом того, як ретельний учений дотиком чарівної палички з дрібної теми здатний створити казковий палац, шліфуючи, обернути камінець у блискучий діамант бездоганної ерудиції" [1: 389].
У липні 1915 року Огієнко читає лекції на літніх курсах учителів початкових шкіл Радомишльського
повіту. Його обирають почесним куратором початкової школи в Брусилові й він гаряче бореться за буденні щоденні клопоти. Як обов’язок, молодий вчений сприймає прохання брусилівчан поклопотатися в
Києві про відкриття вищого початкового училища, оскільки це була і його мрія.
Початок жовтня 1916 року в Брусилові позначився справді великим святом: на головному майдані містечка розпочався молебень, після якого зібрання попрямувало до приміщення училища для його освячення і відкриття. Івана Огієнка, як організатора і засновника цього училища в житомирській глибинці,
обирають почесним куратором. Вже в ці роки І.Огієнко постає перед нами як людина, що дбає про високий освітній рівень педагогічних кадрів.
Однією з яскравих сторінок творчого життєвого шляху освітянина, педагога Івана Огієнка є
Кам’янець-Подільський період, коли Огієнко виступає як один із фундаторів створення університету,
який покликаний готувати українську інтелегенцію.
Розв’язавши масу організаційних справ (пошук приміщення, конкурсний відбір студентів, запрошення перших викладачів), ректор приступив до підготовки урочистого відкриття храму української науки.
Кам’янець-Подільський університет, практично, другий в молодій Українській державі, після Київського.
У відділі рукописів ЦНБ НАН України ім. В.Вернадського є примірник запрошення на відкриття нового університету за підписом І. Огієнка. У ньому, зокрема, читаємо: "Новий університет, що вже з само© Шоробура І.М., 2002
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го географічного положення найближчий до високої західно-європейської культури, не буде звичайним
університетом східного типу: при Кам’янець-Подільському Державнім Українськім Університеті закладається вперше на сході слов’янства богословський факультет і, крім того, на історико-філологічному
факультеті вже відкрито дві нових національних кафедри: одна польської, друга єврейської літератури і
історії. Вірний кращим традиціям європейських університетів, новий Кам’янець-Подільський Державний
Український Університет матиме на углі невпинну наукову працю на користь рідної української культури" [2:1].
З метою поширення інформації про перші кроки молодої держави щодо реформування вищої школи,
виведення її на світові обрії, підготовки майбутніх спеціалістів, такі запрошення посилалися до Берлінського, Кембріджського, Лондонського, Паризького, Римського, Львівського, Краківського, Чернівецького, Варшавського університетів.
У числі перших професорів університету було чимало тих, кого вдалося загітувати Іванові Огієнку з
Києва, інших міст України: Л. Білецький, Д. Дорошенко, В. Біднов, Є.Тимченко, письменник і поет
В.Самойленко. Завдяки організаторським здібностям, І. Огієнку вдалось за короткий час організувати
повнокровне життя свого дітища: навчальний процес, наукову роботу, видавничу справу. Ректор спрямовував великі зусилля на те, щоб університет став осередком відродження української мови, національної
культури. Незабаром тут відкрилася українська гімназія для дорослих, організувалися курси українознавства. Вони призначались і для молодих освітян. Ідея Івана Огієнка щодо створення серйозного всеукраїнського навчального закладу успішно реалізовувалась вже на етапі становлення.
Слід сказати ще про становлення університетської книгозбірні, якою мало не щодня опікувався ректор. Початок цієї книгозбірні поклала власна київська бібліотека Івана Огієнка. Ректор поповнює фонди
дарчими книгами з бібліотек університету св.Володимира, Київської духовної академії, київських книгарень. На заклик Івана Огієнка дарували книги університетові немало мешканців Кам’янця-Подільського.
Таким чином, Огієнко із глибоким знанням справи і надовго закладав підмурок ще одного науковоосвітнього осередку, який покликаний був стабільно готувати для своєї держави нових фахівців патріотів, молодих вчителів.
Як відомо, Огієнко погоджується в 1919 році на посаду міністра освіти в Києві, за умови, що посаду
ректора в Кам’янець-Подільського університету залишає за собою.
Широке коло інтересів педагога охопило проблеми гуманізації навчально-виховного процесу початкових і середніх шкіл, поширення української мови, формування національно свідомих кадрів учителів.
Робота міністерства освіти УНР під керівництвом Огієнка була надзвичайно плідною. Один за одним за
його підписом виходять з міністерства закони і розпорядження: про українізацію середніх шкіл, про відкриття нових українських гімназій, про підвищення платні вчителям народних шкіл, про обов’язкове
загальне навчання, про допомогу українським освітнім видавництвам.
1919 рік – рік перемін, загарблень та визволення, отож довелось Огієнкові знову піднімати
Кам’янець-Подільський університет в 1919 році після руйнації. Було не лише відновлено богословський
факультет, а створено ще й нові – правничий, сільськогосподарський, природничий.
Як бачимо, робота І.Огієнка в цей період спрямована на підвищення освітнього рівня українців, підготовку майбутніх учителів для роботи з прийдешніми поколіннями.
Творча спадщина І. Огієнка – неоціненний скарб для вчителів. Виховання моральних якостей, патріотичних, естетичних, любові до рідної мови, поваги до історії, культури свого народу – частина багатогранної творчої спадщини І.Огієнка, яка є дуже актуальною на сьогодні. Становлюється соціальна зрілість молодого вчителя на доробку І. Огієнка. Творчу спадщину професора доцільно використовувати
при підготовці уроків, виховних заходів.
Так, аналізуючи зміст праці "Українська культура" відзначаємо, що рівень її виховного впливу і на
вчителів, і на учнів досить високий [3]. Основною виховною цінністю книги є обґрунтування положень
про духовність і освіченість українців. І. Огієнко наводить приклади про стан освіти України в попередні
століття. Вони породжують впевненість і гордість за розвиток наукової думки в минулі часи. Курс лекцій
"Українська культура" повинен бути книгою кожного молодого вчителя сьогодення, оскільки тут узагальнено факти, які є педагогічною цінністю і можуть використовуватись у навчально-виховному процесі шкіл різних типів. Справою кожного молодого педагога є усвідомлення, як і за допомогою яких засобів він буде реалізовувати її матеріали у своїй роботі. Життя показує, що вони актуальні особливо на
цьому етапі становлення національної школи.
Формувати в учнів, майбутніх педагогів любов до культурних цінностей, національних надбань можна за допомогою історичних монографій ученого. Вивчаючи спадщину педагога, ми робимо висновки
про виховання на його творах високих розумових, моральних, естетичних якостей учнів.
Багато цікавого знайдемо у творах І.Огієнка, присвячених проблемам української літератури, оскільки він розглядав її як скарбницю національної гордості, важливий виховний засіб.
Педагогіка І. Огієнка ґрунтується на розумінні природи дитини, сутності пізнавальних інтересів, історичного розвитку науки, а також особистій зацікавленості в позитивному розв’язанні питань національно- виховного процесу в українській школі. Своїми поглядами щодо засобів виховного впливу І. Огієнко
засвідчує талант вченого-педагога високого рівня.
І.Огієнко зробив помітний внесок у розв′язання дидактичних проблем. Він розуміє, що освіта передбачає глибоке пізнання підростаючим поколінням насамперед культурно-історичного досвіду рідного
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народу, включає в себе навчання і виховання і що приступаючи до навчання дитини, потрібно мати на
увазі її постійний природний розвиток.
Огієнко відстоював дотримання в педагогічній діяльності дидактичних принципів наочності, науковості, систематичності, доступності, міцності знань, індивідуального підходу. Він продовжував справу,
розпочату Я. Коменським, Г. Песталоцці, А. Дістевергом, К. Ушинським, С. Русовою в плані пошуку
шляхів найефективнішого застосування згаданих принципів.
Навчання він розглядав як цілеспрямовану і організовану пізнавальну діяльність, пов′язану із засвоєнням необхідних знань.
Виходячи з оцінок І.Огієнком навчального процесу, можна виявити окремі педагогічні правила, які
він обґрунтував під час роботи в системі освіти: йти від простого до складного, від відомого до невідомого; висновки учителя та учнів мають бути грунтом для дальшого повторення; вчити, опираючись на
попередній досвід дітей, складні завдання розв′язувати у школі; впливати в процесі навчання на різні
органи відчуття учнів.
Огієнко віддавав перевагу таким методам навчання, як бесіда, розповідь, пояснення, вправа, робота з
книгою, використання посібників, дискусія, проблемний виклад матеріалу.
Дидактичні проблеми, розглянуті І.Огієнком, мають сучасне звучання. І сьогодні вчителі мають можливість ознайомитись з ними і використати в своїй подальшій роботі здобутки великого педагога, науковця.
Для себе майбутні педагоги можуть з′ясувати кілька найголовніших уроків, що залишив для нас Іван
Огієнко (за Миколою Тимошиком):
по-перше, це урок неймовірної працьовитісті та працелюбністі;
урок істинного, а не кон′юктурного служіння науці;
урок синівського вболівання за долю української мови, самовідданих зусиль задля її утвердження в усіх сферах державного, суспільного життя;
глибока порядність та людяність;
політична мудрість;
урок безмежної любові і вірності Україні [4].
Ці уроки повинні стати настановами молодому педагогу. Вірність справі, палка любов до Батьківщини, бажання віддати все заради щастя України – риси характеру, які потрібно виховувати у молодого
вчителя, впроваджуючи в практику роботу з творами вченого.
Творчий шлях І Огієнка, його педагогічні ідеї студенти нашого гуманітарно-педагогічного інституту
вивчають у курсі "Історії педагогіки", але творчий доробок науковця, педагога заслуговує на введення
окремого курсу.
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Шоробура И.М. Педагогические идеи и подготовка будущих учителей.
Иван Огиенко – известный украинский просветитель, педагог, один из основателей национальной системы образования и воспитания. В статье рассмотрено его педагогическую деятельность 1914-1919
годов, его творческое наследие – неоценимый клад для учителей, его вклад в решение дидактических
проблем. Педагогические труды значимы в процессе подготовки молодых учителей.
Shorobura I.M. I. Ogiyenko's pedagogical ideas and future teachers' training.
Ivan Ogiyenko is the prominent Ukraіnian educator, one of the founders of the national system of education and
upbringing. The article deals with his educational activity from 1914 to 1919; his creative heritage is an invaluable treasure for the teacher; as well as his contribution to the solution of didactic problems. The heritage of
the scientist should be used in the work of contemporary teachers.
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ВИКОРИСТАННЯ ПОГЛЯДІВ ІВАНА ОГІЄНКА НА ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У статті розглядаються шляхи використання народного декоративно-ужиткового мистецтва у змістовому і операційному компонентах професійної підготовки вчителя початкових класів у контексті
творчої спадщини І. Огієнка.
Сучасники називали його людиною енциклопедичних знань, праці й обов’язку. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) глибоко знав мови, вітчизняну та всесвітню історію, етнографію, фольклор, наукову, теологічну, художню літературу, значної уваги у творчому спадку надавав декоративно-ужитковому мистецтву. Зокрема, у своїй монографії "Українська культура. Коротка історія культурного життя українського
народу" він пише: "... Пишна природа чарівного краю сама нахиляє мешканців до замилування у всякім
мистецтві. І ми бачимо орнамент на кожному кроці життя селянського: малюнки криють сволоки й комини, містяться над дверима та вікнами, по стінах хат, оздоблюють дерев’яний посуд, широко роскинулись по скринях, мисниках, на річах свіцьких і церковних. Вироби з шкла та глини, плетіння, ткацтво,
різьба на дереві, наші всім відомі писанки, наші вишивки, що оздоблюють все: сорочки, очіпки, каптурі,
хустки, рушники, фартухи, навіть задки на чоботях, наші плахти та килими, – все це свідчить про талановитий народ, що і тут утворив оригінальну культуру..." [1: 10-11].
Для того, щоб народна творчість гармонійно увійшла у шкільне життя, необхідно приділяти достатньо уваги народному мистецтву в процесі професійної підготовки учителів, і зокрема педагогів, які працюють з молодшими школярами. Перш за все, варто поглибити знання вчителів про декоративноужиткове мистецтво, роблячи акцент на семантиці народних орнаментів, яка властива всім художнім
творам.
Підхід до вивчення народної мистецької спадщини, на нашу думку, має бути побудованим за принципом концентричних кіл, в центрі яких знаходиться чітко визначений вид народної творчості. Подальше
радіальне просування відбувається в ході ідентифікації подібних і відмінних ознак в інших видах ремесел. Так, у нашому дослідженні базисним елементом є українська народна вишивка, після детального
вивчення якої відбувається ознайомлення з витинанкою, керамікою, килимарством, писанкарством, різьбярством тощо. Уведення нового виду народного мистецтва передбачає розширення художньоестетичного світогляду студентів і формування елементарних виконавських технік.
Безперечно, майбутнім учителям початкових класів під час навчання у вищих педагогічних закладах
повинна даватися ґрунтовна підготовка з декоративно-ужиткового мистецтва. Вони мають бути готовими до використання декоративно ужиткового-мистецтва у навчально-виховному процесі – володіти методикою і практичними навичками. Перший напрямок підготовки включає розуміння педагогічного потенціалу народного мистецтва, розуміння його символічно-образної мови, конкретизацію педагогічних
умов, доцільності його використання у навчально-виховному процесі, другий напрямок – це володіння
технологією вишивки.
Виходячи з цього, ми вважаємо, що майбутні вчителі початкових класів повинні знати: теоретичні засади української народної вишивки, що передбачає ознайомлення з історією та розвитком народного
промислу ручної вишивки, з особливостями використання різних технік вишивки в різних регіонах України, семантикою – символічно-знаковою мовою візерунків для оздоблення одягу та інтер'єру; види початкових швів, послідовність виконання та їх застосування; методи та прийоми вишивання нескладних
узорів та малюнків різними техніками ручної вишивки; основи матеріалознавства; класифікацію та крій
народного костюму; основи малюнку та живопису; основи економічних знань; технологічну документацію, державні стандарти тощо.
Майбутні вчителі початкових класів повинні володіти такими технологічними вміннями: "читати" візерунок української народної вишивки, складати композицію орнаменту для певного виробу, розробляти
візерунки для вишивок різного призначення, збільшувати, зменшувати візерунки, переносити їх на тканину, добирати тканину, шви для вишивання виробу, згідно з призначенням, нитки за товщиною і кольором; володіти різними групами технік вишивки; оздоблювати вироби техніками різних груп на тканинах
різного переплетення; кроїти та шити народний одяг; дотримувати вимог безпечної праці.
Безперечно, гармонізувати і гуманізувати пізнавальну діяльність школярів дають можливість інтегровані вміння вчителя (поєднувати теоретичні знання про вишивку й навички виконання технік швів у процесі навчання школярів різних дисциплін: художня праця, образотворче мистецтво, музика, рідна мова,
математика, природознавство).
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Значну увагу приділяв Іван Огієнко видавництву підручників, методичних посібників, розрахованих
на всі верстви населення. На жаль, і в наш час такі підручники виходять невеликим накладом, і серед них
варто відзначити видання Радкевич В.О., Пащенко Г.М. "Технологія вишивки" [2]. У підручнику за ред.
академіка АПН України, доктора педагогічних наук, професора Н.Г. Ничкало, розрахованому на учнів
професійних навчально-виховних закладів, педагогічних училищ, коледжів та позашкільних установ,
подано теоретичний матеріал з технології ручної і машинної вишивки, композиції, технічного малюнка,
крою та розташування вишивки на виробах; технологією остаточної обробки та догляду за вишитими
виробами. Наведені кольорові фрагменти узорів старовинної та сучасної вишивки різних регіонів України.
Теорії і практиці виховання молоді на національно-культурних традиціях українського народу присвячений навчально-методичний посібник "Український рушник: засіб національного виховання і витвір
декоративно-ужиткового мистецтва" [3]. У ньому висвітлені актуальні проблеми формування особистості, зокрема розглядається полтавський вишитий рушник як засіб естетичного, трудового, морального виховання.
На жаль, відсутні посібники для вчителів загальноосвітніх шкіл, в яких увага акцентувалася б не тільки на технологіях, а і на питаннях семантики, сприймання, доцільності використання тих або інших видів
народного мистецтва, а також методичні аспекти його використання при викладанні різноманітних шкільних дисциплін. Отже, важливим завданням сьогодення є розробка і видавництво підручників з народного мистецтва для вищих і загальноосвітніх навчальних закладів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа. – К.:
Абрис. – 1991. – 172 с.
2. Радкевич В.О., Пащенко Г.М. Технологія вишивки: Підручник/ за ред. Н.Г.Ничкало. – К.: Вища
шк., 1997. – 303 с.
3. Бойко А.М., Титаренко В.П. Український рушник: засіб національного виховання і витвір народного декоративно-ужиткового мистецтва (на прикладі полтавського вишиваного рушника): Навчальнометодичний посібник. – Полтава: Верстка, 1998. – 72 с.
Матеріал надійшов до редакції 26.11.2001 р.
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Reznichenko Z.V. Accounting Ivan Ogiyenko's views on pedagogical potential of folk decorative – applied art
in professional of primary school teachers.
The ways of using folk decorative – applied art in content and operational components of professional training
of primary school teachers are presented in the context of Ivan Ogiyenko’s heritage.
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ПРОБЛЕМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ
ІВАНА ОГІЄНКА
У статті розглядаються деякі аспекти проблеми соціалізації особистості в контексті педагогічної
спадщини Івана Огієнка. Зокрема, його погляди на соціальне виховання в сім’ї, школі та позашкільних
установах як інститутах соціалізації підростаючих поколінь.
В умовах функціонування сучасної школи в Україні важливої ваги набуває проблема розвитку особистості, її входження в соціальне життя суспільства. Успішному розв’язанню цієї проблеми, безперечно,
сприяє звернення до досвіду вчених, педагогів минулого.
Серед таких особистостей, теоретичний та практичний доробок яких залишається вагомим в умовах
сьогодення, по праву можна назвати ім’я людини високого обов’язку та практичної працездатності Івана
Огієнка. "Велетень науки", "титан думки" він залишив слід подвижницької діяльності на ниві української
науки. Свідченням цього є його наукові праці, в яких висвітлені деякі аспекти проблеми соціалізації особистості "Українська культура", "Наука про рідномовні обов’язки", "Книга нашого буття на чужині",
"Мої проповіді" та інші.
Проникнувшись проблемою соціалізації особистості, основою якої Іван Огієнко вважав єдиний комплекс цілеспрямованих дій родини, школи, церкви та інших позашкільних установ, педагог відводить
провідну роль у цьому процесі саме родині, всупереч ігноруванням сімейного виховання керівниками
радянського уряду ("Декларація про соціальне виховання"-1920, "Кодекс законів про народну освіту в
УРСР"-1922 та ін.).
Сім’я – це перша суспільна сходинка в житті людини, і тому традиційно вона вважалась одним із
найвпливовіших факторів формування особистості. Сім’ю Іван Огієнко розглядає, як суб’єкт соціалізації,
який передає власні норми та цінності, що зумовлюють специфічні, притаманні саме цій родині стосунки, традиції, звичаї та форми сімейної поведінки. Саме в сім’ї діти поступово прилучаються до дорослого
життя, пізнають різноманітні соціальні ролі, вступають у перші і тому надзвичайно важливі для неї стосунки з оточуючими людьми, і в першу чергу, з батьками.
Іван Огієнко наголошував, що найперше навчання дитина проходить саме в сім’ї. "Чого батько і мати
навчать у родині, з тим і в світ піде дитина" [1].
На думку Івана Огієнка, здійснюючи родинно-сімейне виховання, потрібно мати неабиякий досвід,
який не приходить сам собою. Тому він у своїй праці "Наука про рідномовні обов’язки" наголошував на
тому, що батькам у кожному конкретному випадку мають прийти на допомогу спеціалісти – учителі, вихователі, організатори позашкільного виховання. Перш ніж втрутитися в життя конкретної сім’ї, Іван
Огієнко радив глибоке вивчення сім’ї вихованця з врахуванням виховних можливостей батьків: їхньої
освіти, вміння контактувати з товаришами доньки чи сина, наявності домашньої бібліотеки, рівня зацікавленості мистецтвом, обізнаності з найважливішими методами виховання. Він також наголошував на
тому, що педагог повинен знати про емоційний комфорт родини, стан моральності дорослих її членів,
прагнення батьків розвивати пізнавальні інтереси дітей. Безперечним є той факт, що добробут сім’ї
впливає на самооцінку дитини, її самоповагу, стосунки з однолітками, вибір життєвих перспектив, якість
освіти, розвиток здібностей. Економічне становище тогочасної української держави негативно впливало
на добробут сімей, а отже на процеси соціалізації дітей та підлітків.
Значне місце у родинному вихованні Іван Огієнко відводив спілкуванню батьків і педагогів. Відомим
є той факт, що при недостатньому спілкуванні з батьками сповільнюється як фізичний, так і розумовий
розвиток дитини. Педагог наголошував на тому, що батьки та педагоги впливають на свідомість, підсвідомість, почуття дитини. Вчений зазначав, що спілкування повинно бути систематичним, послідовним і
доступним. Він цінив такі методи спілкування, як бесіда, розповідь, дискусія. "Спілкування, – писав він,
– окрім надання конкретних знань, веде до вироблення етичних норм, до вміння володіти мовою,
правильно формувати свої думки" [1].
Іван Огієнко говорив, що батьки не тільки мають право, а завжди повинні знати, чим живе і цікавиться їхня дитина, які моральні якості їй притаманні, який у неї характер. Вчений наголошував про необхідність виховання у дитини терплячості, розумно-оціночного ставлення до матеріальних благ, бажання
творити добро. Він радить батькам читати соборне послання святого апостола Якова всією сім’єю і використовувати його настанови як теми для бесід з дітьми – це "Двоєдина людина не постійна", "Гнів людський не чинить правди", "Пожадливість народжує гріх", "Не нарікайте один на одного" та інші [2].
В процесі соціалізації дитини батьки та вчителі повинні виступати як партнери, постійно доповнювати і підтримувати один одного.
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Іван Огієнко говорив, що школа шліфує і вдосконалює якості вихованців, які формуються батьками.
Важливу роль у цій "шліфовці" Іван Огієнко відводив педагогу як пораднику у вихованні дітей. Він зазначав, що вчитель – не хто інший як духовний провідник дитини, який не має право на помилку, і від
якого залежить, якою особистість вийде зі школи – гуманістично спрямованою чи соціальнодеструктивною. Справжній педагог, на думку Івана Огієнка, повинен спиратися на досвід дітей, який
вони здобули у спілкуванні з батьками й іншими членами виховних організацій.
В своїх роботах Іван Огієнко довів, що вчитель повинен багато працювати над собою, здобувати нові
знання. І тому він розглядав навчально-виховний процес не тільки як процес передачі знань учням, а і як
процес формування особистості, її свідомості. Хоч педагог і має в своїх руках велику зброю, на думку
Івана Огієнка, він повинен будувати свою виховну роботу на вірі. Виховну роль учителя вчений вбачав у
виробленні в молодого покоління поваги до інших агентів соціалізації – батьків, близьких сусідів, друзів
і навіть до інших народів. І з цього приводу Іван Огієнко зауважував, що учителям потрібно бути добре
інформованим з різних галузей науки, культури, освіти в країні і за кордоном, знати цікаві факти з життя.
Актуальним і сьогодні залишаються погляди Івана Огієнка на проблему взаємозв’язку родини та громадських організацій в процесі соціалізації особистості. Розумне їх поєднання впливає на соціалізацію
особистості і є фундаментом для прояву майбутніх професійних здібностей. Вчений наголошував на необхідності залучення до процесу соціалізації батьків, учителів, церковних діячів з використанням різних
засобів. "Все людство зростає, – писав у своїх проповідях митрополит Іларіон, – а з ним зростає і розуміння високої людської істоти, божественності людини" [3]. Тобто, він радив батькам підтримувати
зв’язки з різними громадськими організаціями, які впливають на процес соціалізації особистості. Саме
вони поліпшують психічне здоров’я, сприяють зняттю життєвого напруження, бо діти виступають в них
як повноправні організатори конкретних справ.
Іван Огієнко дотримувався думки, що саме у виховних організаціях (школах та позашкільних установах) здійснюється соціальне вихованя як частина соціалізації, яка відносно контролюється з одного боку,
з іншого – саме вони впливають на дітей стихійно в процесі їх взаємодії. Саме через таку систему виховних організацій суспільство та держава водночас намагаються забезпечити рівні можливості для виховання молодого покоління і дати можливість кожному реалізувати свої позитивні потреби, здібності та
інтереси, вважав Іван Огієнко. Тому вчений зазначав, що всьому цьому сприяють державні органи, спілка письменників, церква зі своїм духовенством, спортивні організації, театральні діячі. Але на перше місце він ставив церкву, пояснюючи це тим, що вона "впливає на вироблення в собі правдивої думки",
"любові до первобатьківщини", "чесного життя у світі" [4]. Як писав Іван Огієнко, "довгі віки українська
церква була найміцніше зв’язана зі своїм народом, а це двом їм надавало сили та духу. У нас завжди віра
і нація ототожнювалися, а тому збереження батьківської віри було збереженням і своєї нації. У цьому
сила і значення нашої церкви не тільки в давнину, а так само й тепер" [5].
За свідченнями дослідників релігія завжди була важливим інститутом соціалізації підростаючих поколінь. Іван Огієнко писав: "Віра робить ніби виконаним те, чого ми тільки чекаємо, це повне переконання про речі невидимі" [6]. Вчений наголошував, що віра повинна бути глибокою, діяльною, твердою
та міцною. Одна із дослідниць педагогічної спадщини Івана Огієнка А.А.Марушкевич прийшла до висновку, що вчений у своїх працях довів, що:
·
віра без діла мертва;
·
свою віру треба найбільше виявляти в любові;
·
у віруючого мусить бути чисте сумління;
·
обов’язком віруючого є довіра до людей.
Відводячи релігії (християнство на Україні) одне з чинних місць у процесі соціалізації особистості,
Іван Огієнко підкреслював, що вона сприяла розвитку образотворчого мистецтва, співу й музики, літератури, фольклору як засобів соціалізації дитини.
Значне місце серед засобів соціалізації дитини Іван Огієнко надавав національним звичаям та традиціям. "Наші рідні звичаї та традиції, в яких ми виростали і виховувались довгими віками, мають велике
значення, – бо це ж вони – основа нашої культури, це та підвалина, на якій стоїть наш народ як окрема
нація" [4]. Він наголошував на тому факті, що саме в обрядах поєднується естетичне, моральне, епосне та
історичне, вони поєднують минуле і сучасне, свідчать про наявність етнічної спільності людей.
Іван Огієнко писав, що українці як нація мають багату спадщину національного мистецтва, яке відіграє чималу роль у соціалізації підростаючого покоління. Народні таланти України виявляються у різних
видах, жанрах мистецтва: танцювальному, пісенному, декоративно-ужитковому тощо. Саме ці засоби
соціалізації особистості, на думку Івана Огієнка, виявляють у дітей потяг до прекрасного, народжують
бажання розвивати традиційні форми мистецтва.
Таким чином, аналіз педагогічної спадщини Івана Огієнка показав, що вона різнопланова, а деякі її
аспекти залишаються актуальними і сьогодні. Зокрема, вчений вважав, що основою соціалізації особистості є комплекс цілеспрямованих дій родини, школи, церкви та інших виховних організацій, де провідну
роль він відводив родині з її внутрішніми факторами соціалізації (характер сімейних відносин, емоційна
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атмосфера, добробут сім’ї та ін.). Серед агентів соціалізації дітей та підлітків провідне місце Іван Огієнко
відводить педагогу як наставнику.
Іван Огієнко підкреслював, що саме у виховних організаціях (школах та позашкільних установах), як
інститутах соціалізації, забезпечуються рівні можливості для виховання молодого покоління і дається
можливість кожному реалізувати свої позитивні потреби, здібності та інтереси.
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Новгородский Р.Г. Проблема социализации личности в контексте педагогического наследия Ивана Огиенко.
В статье рассматриваются некоторые аспекты проблемы социализации личности в контексте педагогического наследия Ивана Огиенко. В частности, его взгляды на социальное воспитание в семье, школе и
внешкольных учреждениях как институтах социализации подрастающих поколений.
Novgorodsky R.G. The problem of socialization of Ogiyenko's pedagogical heritage.
The article presents some views on the problem of socialization of an individual in the context of pedagogical
heritage of Ivan Ogiyenko are presented. Some of his views on the social education in the family, school and
other educational establishments as institutions of socialization of an individual are put to consideration.
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ВКЛАД І. ОГІЄНКА В УТВЕРДЖЕННЯ ЦІННОСТЕЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ
Творча спадщина І. Огієнка розглядається в контексті сучасної концепції громадянського виховання в
Україні. Аналізуються духовні цінності, які зумовлюють сутнісні характеристики особистості громадянина української держави.
З початком процесу демократизації освіти та реформування школи в зоні особливої уваги педагогічної науки і приктики опиняється проблема впровадження сучасної концепції громадянського виховання
особистості в умовах розбудови української державності. Метою цієї концепції є виховання громадянина, який цінує та готовий відстоювати ідеали свободи; сповідує демократичні цінності і права людини;
гордиться своєю національною приналежністю та демонструє толерантність і повагу до інших людей та
культур; бере участь у громадсько-політичних процесах у відповідності до власних переконань і цінностей; знає свої права і дотримується закону; розуміє процеси, що відбуваються в суспільстві й мислить
критично і незалежно; вміє долати стереотипи й знаходити компроміс [ 9].
Проблема формування системи цінностей, які відкривали б простір для розвитку особистості творчої,
активної, здатної до свідомого й відповідального вибору життєвої позиції, завжди знаходилася на передньому краї вітчизняної демократичної думки. Сучасна українська педагогіка спирається на багату спадщину й кращі традиції виховання громадянина. Зразком сподвижника на ниві утвердження демократичних громадянських цінностей та відродження національної свідомості був і залишається Іван Огієнко. В
його особі ми маємо водночас людину енциклопедичних знань, ученого, педагога, державного, громадського, культурного й церковного діяча, який усі свої визначні сили і таланти поклав на службу своєму
народові.
В контексті цінностей громадянського виховання з ім’ям І. Огієнка пов’язане превалювання у формуванні громадянина насамперед таких якостей, як любов до свого народу, народної творчості, рідної мови,
знання власної історії та культури, усвідомлення себе як вільної особистості, дотримання чеснотного
життя й християнської моралі, чистота розуму, душі та серця, розважливе й критичне ставлення до оточуючого світу, повага до книжки і вміння з нею працювати самостійно, використання дослідницьких методів пізнання істини.
Багато праці й уваги Іван Огієнко присвятив відстоюванню української державності як "найсвятішої
ідеї українського народу"[3:5], яка червоною ниткою проходить через усю українську історію як її головна ціль і головна мета існування. Ця ідея, на думку І.Огієнка, має скласти основу національної ментальності і передаватися із покоління в покоління живою і активною.
Існуюча в нашій державі система освіти поки ще слабо сприяє зміцненню національного самоусвідомлення людини, почуття причетності до державотворчого процесу, громадянських знань, а також умінь і
навичок участі у соціально-політичному житті суспільства. У змісті шкільної освіти відчутно бракує
знань, які б готували молодого громадянина до життя в умовах демократичної держави, а саме:
про обов’язки, права і свободи людини і громадянина демократичного суспільства;
про сучасні політичні інститути, механізми їх функціонування і можливі шляхи взаємодії громадянина з державними органами;
про основні принципи та цінності демократії, форми волевиявлення народу;
про взаємозв’язок економічної та політичної систем держави і проблеми соціальної захищеності
людини у громадянському суспільстві;
про причини конфліктів і шляхи їх розв’язання;
про питання міжнаціонального, міжконфесійного та міжкультурного спілкування і толерантності
тощо.
Вибираючи форми та методи роботи, сучасному вчителю доводиться концентрувати більше уваги на
створенні навчальних ситуацй, у яких учні мали б можливість апробувати різноманітні форми і способи
функціонування громадянина у політико-правовому, економічному, соціальному та культурному полі
демократичної держави. Виховний потенціал таких ситуацій полягає у набутті молодими громадянами
досвіду громадянських дій, демократичної поведінки та двосторонньої комунікативної взаємодії.
Іншою важливою складовою частиною змісту громадянської освіти є культурологічні знання, які наближають людину до культурних надбань своєї нації і водночас відкривають їй скарбниці культур інших
народів. Сучасна концепція громадянського виховання в Україні передбачає оновлення змісту шкільної
освіти на засадах широкого використання кращих досягнень національної та світової культури. Принцип
культуровідповідності, декларований як один з основних принципів громадянської освіти, означає врахування у її змісті етнонаціонального, регіонального, культурного і звичаєвого контексту, зв’язок шкіль© Мисечко О.Є., 2002
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ного колективу з місцевою громадою, участь у спільних із нею соціальних, культурних, природозахисних
акціях [ 9 ].
Іван Огієнко справедливо вважав, що питання про національну культуру, історію, мову постають особливо гостро у контексті виховання громадянина своєї держави, який цінує та готовий відстоювати ідеали свободи та демократії. "Чи ми ж справді маємо право на вільне життя, чи ми маємо право на ту автономію, якої так настирливо домагаємося ось уже більше двох віків?" – запитує він [8:3] і присвячує пошукам відповіді значну частку свого життя і не один десяток друкованих праць, виступів, поетичних та
драматичних творів.
Найвизначніший з них – курс історії вітчизняної культури під назвою "Українська культура" (Київ,
1918), прочитаний професором І.Огієнком в Українському Народному Університеті, – з енциклопедичною об’єктивністю та історичним оптимізмом доводить національну самобутність українського народу
та необхідність обстоювання державності України. Ознайомлення шкільної та студентської молоді з цим
твором безперечно сприятиме усвідомленню нею оригінальності культурних проявів та яскравої талановитості українського народу, утвердженню почуття власної гідності та національної гордості, формуванню активної громадянської позиції та відповідальності за збереження національних здобутків.
Однією з наскрізних ідей цього твору є показ і обстоювання глибоких демократичних засад, які мали
місце в історії української культури, а саме таких, як поширеність друкарства і доступність книжки усім
верствам українського народу; велика демократичність літератури; широка мережа народних шкіл; охоплення шкільними підручниками усіх головних наукових курсів; відсутність станових обмежень на навчання в Київській Академії; закріплення за старих часів повного самоврядування за містами; вільність і
незалежність української церкви; порівняна демократичність життєвого укладу тощо.
Особливу роль в утвердженні національної свідомості та громадянськості українського народу
І.Огієнко відводив відродженню української мови: "Мова – це наша ознака, в мові – наша культура, ступінь нашої свідомості. Мова – …це форма національного організування… душа кожної національности,
її святощі, її найцінніший скарб" [8:239]. Він називав українську мову "прапором нашої національності"
[5:6 ].
До цієї істини І.Огієнко повертався ще не раз, як, наприклад, наприкінці 50-х років, коли він підкреслював, що саме "вироблена, уставлена літературна мова перетворює етнографічний народ на націю" [6].
У цілому в бібліографічному списку творів митрополита Іларіона за період 1907-1970 років, укладеному
Зиновієм Тімеником [ 4: 121-198], нараховується понад 130 робіт на теми української мови та мовознавства, які свідчать про активну участь цієї видатної людини у процесі становлення рідної мови: нариси з
правопису окремих слів та букв; статті з приводу наголосу, вживання відмінків, іншомовної лексики,
категорії роду та окремих частин мови (наприклад, вигукових дієслів); таблиці для вивчення синтаксису
(складні) для школи й самонавчання; підручники для вивчення граматики й української літературної мови; замітки з методики української мови; багато різноманітних словників та коментарів до них; праці з
історії мови та українського правопису; дослідження мовних особливостей творів Т.Г. Шевченка,
І. Котляревського, Є. Гребінки, П. Гулака-Артемовського; пасхальні послання "Бережімо свою рідну мову"; десять рідномовних заповідей для українського емігранта "Шануймо свою рідну мову!"; вірші та
прозові мініатюри про українську мову тощо.
Важливим у плані розуміння значення національної мови для громадянського виховання особистості
є висловлена І.Огієнком теза про те, що мова є значним соціально-психологічним чинником цього виховання, оскільки вона мотивує соціальну поведінку особистості, є "найпершою сторожею психічного я"
людини, бо "німого…попхаєш, куди забажаєш" [6:240].
Саме тому, перебуваючи на посаді міністра народної освіти УНР, у січні 1919 року І.Огієнко підписав
закон про мову, згідно з яким мовою викладання в усіх школах повинна була стати державна, тобто українська мова.
Окрім цього закону, у період виконання обов’язків Головноуповноважненого уряду УНР
(м.Кам’янець-Подільський, листопад 1919р. – липень 1920 р.) міністр І.Огієнко чітко означив свою зрілу
громадянську позицію гідними справами на культурно-освітній ниві. При Кам’янець-Подільському державному Університеті він заклав ряд комісій і видав потрібні на їх роботу кошти: для складання Історичного словника української мови, для вироблення правничої термінології, для перекладу Св. Письма на
українську мову. Він також звернув свою пильну увагу на українське шкільництво на всьому Поділлі і
зберіг його від розвалу [7].
У творчій спадщині І.Огієнка можна знайти багато свідчень його уваги до ролі школи у житті суспільства. Школі І.Огієнко відводив значне місце у вихованні підростаючого покоління в національному
дусі. Так, розглядаючи період зростання українського національного руху в 50-х–60-х рр. ХІХ сторіччя,
він підкреслював, що недільні школи, які почали масово з’являтися в той час, викликали в Україні велике
духовне піднесення, а разом з тим і піднесення національне, бо провадили навчання по школах українською мовою і сприяли появі україномовних навчальних та релігійних підручників [2:28].
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Доказом національного пробудження та пожвавлення діяльності українського шкільництва стала поява наприкінці ХІХ ст. освітянських товариств, гуртків, часописів (наприклад, заснованого у 1868 р. у
Львові товариства "Просвіта"). Через них демократично орієнтована громадськість дбала про піднесення
рівня освіти, культури й національної гідності народних мас, висувала на чільне місце у діяльності школи цінності національного виховання і національного самовизначення. Наприклад, створене у 1881 р.
освітньо-виховне "Руське Педагогічне Товариство" ставило за першочергову мету вирішення проблеми
навчання українського населення рідною мовою та видання дитячої літератури, шкільних підручників,
читанок, щорічних календарів, які б виховували український народний дух, розвивали на народній основі
рідну мову, заохочували до творчої участі у національному розвої українське письменство.
Великою заслугою Огієнка-педагога як спадкоємця цих визначних просвітницьких традицій є застосований ним комплексний діяльнісний підхід до проблеми громадянського виховання. Іван Огієнко не
тільки наголошує на важливості отримання знань, необхідних для формування справжнього громадянина, а й орієнтує людину на практичну діяльність, пов’язану з реалізацією гуманістичних світоглядних
цінностей, демократичну поведінку.
Важливим елементом нової парадигми цінностей громадянського виховання, на якому у свій час акцентував увагу І.Огієнко, є оволодіння активними методами пізнавальної діяльності, стимулювання творчості, ініціативи, самостійного критичного мислення людини. Оволодіння науковою дослідницькою
методологією, зокрема такими методами, як історичний, порівняльний, психологічний, філософський,
покликане, на думку І.Огієнка [5], дати досліднику об’єктивну картину оточуючого світу і забезпечити
критичну його оцінку. Говорячи про те, які книжки треба читати і як, він неодноразово підкреслював, що
це повинні бути праці, які заставляють вглиблюватися, читати вдумливо і критично.
Ці та інші поради й настанови нашого видатного земляка, в актуальності яких ми переконуємося сьогодні ще раз, свідчать про те, що проблема виховання громадянина у дусі демократичних цінностей не
може бути вирішена в умовах відсутності демократичних засад у країні в цілому і без застосування демократичних методів у навчально-виховному процесі зокрема.
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Мисечко О.Е. Вклад И.Огиенко в утверждение ценностей гражданского воспитания.
Творческое наследие И.Oгиенко рассматривается в контексте современной концепции гражданского
воспитания в Украине. Анализируются духовные ценности, которые обуславливают сущностные характеристики личности гражданина украинского государства.
Myssechko O.Ye. Contribution of I.Ogiyenko to strengthening of the values of civic education.
Ivan Ogiyenko’s creative heritage is considered in the context of contemporary concept of civic education in
Ukraine. The authoe analyses spiritual values which form the basis of essential personal characteristics of a
citizen of the Ukrainian state.
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І. ОГІЄНКО ТА СУЧАСНА ШКОЛА
В статті розкривається роль і значення педагогічного спадку І. Огієнка в реформуванні і оновленні національної освіти, формуванні духовних цінностей при використанні інноваційних технологій навчання в
сучасній школі.
Якби ми вчилися так, як треба,
То й мудрість би була своя…
Тарас Шевченко

Становлення національної системи освіти України, оновлення змісту загальної середньої освіти, відповідно до нової 12-річної школи, формування вчителя і учня нової генерації потребує сучасного науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, озброєння вчителів-практиків інноваційними педагогічними технологіями.
Вивчення літературної спадщини І. Огієнка дає підставу вважати його видатним українським просвітником, педагогом, фундатором національної системи освіти і виховання.
Чільне місце в духовній спадщині І. Огієнка займають книги "Бог і світ. Читання для молоді недільних і українських шкіл і родин", яка розкриває основи і зміст морального виховання, а в праці "Українська культура" обґрунтовує положення про духовність та освіченість українців [1;2;3]. На сучасному етапі,
коли освіта спрямована на втілення в життя української національної ідеї, коли на з’їзді освітян України
прийнято документ "Національна доктрина розвитку освіти України", актуальними залишаються питання, які піднімав І. Огієнко біля 100 років тому, а саме: "Чи справді нам потрібні окремі школи з нашою
мовою, окремі університети, чи може це тільки наші випадки, як про все це кажуть невідомі люде?" [1].
Освіта виховує громадянина і патріота України, прищеплює любов до української мови і культури, до
народних традицій, і це підтверджує у своїх творах І. Огієнко. "І поки живе мова – житиме народ, яко
національність", а далі він зазначає: "Український народ – це той казковий велетень, що коли його рубали надвоє – то й сили ставало вдвоє, коли рубали його далі – то сила все росла та росла, все на ворогів з
боєм ійщла…" [2].
Нині відбувається переорієнтація свідомості мільйонів людей на світоглядні та морально-етичні цінності християнства. Погляди І. Огієнка на духовний розвиток особистості з позиції християнської моралі
знайшли висвітлення і обґрунтування в працях "Живімо правдою", "Віра. Слово во время люте", "Обожнення людини – ціль людського життя", у проповідях і виступах" [4].
Духовність І. Огієнко розглядав як складну багатовимірну систему ціннісних орієнтирів, що тісно
пов’язані зі свідомістю людини, її інтересами та ставленням до навколишньої дійсності і до самої себе як
соціального індивіда.
Сьогодні, коли відбувається перебудова сучасної школи, оновлюється її зміст, все більше ми відчуваємо як бракує і дитячим, і дорослим душам духовності.
Запроваджуючи та розробляючи інноваційні, особистісно зорієнтовані технології навчання, в їх основу закладають ідеї розвитку духовної особистості, що були запропоновані І. Огієнком. Він вважав орієнтацію молоді на духовні цінності християнства найважливішим чинником національного відродження
країни.
Духовність І. Огієнко розглядав як складну багато вимірну систему ціннісних орієнтирів, що
пов’язані з життєвими цілями та мораллю християнства. Тому для розвитку духовної особистості важливим є:
утвердження гуманних начал у міжлюдських стосунках: доброти, справедливості, взаємоповаги,
сумлінності, принциповості, толерантності, щирості;
розвиток національної свідомості та участі у примножені традицій народу;
відповідальне й турботливе ставлення до людей;
усвідомлення необхідності діяти на благо людства;
заохочення здатності мислити самокритично і практично [2:4].
Так, інноваційна модель модульно-розвивального навчання реалізує досконаліший механізм системного впливу навчання (оточення) на особистість учня. Вона обґрунтовує та обстоює закони і принципи
таких універсальних соціально-психологічних процесів, як занурення особистості у культурно-історичні
пласти загальнолюдського досвіду і вивільнення її від деструктивних обмежень та впливів довкілля, які
сприяють самореалізації особистості, її духовному зростанню [5;6;7].
Специфіка модульно-розвивального навчання полягає в найінтенсивнішій роботі учня і вчителя над
самим собою, що забезпечує максимальну реалізацію їхніх психоемоційних, розумових та духовних можливостей, творче сприйняття особистого "Я" у просторі і часі, що відбувається як довершена послідов© Семенюк Т.В., 2002
151

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 9. Педагогічні науки

ність драматичних технологій ведення навчального заняття від установчо-мотиваційного до духовноестетичного етапу.
Модульно-розвивальне навчання, яке запроваджується у загальноосвітніх школах України за моделлю А.В. Фурмана, обґрунтовує та обстоює закони і принципи таких універсальних соціальнопсихологічних процесів, як занурення особистості у культурно-історичні пласти загальнолюдського досвіду і вивільнення її від деструктивних обмежень та впливів довкілля, що розпочинається на етапі проектно-конструкторської діяльності вчителів при створені програмово-методичного забезпечення (графсхеми та наукові проекти навчального модуля, розвивальні міні-підручники, програми самореалізації
особистості та освітні сценарії).
Запропонована структура проблемно-модульної програми створює можливості для наукового проектування розвивального простору, розвивальної взаємодії вчителя і класного колективу як взаємодоповнення складових соціокультурного досвіду – знань, норм, цінностей. В ході повноцінного функціонування навчального модуля на основі цих програм наукові знання стають інструментом свідомої діяльності
учнів, норми системно втілюються у програмах творення довкілля і власної поведінки, а цінності тотально заповнюють простір моральних учинків, краси і духовності. Водночас соціально-культурний досвід не
тільки наповнює шкільну практику, він ще й збагачує внутрішній світ учня новим змістом, сприяє психосоціальному розвиткові його особистості, духовному розквіту.
Про системний характер організованої проектно-мислительної діяльності свідчать рівні проектування
(стратегія, тактика, техніка, проектно-мислительна діяльність) проблемно-модульних програм, що вичерпно характеризують процес руху науковців і практиків від розв’язання стрижневих завдань до набування досвіду вирішення локальних питань модульно-розвивальних технік викладання окремих навчальних
модулів (розділів, тем).
Вперше ґрунтовна наукова програма відродження та розвитку різних сторін українського менталітету,
життєтворчого збагачення української душі і родовідного етносоціуму реалізується педагогічними колективами ЗОШ № 80 м. Дніпропетровська ("Школа ментальності"), ліцею № 157 м. Києва ("Школа віри"),
ЗОШ № 4 м. Южний Одеськой області ("Школа духовності"), ЗОШ № 10 м. Бердичева ("Школа розуміння") та ін.
Програми діяльності даних експериментальних шкіл направлені на створення моделі інноваційного
соціально-психологічно-культурного простору, який ґрунтується на принципах ментальності, духовності,
розвитковості і модульності, спрямований на збагачення змісту національної середньої освіти. Його теоретичним орієнтиром є "науковий підхід до тлумачення освіти як найважливішого інституту духовного
життя суспільства, національної безпеки держави, благополуччя та психологічного здоров’я підростаючого покоління" [8].
Принцип ментальності, як відомо, стосується змісту життєактивності індивіда, оскільки характеризує
внутрішній, духовний світ особистості. Згідно з психоаналітичною теорією З. Фрейда, більшість людського досвіду знаходиться поза межами сфери свідомого і проявляється як неусвідомлені потяги.
Отже, духовний світ ментальності за своєю сутністю має інтерсуб’єктивний характер, він утримує велику кількість психічних процесів утворень і механізмів, які усвідомлюються і раціоналізуються частково і фрагментарно.
Ментальність – чуттєво-мислительний інструментарій бачення світу, достеменно не прорефлексований і логічно не обґрунтований. Ментальність не ідентична ідеології як чітко визначеній системі миследіяльності. Вона швидше є переживаннями думки на шляху до усвідомлення буття. В кожному суспільстві є специфічні умови для структурування суспільної свідомості: традиції, культура, мова, спосіб життя
і релігійність утворюють своєрідну матрицю, в межах якої власне й формується національна ментальність. Ментальність тісно пов’язана із самоактуалізацією, самоусвідомленням, самовираженням особистості. Ось чому при проектуванні граф-схем, наукових проектів навчальних модулів слід враховувати
ментальність учнів, батьків, учителів, друзів, тобто соціум, в якому працює школа.
Принцип духовності передбачає глибоке психолого-дидактичне адаптування змісту навчальних курсів до соціокультурного простору навчання, що забезпечує інтенсивну внутрішню роботу вчителя і учня
над самим собою, максимально реалізує їхні емоційно-психологічні та духовно-вольові резерви. Перебіг
виховного ритму, гуманізуючи навчально-предметний зміст і породжуючи у кожного нормативнорегуляційну активність певного типу, неподільно пов’язаний з двома іншими ритмами – навчальним та
освітнім, що дає змогу плекати окультурений досвід організованого духовного співжиття особистості –
від їхніх потреб до ситуативної поведінки.
У зв’язку з цим у теорії модульного навчання виявлено сьомий етап технологічної реалізації – духовно-естетичний, до його психолого-педагогічного змісту входять: факти внутрішнього осягнення власного
духовного збагачення; творче сприйняття особистого "Я" у просторі і часі; участь у добрій справі чи діяльності; пошук позитивного в оточенні; творення і відображення у слові та малюнках образів, душевних
станів, рефлексивні дії і вчинки щодо зміцнення віри в себе, життя, людей.
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Розробка новітньої парадигми освіти передбачає створення такої категоріальної матриці, яка смислово моделювала б суттєві параметри розвитку соціально-культурного простору у вимірах – освіченість,
пристрасність, творчість, досвід. Основою для них слугують свідомість, любов, інтуїція і мудрість.
"Мудрість – це показник духовної гармонії людини і Всесвіту, що характеризує здатність найкращим
чином досягти найблагородніших цілей" [8].
За нових умов вчитель і учень – виробники і носії кращого соціально-культурного досвіду нації і
людства, які професійно займаються творенням в соціальному оточенні вчинків істини, краси, добра,
свободи, що забезпечує їхній саморозвиток і самоактуалізацію на рівнях суб’єкта, особистості, індивідууму. Прискорений культурний розвиток особистості за нової освітньої системи забезпечується тим, що
вчитель і учень навчаються усвідомлено працювати як із основними різновидами освітнього змісту (психолого-педагогічного, навчально-предметного, методично-засобового, управлінсько-технологічного), так
і з різними рівнями власної психічної активності і самоактивності, що стимулює актуалізацію внутрішніх
джерел саморозвитку на позитивному потенціалі "Я – концепції".
Модульно-розвивальна система реалізує структурно-функціональну модель соціального розуміння і
організовується у дві фази – інтелектуальне і духовне розуміння. Цей процес здійснюється в соціальній
організації за допомогою мови і мовлення як найбільш важливих способів культурного зростання особистості – цілеспрямоване творення особистістю духовних потреб і вчинків, етнонаціонального і власного
ментального досвіду за законами християнської моралі: істини, добра, краси, гармонії.
Таким чином, погляди та праці наших попередників: І. Огієнка, Г. Ващенка, Я. Чепіги та ін. – мають
стати важливим джерелом для розроблення теорій оновлення національної освіти та виховання духовних
особистостей в сучасній школі.
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Семенюк Т. В. И. Огиенко и современная школа.
В статье раскрывается роль и значение педагогического наследия И. Огиенка в реформировании и обновлении национального образования, формировании духовных ценностей при использовании инновационных технологий обучения в современной школе.
Semenyuk T. V. Ogiyenko and modern school.
The article deals with the role and significance of I. Ogiyenko’s pedagogical heritage in reforming and renovation of national education system and spiritual upbringing, including the use of the latest technologies in modern
school.
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ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ І. ОГІЄНКА
Здійснено аналіз педагогічної спадщини І.І. Огієнка. Представлені основні шляхи і засоби
національного виховання.
На сучасному етапі національного духовного відродження України створюються сприятливі умови
для повернення нашому суспільству істинних наукових і культурних цінностей, серед яких особливе місце посідають педагогічні праці І.І. Огієнка.
В умовах розбудови незалежної держави на перший план виходить проблема відродження національної системи освіти як передумови виховання нового покоління українців.
Її реалізація вимагає кардинального реформування системи національного виховання, метою якого
"Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті" визначила: виховання громадянина і
патріота України, прищеплення любові до української мови та культури, поваги до народних традицій,
формування національної свідомості та гідності [1: 3].
Головна мета української системи освіти – створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління, здатне навчатися впродовж всього життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства [1:2].
Впровадження національної системи виховання у сучасну школу може бути реалізовано засобами виховання, які визначені в творах фундатора національної культури й науки І. Огієнка.
І. Огієнко розглядав питання виховного впливу на підростаюче покоління як єдиний комплекс цілеспрямованої дії родини, школи, позашкільних установ і церкви. Успіх виховного процесу, за висновками
Огієнка, залежить від того, наскільки самі вихователі, батьки, учителі глибоко усвідомлюють "національну істоту свою", збагнули суть народних методів виховання, закарбували в пам’яті попередній досвід
своїх предків, збагатилися найновішими дослідженнями. Іван Огієнко дає настанови, як треба виховувати дітей у національному дусі, орієнтує саме на ті особливості, про які молодь повинна пам’ятати, щоб
досягнути висот етики, моралі і національної свідомості. І.Огієнко впевнено доводить, що без національної свідомості не має високого рівня вихованості людини. Вчений вбачав у прищепленні любові до свого
народу, народної творчості, рідної мови і церкви основний зміст виховного процесу.
Провідну роль у формуванні особистості він надає родині. Виховання в родині є джерелом національного духу, високої свідомості, моралі.
У справі виховання дітей учителі та батьки повинні виступати як партнери, постійно доповнюючи і
підтримуючи один одного. Кваліфіковані педагоги мають допомогти сім’ям долати труднощі у вихованні, пропагувати ідеї народної педагогіки, сприяти їх реалізації.
Найважливішим фактором виховання підростаючого покоління Огієнко вважав виховання рідною
мовою, яку сприймав як джерело національного духу, культури "…і коли ми мусимо любити свій народ,
то тим самим мусимо любити і берегти й свою рідну мову, бо без мови народ не може існувати" [2 :115].
Вчений підкреслював, що український народ повинен дбати про рідномовні школи. Рідна школа, в
його розумінні: "…то найсильніше джерело вивчення і консервації своєї рідної мови взагалі, а літературної зокрема" [3:35]. Професор І.І.Огієнко вказує на необхідність впровадження мови свого народу у школу такими шляхами: через спілкування, вивчення предметів рідною мовою; підручники, написані українською літературною мовою, "Гуртки плекання рідної мови", бібліотечні фонди, шкільне діловодство.
Вчений вважав, що у школі для кожної дитини має бути створений психологічний комфорт, вона має
розуміти своє поступове просування вперед, відчувати радість розумової праці, задоволення від успіхів,
нехай навіть незначних, у пізнанні навколишнього світу. Всіма засобами шкільних предметів він прагнув
формувати в учнів силу волі і духу, мужності, стійкість у подоланні життєвих труднощів, здатність боротися зі злом, неправдою, вміння ставити загальнонаціональні інтереси на перше місце. Вивчення кожної
навчальної дисципліни І.І.Огієнко розглядає не як самодостатню мету, а як засіб розвитку дитини, формування в неї високих громадянських якостей, активної життєвої позиції.
Спілкування з дітьми рідною мовою веде до підвищення свідомості, формує гідність, високі моральні
якості. "Рідна мова – то найголовніший наріжний камінь існування народу як окремої нації: без окремої
мови немає самостійного народу, бо рідна мова – то основа нашої історії, як душа цього народу" [4 :114].
У роботі "Наука про рідномовні обов’язки" І.Огієнко виділяє найголовніші мовні заповіді свідомого
громадянина України, які є актуальними і сьогодні: "Мова – то серце народу: гине мова – гине й народ."
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"Хто цурається рідної мови, той у саме серце ранить свій народ." "Народ, що не створив собі соборної
літературної мови, не може зватися свідомою нацією." "Для одного народу мусить бути тільки одна літературна мова й вимова, тільки один правопис." "Стан літературної мови – то ступінь культурного розвитку народу." "Як про духовну зрілість окремої особи, так і про зрілість цілого народу найперше з культури його літературної мови". "Кожен свідомий громадянин мусить практично знати й використовувати
різномовні обов’язки свого народу".
У його проповідях завжди відчувалась любов до людей. Він намагався прищепити це почуття кожному присутньому на проповіді, а особливо дітям, "Хто любить свій народ, той йому щиро служить" [2:
126].
У службі народові І. Огієнко вбачав мету людського життя. Подаючи високий особистий взірець, він
радив ставити інтереси України на перше місце. Проповіді І. Огієнка сповнені настановами щодо ставлення до своєї землі. " Рідна земля – це одне з найкращого і наймилішого, що тільки має кожна людина і
кожен народ [2:126]. Митрополит Іларіон заповідав кожній людині шанувати і берегти рідну землю протягом усього життя.
Одна з проповідей владики має назву "Горе зрадникам свого рідного". Рідним він вважав мову, звичаї,
пісні, традиції і т.п. У його розумінні недопустимо було зрадити це навіть за будь-яких обставин. "Зрадники свого рідного завжди нещасливі, бо не мають спокійної совісті" [2:128]. Проповіді Митрополита
Іларіона відрізняються простотою викладу думок і глибиною змісту. Вони будять думку і мислення, формують у молоді любов до України, її багатств, спонукають творити добрі справи. Заповідями звучали
його настанови: " Не роби брату своєму, чого не хочеш собі"; " Бог – це совість у людини"; " Совість –
сторож поступків людини"; " Не спокушайте сумління наших"; " Зрозуміти - то простити". І. Огієнко давав доступне тлумачення понять " добро" і "зло", " сумління" і " совість". Найбільш важливим І. Огієнко
вважає усвідомлення людьми понять добра і зла. Він стверджував, що світ щасливий тоді, коли багато
добра, і нещасний при перевазі зла.
Відділити добро від зла може тільки сумління, тому що воно, за переконанням професора, є центром
внутрішнього морального світу людини.
Суттєвого виховного значення набули твердження І. Огієнка про важливість прояву милосердя до
оточуючих. Якщо з дитячих років навчати людину допомагати слабким, скривдженим, підтримувати
друзів у хороших починаннях, то виросте гідний всього найкращого громадянин. Батькам потрібно навчати цього своїм прикладом, тобто робити хороші справи на очах дітей. У проповідях Митрополита
Іларіона постійно підкреслював важливість формування у людей найкращих якостей, наводив приклади з
життя суспільства та родини і цим самим шліфував погляди молоді на власну мораль, ставлення до навколишнього світу і самих себе.
У центрі виховної системи Огієнка лежить виховання засобами історії, тобто реальними подіями, фактами про виникнення, становлення і розвиток свого народу, нації. Аналіз таких явищ, як козацтво, релігійні
багатства, стан і рівень освіти, науки відповідних періодів поглиблюють духовність, сприяють розвитку
самосвідомості учнів. Знання з історії рідного краю містять високий виховний потенціал і формують національний світогляд, свідомість, самосвідомість і духовність. "Шануймо ж свою, хоч і тяжку, історію, любімо
її, бо в ній все наше правдиве життя" – писав професор в одному з історичних нарисів [4: 113]
Учений стверджував: кожен мусить з дитинства, шляхом виховання, знати про те, що історія "воскрешає український народ" і "ним ми маємо найбільше гордитися" [4 : 108].
І. Огієнко глибоко переконаний, що гуманітарні предмети, мистецтво, культура є носіями національних ідей і мають великий виховний вплив на молодь. Одним з могутніх чинників духовного гарту є засвоєння класичних творів української літератури (Т.Шевченко, П.Куліш, М.Вовчок, П.Мирний, І.НечуйЛевицький, О.Кобилянська).
Іван Огієнко надавав великого значення вихованню дітей національними звичаями та обрядами, "Наші рідні звичаї, з яких ми виростали і виховувались довгими віками, мають велике значення, бо це ж вони – основа нашої культури, це та підвалина, на якій стоїть наш народ як окрема нація" [4:23].
Професор наголошував на великому виховному змісті народного календаря – системи дат, свят, традицій і т.п., які визнані і постійно відзначаються народом. Свята, фольклорно-календарні традиції, звичаї
українців вказують на їх високий культурний рівень, ступінь талановитості, глибокий гуманістичний
потенціал. Все це – складова частина національного виховання. У процесі підготовки до свят та під час їх
проведення у дітей пробуджуються, поглиблюються, закріплюються найкращі якості: творче ставлення
до дійсності, кмітливість, працьовитість, ініціативність, діловитість, підприємливість, а головне – любов
до рідного краю, людей, усього живого на землі.
Виховання засобами народного мистецтва – "глибоко змістовне", "пристойне" виховання [5:122-124].
Українці мають багату спадщину національного мистецтва. Народні таланти стимулювалися в різних
видах і жанрах мистецтва: танцювальному, музичному, пісенному, декоративно-вжитковому тощо. Народна творчість виявляє у дітей потяг до прекрасного, пробуджує бажання розвивати різні форми мистецтва.
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Особливого значення Огієнко надавав вихованню піснею. "Пісня – це душа народу, пісня – щира розмова з своїм серцем, і тому-то рідна пісня така мила…". В українських піснях педагог вбачав"…ознаку
народного духу" [4 : 123].
Огієнко пропонував застосовувати в навчально-виховному процесі українські колядки, "що своєю величчю не мають собі рівних у світі" [4 : 123]. Вони мають благотворний вплив на підростаюче покоління,
в "устах наших дітей бринять небесними піснями" [4 :123]. Колядки як засіб виховного впливу застосовуються при вивченні багатьох тем предметів мовно-історичного циклу. "І не одна сльоза рясна й гаряча
матері та пекуча батька – висохне на побожних обличчях при співах цих величних колядок [4:124]. Виховання народним мистецтвом цінне тим, що формує в учнів національний дух – вищий вияв духовності
народу. До цінних джерел національного виховання вчений відносив фольклор. Виховання фольклором
впливає на світосприймання, правильне розуміння учнями багатьох природних явищ і зародженню потреби змінювати життя на краще. "Рідні пісні, особливо обрядові, поговірки, приказки, оповіді, голосіння, казки, заговори, заклинання, колядки, щедрівки і інше часто дають цінний стародавній матеріал"
[4:123]. Фольклорне виховання недаремно називають серцевиною національної системи виховання, тому
що в різних фольклорних жанрах відбита суть мистецького, історичного, духовного шляху народу. Воно
сприяє формуванню глибоких духовних почуттів, романтичного настрою, є складовою і невід’ємною
частиною національного виховання. Оскільки головним осередком впливу є родина, І.Огієнко особливо
наголошував на виховному значенні рідного побуту. "Національна прикраса свого дому має велике і основне значення в вихованні всієї родини, а особливо дітей, молоді взагалі" [4 : 127]. Особлива увага надавалася матері, Огієнко вважав, що саме вона повинна пояснити дітям глибокий смисл і значення оформлення житла в національному дусі. Писанки, інші види народного мистецтва: ткацтво, вишивання, гаптування, різьблення, точіння, карбування, гравіювання, лиття, килимарство, плетіння тощо – засвідчують
давні традиції творчого потенціалу українців.
Іван Огієнко надавав великого значення вихованню поза школою, а саме таким формам, як: курси для
дітей різного віку; цілеспрямована діяльність таких товариств, як "Просвіта"; всебічна підтримка "Гуртків плекання рідної мови". Під впливом педагогів учні проходять певний шлях формування світогляду
через мережу гуртків, факультативів, секцій тощо. Важливо, щоб кожну школу очолював спеціаліст,
який дорожить надбанням національної педагогіки, народної виховної мудрості.
І.Огієнко висловлював свою віру в майбутнє мови: "Власне вони стануть нашими наслідниками, вони
переберуть усю нашу національну справу у свої руки і незалежно поведуть її далі. І нація буде невмируща" [6 : 48].
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ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІ І. ОГІЄНКА У СУЧАСНОМУ АСПЕКТІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ
У статті на основі праць І. Огієнка розглядається проблема духовно-морального виховання підлітків в
сучасній школі.
На етапі національного духовного відродження України створюються сприятливі умови для повернення нашому народові істинних наукових і культурних цінностей. Серед яскравих непересічних постатей фундаторів національної культури й науки особливе місце посідає І.Огієнко. З ім’ям І.Огієнка
пов’язана історія культури українського народу, становлення національної педагогіки, її гуманістичне
спрямування для блага відродження національної духовності України.
Національне відродження нашої держави створило сприятливі умови для формування розвиненої, гармонійної особистості. Кожне цивілізоване суспільство ставить перед собою конкретні цілі, орієнтуючись при цьому на відповідні ідеали. Виховний ідеал завжди носить неоцінний характер, бо відображає
історію конкретного народу, його моральні та духовні цінності, традиції, звичаї, вірування.
На думку Івана Огієнка, виховним ідеалом українського суспільства є національно свідома, вільна,
всебічно розвинена й освічена особистість. У своїх працях І.Огієнко до національного виховання відносить національно свідому особистість та вільну особистість. Почуття української національної свідомості
включає процес усвідомлення, що український народ є гідний, як і будь-який інший, свого місця в історії
людства і світової цивілізації, кожен з нас повинен мати відчуття власної причетності до долі народу,
його минулого і теперішнього, майбутнього, прагнути примножувати славу і гідність, свободу і незалежність свого народу, утверджувати його державно. Вільною особистістю стає особистість, яка усвідомила
себе як найвищу самоцінність [4:67].
Приділяючи велику увагу освіченості особистості у національній школі, І.Огієнко стверджував, що
рівень знань повинен відповідати рівню розвитку духовної і матеріальної культури, техніки, які відбуваються у суспільному житті, економічних відносинах, організації праці.
Глибина знань і стан національного виховання поліпшаться за таких умов: якщо всі підручники будуть написані українською літературною мовою, національне виховання буде повноцінне в разі творчого
співробітництва членів родини і школи, національному вихованню мають сприяти українська преса, засоби масової інформації, громадські організації, письменство [4;24].
Для того, щоб бути духовно і морально вихованою людиною, не обов’язково бути християнином: кожна з релігій пропагує чистоту людської свідомості, а люди обирають вже свій власний шлях, тому що
душа – це внутрішній образ ідеалів добра, патріотизму, соціальної гармонії – всього того, чим живе людина [3:24].
З метою вивчення деяких аспектів моральної спрямованості молодого покоління нами було проведено анкетування серед підлітків та молодих людей м. Житомира та Бердичева. Учням підліткового віку
було запропоновано 2 види завдань:
завдання, які допомагають визначити рівень практичних умінь і навичок учня щодо застосування теоретичних знань, а також зафіксувати зміст в духовному світі самого школяра (рівень сформованості національної свідомості, наявність патріотизму, гордості, гідності, честі, самоповаги тощо;
завдання, які допомагають визначити рівень теоретичних знань учня про духовний світ особистості (визначення понять типу "духовність", "національна свідомість", "ідеал").
Аналізуючи відповіді, ми зробили висновок, що за результатами дослідження можна виділити три
групи осіб:
а) з суспільно-прогресивною спрямованістю (переважання духовних цінностей по відношенню до матеріальних, гармонійне поєднання суспільства та особистих інтересів. Це особливо характерно для тих,
які прагнуть проявити активність у житті та праці);
б) з пасивно-споживацькою спрямованістю. Цим особам властива орієнтація на матеріальні цінності.
Їм характерні пристосованість, відчужена активність при відсутності життєво значущих цілей, байдужість до змісту діяльності;
в) поєднання суперечливих рис з індивідуалістсько-пристосовницькою спрямованістю. Молоді люди
згодні приносити користь, але тільки для себе, не обмежуючи себе у задоволенні своїх бажань. Для них
характерні уявлення про можливості самореалізації в майбутньому. Вони не завжди готові дотримуватися моральних норм поведінки, а все це, в свою чергу, призводить до формування несамостійності, пристосовництва, дезадаптації.
Дослідження показали, що серед чинників, які визначають ставлення молоді до свого майбутнього,
перше місце займає влаштування побуту, потім – заняття бізнесом, спілкування з друзями, матеріальні
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умови життя тощо, а третє місце займає сім’я. Причому динаміка цінностей надзвичайно швидкоплинна.
Орієнтації змінюються в межах року і навіть півроку. Опитування підростаючого покоління свідчать, що
реалізацією цінностей, цілей на досягнення власного успіху є цінності – особиста незалежність. Тенденцією ціннісних орієнтирів є "світ для мене". Гармонія стосунків з іншими людьми, навколишнім світом
як явище осмислення змісту життя і інтелектуально-почуттєвого розвитку часто просто не доступна через різні причини. Наявність високого рангу такого показника, як "забезпечити собі матеріальний достаток", є відображенням впливу сучасної економічної політики в державі, вимог до людини, що вступає в
нові ринкові відносини. І свідченням того, що першоосновою є досягнення доброго матеріального забезпечення, навіть якщо це на шкоду духовному розвитку особистості.
Нині в Україні відчувається тенденція до катастрофічного зниження кількості осіб, здатних до спілкування про мету життя. Дослідження вчених Інституту проблем молоді згідно з міжнародним проектом
"Шляхи покоління в Україні", показують, що у віці 26 років у більшості молоді зникають романтика і
альтруїзм, змінюється шкала цінностей. Чи не останнє місце займає дружба, на зміну творчим пошукам
приходять ідеали високого заробітку. Якщо раніше мотивацією до отримання подальшої освіти було бажання приносити користь людям, то зараз в освіті вбачають лише необхідну умову для добре оплачуваної роботи.
Соціологи і педагоги констатують, що в суспільстві, особливо в поведінці молоді, все помітніше
розвиваються саме негативні риси індивідуалізму. Значну частину юнацтва нічого не цікавить – ні в
світі, ні в своїй країні, – крім власних планів і цілей. Отже, одним з важливих завдань сучасної освіти є
розвиток духовності, збагачення внутрішнього життя людини. Педагоги закликають до відродження і
визнання гуманістичних цінностей, які повинні бути присутніми в сучасній культурі – гармонія, мир,
спільність, чесність, справедливість, співчуття, розуміння, любов.
Серед перешкод, що стоять на шляху духовного розвитку, молоді люди (73,1%) називають зовнішні
обставини – "приклад дорослих", "кризові явища в суспільстві", "завантаженість навчанням", "сім’я і соціум", "відсутність об’єкта для милосердної, благочинної роботи" і т.п.; значно менша частина (20,3%)
вказала на причини особистісного плану – "духовна слабкість", "відсутність сили волі", "нерішучість",
"погане навчання", "егоїзм" тощо; 6,6% учнів не змогли відповісти й не визначилися.
Найбільша група молодих людей (≈ 2 / 3) – це молодь, яка не бачить і не розуміє зв’язку між відомими їй моральними нормами і своїми повсякденними вчинками. Вони, як правило, пов’язують норми
обов’язку, патріотизму, героїзму тощо зі своєю людяною поведінкою, хоча у цих підлітків добре розвинуті моральні почуття, проте вони не усвідомлюють повною мірою особисту моральну відповідальність
перед колективом учнів.
Щоб подолати на практиці названі недоліки, ми пропонуємо розглянути методику "Перетворення".
Застосування її дасть змогу створити в молодіжній групі психологічної умови, сприятливі для духовногоморального зростання особистості.
Методика "Перетворення" дає змогу самим учасникам керувати процесом позитивної самоперебудови
та допомогами іншим конкретизувати напрями самовдосконалення. Складається вона з мотиваційної
частини та 5 послідовних етапів.
Мотиваційна частина має на меті активізувати бажання юнаків та дівчат згармонізувати свій внутрішній світ, сприяє усвідомленню масштабності та важливості процесу самовдосконалення.
1-й етап – розминка – використовується як психологічний настрій на подальшу діяльність, допомагає
врівноваженню ціннісної шкали між позитивними та негативними особистісними якостями.
2-й етап – визначення цінних особистісних якостей – сприяє баченню позитивних рис та якостей у
кожній людині та вмінню сформулювати їх.
3-й етап – погодження результатів та їх фіксація у підсумковій анкеті – дає змогу досягти згоди між
учасниками щодо визначених якостей.
4-й етап – моделювання ситуацій прояву необхідних якостей – сприяє рефлексії необхідної якості та
способів її прояву у поведінці.
5-й етап – оцінювання досягнення необхідної якості – надає процесові самовдосконалення особистості системності та безперервності, допомагає відстеженню динаміки цього процесу, об’єднує всіх учасників завдяки взаємодопомозі.
Експериментальне дослідження результативності методики духовно-морального виховання проводилось після відповідних заходів, які мали сприяти підвищенню рівня духовно-моральних цінностей учнів.
Для дослідження результативності методики духовно-морального виховання розроблені критерії, а
саме:
а) рівень сформованості гуманності як основної риси моральних відносин;
б) рівень сформованості умінь і відносин підлітків у процесі навчання;
в) визначення засвоєння духовно-моральних знань, суджень, уявлень;
г) практичне застосування знань духовно-морального виховання в житті.
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Діагностика рівня сформованості моральних знань, суджень, уявлень проводилася з допомогою аналізу інтерпретації дітьми власного розв’язання запропонованої дослідником ситуації, що передбачає моральний вибір. Результати показали, що діти добре оволоділи поняттям духовно-морального виховання, а
також з’ясували для себе значення поняття духовності. Що стосується практичного застосування знань
на вплив духовно-морального виховання, то багато школярів намітили для себе шляхи спрямованості
своїх інтересів духовності. Морально вихована дитина – це не та дитина, яка обмежується лише знаннями про норми і правила поведінки, а та, котра завжди користується ними, не зважаючи ні на які побічні
обставини, це та дитина, яка прагне дотримання норм духовності та моралі і заохочує інших до їх виконання.
Впровадження методики показало цікаві закономірності: молодим людям набагато легше знаходити
як у собі, так і в інших негативні якості, аніж позитивні. Очевидно, це явище пов’язане з тим, що в дитинстві більшість дітей чує від батьків зауваження негативного характеру ("Який ти в мене неслухняний,
неуважний, неохайний" і т.п.). Як наслідок, у молоді нерідко спостерігається занижена самооцінка, негативний "Я – образ", вони звикають бачити передусім негативне в собі та інших. Методика "Перетворення" значною мірою допомагає учням виявляти і висловлювати позитивне. І, таким чином, сприяє активізації процесу самопізнання та самовдосконалення учнів, що є невід’ємною частиною їх духовного зростання. Духовне не можна зрозуміти, його можна тільки пережити. Кожна людина має свій шлях до духовності. Можливо, тому процес формування духовного світу особистості – процес довготривалий, складний і важкий. В умовах глибокої кризи духовності і моралі значної частини нашої молоді проблема морального виховання перетворилась в національну. Велика надія покладається на освіту, бо вона є тією
структурною ланкою, яка має найбільші можливості для розширення духовності особистості, орієнтації в
житті як на загальнолюдські цінності, так і на суто національні основи моралі. Моральні норми, уявлення, ідеали діють на найглибші психологічні механізми людських вчинків, мають сильний вплив на поводження людини, створюють великі резерви енергії, ініціативи, мужності. Саме у важких історичних випробуваннях перевіряється духовна триєдність: віра – культура – нація. Іван Огієнко виступав за реформування школи, її онаціональнення, а головне – утворення самої духовної атмосфери через якнайширше
реформування усього навчально-виховного процесу, де повинно досягатися кілька цілей: забезпечення
надійності навчального процесу (через національне усвідомлення і учнів і батьків), формування чуття
відповідальності батьків перед українською державою за виховання своїх дітей, творення атмосфери взаєморозуміння і взаємо відповідальності [4:45].
Особистість потрібно підвести до роздумів про добро і зло, обов’язок, честь, совість, гідність, тактовність, повагу до старших тощо. Саме в дитячі, шкільні та студентські роки формуються найважливіші
риси особистості, комунікативні навички ставлення до світу і до себе.
Для активізації індивідуальної потреби в духовному розвитку видається необхідним ознайомлення
учнів з універсальною системою духовних знань, безцінним досвідом минулих поколінь і, зокрема, тих
представників людства, які досягли рівня духовної свідомості і залишили своїм нащадкам найцінніші
подарунки – духовні вчення. В основі української педагогіки лежить ідея, прагнення зробити наших дітей щасливими. Втілення цієї заповітної мрії в педагогічних діях батьків, у вчинках самих дітей. А досягнемо ми її тоді, коли система виховної роботи в школі, родині, позашкільних установах, вищих навчальних закладах спиратиметься на загальнолюдські духовні та моральні цінності.
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ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І. ОГІЄНКА
Розкрито погляди Івана Огієнка на процес виховання дітей в порівнянні з положеннями основних державних документів у галузі дошкільної освіти.
Досить часто, з’ясовуючи актуальність тієї чи іншої освітньої проблеми, ми звертаємося до досліджень зарубіжних учених, безпідставно забуваючи про величезну вітчизняну наукову скарбницю. Зупинимося на деяких аспектах питання виховання дітей дошкільного віку на сучасному етапі і простежимо,
як воно трактувалося видатним українським мислителем І.Огієнком на початку ХХ ст.
І.Огієнко дав настанови, як треба здійснювати національне виховання підростаючого покоління:
прищеплювати любов до свого народу, народної творчості, рідної мови. "В самій мові нашій одбився дух
нашого народу, по корнях слів можна довідуватись і про культуру нашу", – писав він [7: 22]. Чи не так
про це говориться в одному із основних державних документів сьогодення – проекті Концепції дошкільного виховання в Україні (1993), де акцент ставиться на необхідності націоналізації освіти: "Необхідно
формувати особистість у контексті рідної культури, мови як емоційного природного середовища дитини,
що відповідає її етнопсихології" [4: 3]. У Концепції національного виховання (1994) також підкреслюється, що "головною метою національного виховання на сучасному етапі є передача молодому поколінню
соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності
світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України, які включають в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, культуру та ін." [5: 5]. У Законі України "Про дошкільну освіту" (2001 р.) серед основних завдань (стаття 7) визначено наступне: "Виховання у дітей любові до
України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної
мови, національних цінностей Українського народу…" [3: 6], що переконливо свідчить про необхідність
реалізації системи національного виховання дітей.
Пріоритетну роль у формуванні особистості І.Огієнко відводить родині, яка є, на його думку, джерелом національного духу, високої свідомості й моралі. "Чого батько і мати навчать у родині, з тим і в світ
піде дитина", – вказував педагог [6: 63]. Дослідниця просвітницької та педагогічної діяльності Івана Огієнка А.А. Марушкевич зазначає, що основними засобами родинного виховання мислитель вважав мову,
материнський і батьківський вплив, рідномовне оточення, етнічне середовище. Крім того, учений підтримував думку про виховання в дітей поваги до моральних законів свого народу, яка виробляється в
сім’ї, насамперед, прикладом батьків, старших братів і сестер, інших осіб. Учений вважав, що батько і
мати повинні докласти зусиль для забезпечення дитині рідномовного оточення, щоб не сталося пізніше
відокремлення її від української нації. Відчуження від своєї нації І.Огієнко розглядав як скривдження
людини на все життя, забуття нею духовних заповітів предків.
Як на перших вихователів – батьків вказується в усіх існуючих нині документах з питань дошкільного виховання і освіти. Зокрема, у Державній національній програмі "Освіта" (Україна ХХІ ст.) (1993 р.)
зазначається, що дошкільне виховання ґрунтується на засадах родинного виховання: "Батьки, як перші
педагоги, покликані створити умови для повноцінного фізичного та психічного становлення особистості,
… сформувати активне, зацікавлене ставлення до навколишнього світу. Сім’я несе повну відповідальність за розвиток, виховання і навчання своїх дітей" [2: 18–19]. "Основи духовного та фізичного формування особистості закладає сім’я. Родинне виховання в єдності з суспільним дошкільним вихованням
забезпечує повноцінний та всебічний розвиток дитини", – підкреслено в проекті Концепції дошкільного
виховання в Україні (1993) [4: 3]. Тобто, ніяким соціальним інститутом не можна замінити рідне родинне
оточення, яке забезпечує входження дитини у великий життєвий світ. Саме в сім’ї малюк здобуває початкові знання, вміння та навички, засвоює норми і правила поведінки, здобуває певний соціальний досвід.
Заслуга І.Огієнка полягає і в тому, що він розкрив основні засоби здійснення національного виховання підростаючого покоління. За твердженням педагога, мова нерозривно пов’язана з народом та його
історією, "… і коли ми мусимо любити свій народ, то тим самим мусимо любити і берегти й свою рідну
мову, бо без мови народ не може існувати" [7: 23]. Спираючись на власний досвід, І.Огієнко доводить,
що "безмовний народ – не народ" [7: 24]. Спілкування з дітьми своєю мовою веде до підвищення свідомості, формує гідність, високі моральні якості. "Рідна мова – то найголовніший наріжний камінь існування народу, як окремої нації: без окремої мови нема самостійного народу, бо рідна мова – то основа
нашої історії, як душа цього народу" [7: 22–23]. На думку І.Огієнка, мова – це найкращий вихователь, бо
завдяки їй формуються основи духовного світу дитини, тільки вона (мова) може забезпечити повноцінне
життя особистості. Неоціненне значення рідної мови як вихователя дітей розкрито в Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні (1998 р.), Концепції дошкільного виховання в Україні (1993), в яких, зокрема, наголошено на необхідності "відновити престиж української мови – материнської мови дітей, дер© Лохвицька Л.В., 2002
160

Л.В. Лохвицька. Ідея національного виховання дітей І. Огієнка

жавної мови суверенної України, мови корінної нації як засобу соціалізації особистості" [4: 3], "якнайкраще пристосована до психологічних особливостей дитини, рідна мова забезпечує природне виховання
й навчання малят" [4: 6]. У Концепції національного виховання (1994 р.) говориться, що лише завдяки
українській мові можна глибше пізнати традиції, звичаї, психологію та національний дух українців: "Мова – це основа національної гідності, і ставлення до неї є виявом національної самосвідомості, а відтак і
громадянської позиції" [5: 6].
Особливу увагу як засобу виховання, вважав І.Огієнко, потрібно приділяти рідній природі. "Пишна
природа чарівного краю нашого сама нахиляє своїх мешканців до замилування у всякім мистецтві", –
писав він [7:10]. Так само високо підноситься вплив природи на процес розвитку і виховання дітей і в
сучасних документах у галузі дошкільного виховання. "Природа рідного краю є основою матеріальної і
духовної культури народу… Природні фактори, що зумовили національні особливості українців, формують у дітей чуття єдності, гармонії людини й природи. Дитяче чутливе сприймання природи як живого
організму, зустріч її з таємницями, прагнення осягнути їх, породжує любов до природи, екологічне світобачення" [4:6].
На думку І.Огієнка, важливе місце в системі національного виховання займає історія, тобто реальні
події, факти про виникнення, становлення і розвиток свого рідного народу і нації. Він вважав, що знання
з історії свого краю містять високий виховний потенціал і сприяють формуванню національного світогляду, свідомості, самосвідомості й духовності. Погляди І.Огієнка на роль історичних фактів у виховній
роботі простежуються в багатьох його працях. Педагог-мислитель застерігав від "перекручування" історичних фактів і подій. Він наголошував на тому, що кожен вихованець повинен знати з дитинства, шляхом навчання, що український народ "має свою довгу історію" [7: 3]. Чи не це ж саме говориться в проекті Концепції дошкільного виховання в Україні (1993 р.), де записано: "Рідна історія дає знання про виникнення, становлення й розвиток свого народу… У дітей пробуджують розуміння історії та інтерес до
неї, духовність, історичну пам’ять, усвідомлення себе як частини народу. У доступній формі дітей знайомлять із сучасними соціальними процесами національного відродження" [4:7].
І.Огієнко великого значення надавав ознайомленню дітей з національними звичаями та обрядами.
Учений доводив необхідність формування в підростаючого покоління поваги до звичаїв свого народу.
"Звичаї він поділяв на родинні (домашні), релігійні, загальнонародні", – писала А.А. Марушкевич [6:69].
І.Огієнко орієнтував на прилучення молоді до дотримання обрядів свого народу, оскільки вони поєднують у собі багато естетичного, морального, етичного, історичного і філософською. Звичаї та обряди
об’єднують минуле і сучасне, свідчать про наявність етнічної спільності людей. "У який бік не поглянемо, скрізь бачимо, як оригінально, своєрідно складав свою культуру народ український", – зазначав великий мислитель [7: 5]. Підтвердження цих думок знаходить своє відображення і в сьогоденній практиці
навчально-виховної роботи з дітьми. Жодна родина, жодний заклад освіти не обходиться без використання народних традицій, звичаїв та обрядів. Це той фундамент виховання, що переходить і передається
з покоління в покоління. "На основі народних традицій у дітей формуються норми й правила моральної
поведінки, світосприймання. Традиції – це живий пізнавальний, емоційний, зрозумілий зв’язок між минулим, сучасним і майбутнім народу. Прилучаючись до традицій, наслідуючи їх, діти вбирають їх пізнавальний, психологічний, моральний, естетичний зміст", – підкреслюється в проекті Концепції дошкільного виховання в Україні (1993 р.) [4: 10].
І.Огієнко наголошував на великому виховному змісті народного календаря – системи історично обумовлених дат, свят, подій, традицій, звичаїв та обрядів, які в певній послідовності відзначає весь народ
протягом року. Педагоги повинні зосередити свої зусилля на вивченні дітьми народного календаря, розумінні його виховного значення, духовного потенціалу і змісту. Свята, фольклорно-календарні традиції,
звичаї українців вказують на їхній високий культурний рівень, ступінь талановитості, глибокий гуманістичний потенціал. "Народний календар… прилучає дошкільнят до живої енциклопедії побуту й дозвілля
народу. У могутньому гармонійному комплексі емоційно-естетичних засобів виховання дитина формується як представник певного етносу. У дитячому садку народний календар є природовідповідною програмою національного виховання. Традиції і обряди притаманні кожному святу, пов’язані з природою
рідного краю, природою самої людини, трудовою діяльністю народу в різні пори року. Вони поглиблюють емоційні зв’язки дитини з життям, працею, красою рідного народу…" [4: 9]. У процесі підготовки до
свят, календарних дійств та під час проведення їх у дітей пробуджуються, поглиблюються і закріплюються найкращі якості особистості: творче ставлення до дійсності, кмітливість, працьовитість, ініціативність, діловитість, підприємливість, а головне – любов до рідного народу, до батьківщини.
Не менш важливу цінність має і народне мистецтво. Українці, вважав учений мають багатющу спадщину національного мистецтва. На його думку, виховання засобами народного мистецтва – "глибоко
змістовне", "пристойне" [7: 122–123]. Ці роздуми мають відбиток у проекті Концепції дошкільного виховання в Україні (1993 р.): "Мистецтво, сконцентроване в естетичній формі, матеріалізує національний
дух народу в проявах його творчості. Твори українських скульпторів, художників, народних митців яскраво відбивають риси національного характеру і відображають життєвий уклад, історію й культуру наро-
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ду України" [4: 8]. Народне мистецтво в його різноманітних видах і жанрах формує в дітей естетичні
смаки, відчуття багатства, краси національного духу. Народна творчість виявляє в дошкільників потяг до
прекрасного, породжує бажання розвивати традиційні форми мистецтва. "Мистецькими традиціями мають бути просякнуті всі сфери життя дітей", – підкреслено в документі [там само].
Особливого значення І.Огієнко надавав вихованню піснею. "Пісню утворив наш народ такою, як ніхто з інших народів… Наші пісні – це тихій рай. Це привабливі чари, ті чари, що всім світом признано за
ними" [4: 5]. Вони впливають на формування гордості за свій народ, його минуле, спонукають дітей прилучатися до цього виду народної творчості. "Засвоєння національної музичної культури дітьми зумовлене національним музичним генотипом. Це вироблена поколіннями сукупність музичних структур і засобів…, які передаються, закріплюються спадково і забезпечують природне органічне сприймання та переживання. Органічність сприймання і переживання фольклорного музичного мистецтва зумовлюються
вродженою готовністю дитини до сприймання інтонаційного багатства рідної національної музики й мови, особливостей їх ритмічного інтонування тощо", – підкреслюється в проекті Концепції дошкільного
виховання в Україні (1999 р.) [4: 8–9].
До цінних джерел національного виховання вчений відносив фольклор – "найкращий здобуток старовини, що має вплив на стару й нову українську літературу" [7: 9]. Виховання засобами фольклору впливає на розвиток емоційної сфери дитини, сприяє формуванню глибоких духовних почуттів підростаючої
особистості, "допомагає відтворити картину світу в традиційних для народного світогляду формах: казках, прислів’ях, приказках, забавлянках, колисанках, мирилках, потішках тощо" [4: 7].
І.Огієнко наголошував також і на виховному значенні рідного побуту. На його думку, діти повинні
знати глибокий смисл і значення оформлення житла в національному дусі, елементи національного одягу
тощо. "Ми бачимо орнамент на кожному кроці життя селянського: малюнки криють сволоки й комини,
містяться над дверима та вікнами, по стінах хат, оздоблюють дерев’яний посуд, широко розкинулись по
скринях, мисниках, річах свіцьких…", – писав мислитель [7: 10]. З дитинства в малюках формується "доречне й естетичне" використання елементів українського національного побуту, "розуміння їх краси й
моралі" [4: 9], тобто відчуття своєї етнічної належності, ставлення до свого народу.
Як бачимо, переважна більшість ідей І.Огієнка з питань виховання дітей переплітається із запитами і
завданнями педагогіки сьогодення. На часі проблеми реалізації національної системи виховання в практиці роботи дошкільних закладів. Засоби, запропоновані видатним українським мислителем І.Огієнком, –
рідна мова, природа рідного краю, історія, звичаї, обряди, народний календар, мистецтво, українська народна пісня, фольклор, побут та ін., – мають місце і в сучасних концепціях.
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Лохвицкая Л.В. Идея национального воспитания детей И. Огиенко.
Раскрываются взгляды Ивана Огиенко на процесс воспитания детей в сравнении с положениями основных государственных документов в области дошкольного образования.
Lohvytska L. V. I. Ogiyenko’s idea of national upbringing of children.
The views of I.Ogiyenkoon the process of upbringing the children are considered in comparison with the regulations of the main state documents in the sphere of pre-school education.
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ПОГЛЯДИ І. ОГІЄНКА НА ВИЩУ ОСВІТУ І СЬОГОДЕННЯ
У статті розкриваються погляди видатного українського педагога І.Огієнка на вищу освіту і їх актуалізація в умовах реформування всіх ступенів освітніх інститутів.
У період духовного відродження України особливої уваги набувають проблеми національної освіти,
зокрема школи. Адже саме національна загальноосвітня середня школа і вища школа покликані створити
умови для становлення і розвитку цілісної і самобутньої особистості, орієнтованої на засвоєння загальнолюдських цінностей, на сприйняття способу життя рідного народу. Ця мета вимагає глибшого звернення до історії української духовної культури, що дійшла до нас у сузір'ї постатей, які визначають історію розвитку просвітницького руху. Вагоме місце в історії української суспільно-громадської думки і
просвітницького руху кінця ХІХ – початку ХХ століття посідає Іван Іванович Огієнко. Творча спадщина
Івана Огієнка для кількох поколінь була недоступною. Сьогодні ми знову повертаємося до його концепції національної освіти І.І. Огієнко (1881–1972) – людина високої духовності, учений-філолог, культуролог, самовідданий діяч – патріот в державотворчій, освітньо-культурній і релігійно-церковній сферах.
І. Огієнко стоїть біля витоків вищої національної освіти, він увійшов в історію української вищої школи
як ректор Державного Українського Університету у Кам'янець-Подільському. З 12 жовтня 1918 року Наказом міністерства освіти І.Огієнко був направлений на роботу ректором Кам'янецького університету. За його
концепцією національної освіти, реформа вищої школи була пов'язана зі шкільною освітою, враховувала її
загальноосвітянські принципи, водночас орієнтувалася на тогочасні світові досягнення в організації навчання та виховання молоді. "Наш Університет, – підкреслював І.Огієнко на його відкритті 22 жовтня 1918
р., – український по духові й устроєві, а наша мета – науковий досвід і виховання молоді. Університет виховуватиме інтелігенцію, буде вселяти любов до інших народів: якщо ти руський – то будь руським, Якщо
ти поляк – то будь поляком, якщо ти єврей – то будь євреєм. Університет буде зв'язком між професорами та
студентами, що дасть змогу працювати разом на користь рідної України" [1: 7].
Іван Іванович прагнув, щоб в університеті панувала доброзичлива, демократична атмосфера, не було
фактів зловживання становищем, замовчування недоліків, приймалися заходи до виправлення нетерпимої ситуації. Молодь гостро реагувала на різні відхилення, доноси, які помічала за урядовцями, викладачами і навіть за ректором. Досить багато позитивних відгуків про І.Огієнка як талановитого керівника
було сказано його співробітниками та учнями. "Мав нагоду бачити, яка сильна творча індивідуальність
Ректора професора І. Огієнка" [2: 18].
Ректор І. Огієнко надавав значну матеріальну та організаційну допомогу українському вищому шкільництву, його любили і поважали студенти, "Для нас, студентів, став і учителем, і Батьком, бо ми завжди, без всякого вагання й страху, зверталися до нього в усіх випадках нашого нового студентського
життя. І нікому ніколи не було від нього відказу. Ніхто ніколи не бачив його холодним чи безучасним до
студентських інтересів" [3: 2] Він зрікся свого ректорського утримання і передав його на заснування студентських стипендій.
Для того, щоб студенти могли успішно навчатись, І.Огієнко як "ректор дбав не тільки про бібліотечне
поповнення, але й про її належну внутрішню організацію. І.Огієнко власним прикладом високої всебічної працездатності й ентузіазму потягав за собою все оточення. Професура, студентство й урядовці, за
прикладом ректора, не покладали рук в невсипущій праці й веденню своєї Alma Mater" [2: 18].
Із січня по квітень 1919 р. І. Огієнко працював міністром освіти, продовжував і поглиблював освітянські реформи, започатковані першим міністром освіти І. Стешенком. Одним із перших наказів міністра І.
Огієнка був наказ про мову, підписаний Огієнком 30 січня 1919 року. Згідно цього наказу:
1. "1. Закликом Української народної Республіки від 1 січня 1919 р. державною мовою на Вкраїні визнано мову українську. Тому викладовою мовою по всіх школах України – вищих, середніх та нижчих –
повинна бути мова українська.
2. Наказую, аби зо дня оголошення цього наказу всі на вчителі, що володіють українською мовою по
всіх школах вищих, середніх, нижчих, почали виклади всіх лекцій українською мовою.
3. Тимчасово з дозволу Міністра народної освіти – для вищих шкіл, губерніального комісара – для середніх, повітового комісара – для нижчих шкіл викладовою мовою окремого навчителя може бути і інша
мова...
4. Національно розмежовані школи користуються для навчання мовою своєї нації" [4].
Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура, ступінь нашої свідомості.
© Дем′янчук А.С., Пагута Т.І., 2002
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Мова – це форма нашого життя, життя культурного й національного, це форма національного організування. Мова – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб... Звичайно, не сама по
собі мова, а мова, як певний орган культури, традиції. В мові – наша стара й нова культура, ознака нашого національного визнання.
Мова – це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. В такому разі мова – це найсвятіший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого психічного я...
І поки живе мова – житиме й народ, його національність. Не стане мови – не стане й національності..." [5: 239].
Ось чому мова завжди має велике значення в національному русі, і чому ставлять її завжди на перше
місце серед інших питань. Ось чому із прийняттям Україною незалежності було прийнято закон "Про
мову".
Визначивши напрямки і основні засади реформування освіти, І. Огієнко докладав зусиль до того, щоб
державна українська школа базувалася на принципах спадкоємності всіх видів навчання, була демократичною і соціально доступною. Так, із загальної кількості студентів Кам’янецького університету (1401)
українців було 1111, євреїв –211, поляків – 35, росіян – 32, німців – 8, білорусів – 3 [6: 67]. Він вважав,
що необхідно виховувати щирих патріотів, гідних громадян України, які б мали високий рівень освіти та
культури; навчальний процес усіх типів навчальних закладів слід пов’язувати із життям, історією і традиціями народу; система вищих навчальних закладів має формувати національно свідомі, високоосвічені
кадри педагогічних працівників.
На думку І.Огієнка, поняття "українська національна свідомість" має включати в себе такі складові,
як:
- усвідомлення того, що український народ є окремий народ, як і будь-який інший гідний свого місця
в історії і світовій цивілізації;
- відчуття власної причетності до долі свого народу, його минулого, теперішнього і майбутнього;
- пошанування історії культури, традиції, звичаїв, мови свого народу;
- прагнення примножувати славу і гідність свого народу, його традиції і духовні багатства;
- готовність захищати честь і гідність, свободу і незалежність свого народу, утверджувати його державність.
В умовах реформування всіх ступенів освітньої системи в Україні великої ваги набувають наступні
ідеї І. Огієнка: 1. Українізація навчального процесу у всіх типах навчальних закладів. 2. Всебічна підтримка виховання національно свідомих кадрів. 3. Забезпечення єдності, доступності і наступності усіх
ланок навчання. 4. Здійснення в усіх ланках національної освіти виховання патріотів, гідних громадян
української держави.
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СТРУКТУРА ПАТРІОТИЗМУ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Зроблена спроба обґрунтування сутності і структури патріотизму сучасних старшокласників у контексті ідей Івана Огієнка
В "Українській культурі" великий гуманіст Іван Огієнко окреслює сутність патріотизму, який виявляється у "служінні Богові і народові", що у свою чергу, убезпечить українську націю від винародовлення і
дозволить "не розпорошитися між іншими людьми" [1: 215]. Природно, що принцип патріотизму Огієнка
має християнське спрямування, а його реалізація доконче передбачає усвідомлення дітьми і молоддю
належності до рідної нації, любові до України, і тим самим сприяє утвердженню духовності як першооснови розвитку самого народу й зміцнення почуття гідності, гордості кожної особистості.
Сучасне розуміння патріотизму зумовлене соціальним замовленням української держави в галузі
освіти й виховання, котра конкретизується у "Державній національній програмі "Освіта" (Україна XXI
століття), "Концепції виховання дітей та молоді в національній системи освіти" й "Концепції громадянського виховання особистості в умова розвитку української державності". Зокрема, щодо останнього,
документу, то в ньому під патріотизмом розуміється любов до свого народу, до України. Також зазначається, що "важливою якістю українського патріотизму повинна бути турбота про благо народу, сприяння
становленню і утвердженню України як правової демократичної соціальної держави, готовності відстояти незалежність Батьківщини" [2: 5].
Можна стверджувати, що патріотизм як інтегральне особистісне новоутворення дітей та молоді (за
своєю природою) є досить складним і по-різному має формуватися у дитячому, підлітковому та юнацькому віці. Для дитячого віку найбільш характерним є розвиток патріотичних почуттів, оскільки дитячі
враження є досить яскравими і глибокими. Для підлітків суттєвим є опора на мислительні процеси, здатність до рефлексії, оскільки у 8–9-х класах учні знайомляться із законами Української держави. У старшокласників здатність до саморефлексії, самоаналізу дозволяє поглиблювати основні патріотичні поняття, особливо при вивченні навчального предмета "Людина і світ".
Загалом під патріотизмом старшокласників ми розуміємо здатність юнаків і дівчат до глибокого усвідомлення своєї ментальності, поваги до рідного народу, історичного минулого держави Україна та включення до активної навчальної і предметно перетворювальної діяльності по зміцненню і розвитку свого
рідного краю, його культури та власної життєдіяльності.
Для аналізу даного поняття потрібно насамперед спиратися на особистісно орієнтований, діяльнісний,
системний і етнокультурний підходи. Важливість останнього є визначальною, оскільки надто короткою є
його дія у часі (10 років незалежності України), а пізнання минулого є підвалини для сучасного усвідомлення юнаками і дівчатами патріотизму.
У психолого-педагогічній культурі патріотизму ми виділяємо інтелектуально-ціннісний, етнокультурний, емоційно-мотиваційний і практичний компоненти.
Інтелектуально-ціннісний компонент передбачає формування знань про історію й сучасне свого рідного народу, держави Україна, про особливості малої батьківщини, її минуле. Загалом цьому у підлітковому віці .на терені нашого краю сприяє вивчення таких навчальних предметів як "Рідний край", "Географія Житомирської області". Проте такі знання не окреслюють всіх особливостей і багатства нашого
регіону, у тому числі й духовного. Тому є потреба у розробці факультативного курсу для старшокласників "Відомі діячі і культурні пам’ятки Волині-Житомирщини". Загалом же вивчення факультативного
курсу повинно базуватися на тому досвіді, який учні отримали раніше при вивченні навчальної дисципліни "Українознавство". Результатом цього має бути формування у них переконань в унікальності і неповторності краси природи рідного краю, цінності його культурних пам’яток, необхідності бережливого
ставлення до всього, що створено руками народу.
Природно, що у результаті всього цього старшокласників підводять до розуміння загальнолюдських і
національних цінностей, котрі у свою чергу є основою їх цілісного світосприйняття та світорозуміння. У
своїй сутності природа загальнолюдських і національних цінностей у педагогіці є достатньо структурованою (це засвідчують дослідження І. Беха, О. Вишневського, Г. Ващенка, Ю. Руденка, О. Савченко,
О. Сухомлинської та ін.). Тому для нас особливо важливими у цьому зв’язку є такі поняття як гідність,
гордість, справедливість, працелюбність, правдивість, відповідальність, які в своїй сукупності і входять
до розуміння поняття "патріотизм". При формуванні складників патріотизму враховується положення
про самостійність юнаків і дівчат, їхню здатність до узагальнення та саморефлексії.
Проте загальнолюдські і національні цінності не завжди стають переконанням юнаків і дівчат. Для
переведення їх у площину переконань надто важливим є врахування етнокультурного компоненту патріотизму. Загалом десятирічний "вакуум" взірця у вихованні призвів до протиріччя між потребою шкільно© Петронговський Р.Р., 2002
165

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 9. Педагогічні науки

го юнацтва в ідеалі для наслідування і в невмінні старших, вихователів чітко виділяти такий серед сучасної політичної еліти, представників науки, культури, серед митців. Тому виникає гостра потреба у виявленні такого ідеалу в етнопедагогіці.
Народне розуміння виховного ідеалу завжди пов’язувалося з людиною мужньою, сміливою, захисником і працелюбом. Тому-то варто спрямовувати самостійність старшокласників для пізнання минувшини
краю, його традицій, звичаїв, до пошуку яскравих імен, котрі, часто і шляхом жертовності, прислужилися для нашого духовного поступу. Такими серед наших земляків-поліщуків були І. Виговський,
С. Корольов, Л. Українка, І. Огієнко, М. Рильський, Дж. Конрад та ін.
Природно, що на формування етнокультурного компонента спрямований вищезазначений факультативний курс з подальшою реалізацією його у пошуковій діяльності патріотичного спрямування. Проте
кризові явища сьогодення не завжди знаходять відгук минувшини у почуттях юнаків і дівчат. Тому у
пошуковій діяльності доцільно враховувати те, що кожна школа керується власними програмами, котрі
складаються з можливостей й досвіду педагогів. Також, враховуючи своєрідність підходу вчителів і вихователів, бажано спиратися на можливі задатки самої молоді. Спостереження за діяльністю старшокласників елітних навчальних закладів Житомирської області, зокрема Житомирської Гуманітарної гімназії
№ 23, Житомирського педагогічного ліцею, Житомирського ліцею ЖІТІ, гімназії №1 ім. Л.Українки міста Новограда-Волинського переконують, що ці юнаки й дівчата здатні самостійно проектувати і реалізовувати свої виховні проекти. При цьому вони виходять, перш за все, із власних духовних потреб і ціннісних орієнтацій.
Доцільно також враховувати і ту особливість, що сучасна молодь досить легко схоплює новації, тому
виховні проекти мають реалізовуватись із використанням новітніх технологій. Адже шаблонні методи з
додатком консерватизму сприйматимуться неадекватно, з небажанням. Не слід забувати при цьому й про
гучнішу систему стимулювання переможців – юнаків яскравих і по-своєму талановитих. Заохочення їх
спонукатиме до участі більш ширшого загалу бажаючих. Хоча формування мотивації базується на інтелектуально-ціннісному й етнокультурному компоненті їх, проте не зводиться лише до них, оскільки емоційно-мотиваційний компонент патріотизму має свої особливості і свій зміст.
Загалом мотиваційний компонент розвивається у навчальній діяльності, оскільки спостерігається
зв’язок між патріотизмом і успішністю навчання старшокласників.
Проте розуміння мотивації неможливе без короткого аналізу потребнісно-мотиваційної сфери особистості старшокласників. Характер такої сфери обґрунтований Д. Божович, І. Бехом, Б. Ломовим,
Г. Костюком, І. Ком та ін. Визначальним тут є те, що потреба у навчанні і діяльності, стаючи ціннісною
орієнтацією, сприяє глибшому розумінню самої мети діяльності через внутрішні спонуки особистості.
Але це, у свою чергу, спричинює до активізації внутрішніх сил кожного у досягненні мети. Тому, перш
за все, у навчальній діяльності відбувається присвоєння основних понять патріотизму юнаками й дівчатам, і, завдяки рефлексії, перетворення їх в інтегральне особистісне новоутворення шкільного віку. Але
без розвитку мотивації цей процес був би надто спрощеним, а точніше – дещо на рівні звичайного ремесла чи рецептури. Загалом спонукають старшокласників до діяльності патріотичного спрямування під час
занять цілі групи мотивів.
Важливими у цьому зв’язку є внутрішні мотиви (І. Бех, Л. Божович, М. Левківський, М. Савчин), котрі зачіпають внутрішні сили юнаків і дівчат шкільного віку. Академік О.Лєонтьєв їх називав "мотиваційним ядром особистості", а академік О.Бодальов, у зв’язку з новою ситуацією, - "гуманістичним ядром
особистості". Насамперед, це мотиви самоствердження, самовираження й самореалізації.
Природно, що, у зв’язку з десятирічною економічною кризою, досить відчутним є мотив матеріальної
вигоди чи винагороди. Адже чимало батьків за нових умов не вміють заробляти на життя, і матеріальна
мотивація у цих родинах є досить відчутною. У школах, котрі прагнуть поєднувати навчальну і комерційну діяльність, такої проблеми не існує. Немає її і в окремих елітних закладах, що мають багатих опікунів. Однак таких не так уже й багато. Матеріальною мотивацією керівництву шкіл варто користуватися
надто тонко, долучаючи до діяльності комісій тих же старшокласників – членів ради школи. Саме їх
участь в експертних радах робить цю справу "прозорою", з дотриманням принципу справедливості.
І все ж спонукають старшокласників до засвоєння основних патріотичних понять, насамперед, мотиви самоствердження, оскільки у цьому віці з’являється прагнення до дорослості, потреба у змаганні з
однолітками, прагнення проявити себе, власні внутрішні сили. Саме цю психологічну закономірність
доцільно враховувати у педагогічному процесі.
Загалом утвердження інтелектуально-ціннісного, етнокультурного й емоційно-мотиваційного компонента дозволяє усвідомлювати юнакам і дівчатам свою причетність до життєдіяльності в Українській
державі. Природно, що ця причетність ще не стає їх переконанням, оскільки розуміння юних не є ще переконанням. Для формування останніх надто важливим є розвиток практичного компоненту патріотизму.
І тут варто зазначити таку суперечність, як розбіжність між знаннями і переконаннями. Саме
розв’язанню цієї проблеми слугує розвиток практичного компоненту.
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Розвиток останнього передбачає утвердження в учнів організаторських, пошукових, предметноперетворювальних умінь. Останні формуються частково на уроках і в позанавчальній діяльності.
У цьому зв’язку з’являється гостра потреба у реалізації факультативу-практикуму у 11-му класі "Націо-нально-патріотичне становлення старшокласників", який дозволяє послідовно узагальнити наявні
знання і утвердити вміння відстоювати свою точку зору, терплячість, толерантність та ін. Засвоєння факультативних знань тісно пов’язується з участю юнацтва у різноманітних іграх соціально-патріотичного
спрямування, самоврядуванням, відвідуванням різноманітних клубів і груп, громадських юнацьких
об’єднань. У такий спосіб вони вчаться утверджуватися як громадяни своєї Вітчизни. Проте цей напрямок має доповнюватися участю старшокласників у позакласних формах пошукової діяльності патріотичного спрямування, у предметно-перетворювальній діяльності по збереженню пам’яток минулого, унікальних куточків регіону та ін.
Зокрема, у краєзнавчо-пошукових групах юнаки і дівчата досліджують маловідомі сторінки з історії
козацтва у нашому краї, складні взаємини різних етнічних груп на Волині, збирають цікаві експонати для
куточків, кімнат – музеїв, готують матеріали з подальшим їх узагальненням на конференціях, у газетах та
рукописних журналах.
Діяльність таких груп, які нараховували б по 20–25 старшокласників, має координувати керівництво
школи. Для них варто розробити статут. На першому ж засіданні юнакам слід обрати президента групи,
його актив чи раду. Доцільно обрати куратора чи наукового керівника, бажано кваліфікованого географа
чи історика. Учні самостійно плануватимуть свої проекти на навчальний рік.
Результати пошуків, як вже зазначалося, після відповідного аналізу й систематизації, могли б знайти
місце у шкільних краєзнавчих куточках, краєзнавчих класах чи музеях. Вони могли б бути використаними при вивченні "Українознавства", історії рідного краю та географії – Житомирської області (або іншого регіону).
Враховуючи положення, за яким практичний компонент патріотизму старшокласників успішно формується у позаурочній виховній діяльності, варто зазначити, що сформовані вміння забезпечують дієвість самого виховного процесу. В учнів поступово формується переконання у необхідності включення
до самої діяльності. У такий спосіб змінюється (у позитивному аспекті) їхня загальна навчальна мотивація, оскільки вони чітко виявляють активність до самого процесу діяльності. Це, у свою чергу, спонукає
їх до читання додаткової літератури, що також змінює мотивацію. Визначальними у такий спосіб стають
мотиви самоствердження і самовираження.
Загалом має місце пряма залежність: чим активніше включаються юнаки і дівчата до різноманітних
видів діяльності, тим успішніше формуються їхні переконання у важливості ї необхідності цієї справи
для людей, для однолітків. Вони переживають почуття гордості, що і є основою утвердження їхніх патріотичних переконань. Це, у свою чергу, через механізм рефлексії, присвоюється особистістю, стаючи тим
самим важливим чинником життєдіяльності. У такий спосіб юні громадяни починають поціновувати не
лише малу батьківщину, а й державу, в якій вони вчаться і живуть, – Україну.
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СУТНІСТЬ ТА МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДИТИНИ В КОНТЕКСТІ
ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОДЕЛІ МОРАЛЬНОСТІ
У статті обґрунтовуються можливості використання теоретичного та практичного потенціалу християнської виховної моделі у процесі корекції соціально відхиленої поведінки дітей та підлітків.
Християнська педагогіка, про можливість наукового обґрунтування якої (а тим паче використання у
вітчизняній педагогічній практиці) ще десять років тому можна було лише гіпотетично розмірковувати,
набуває форми чіткої концепції зі своєю методологічною основою (Святе Письмо), теоретичною базою
(вчення святих отців), методичними набутками (народно-християнські методи виховання, аналіз досвіду
діяльності навчальних закладів з елементами навчання та виховання на християнських засадах, недільних шкіл тощо). Окрім цього, в останній час з'являється значна кількість досліджень психологів, соціальних педагогів, педагогів-практиків стосовно християнської системи виховання [1;2;3;6].
Так, навіть побіжне знайомство з парадигмою православної педагогіки і практики православного виховання дає можливість виокремити два головні постулати, що відрізняються від прийнятих у сучасній
педагогічній науці та практиці:
1) проблема пріоритетності певних навчальних курсів у змісті навчання: йдеться про те, що православна педагогіка категорично настоює на пріоритеті дисциплін морально-етичного спрямування стосовно
природничо-наукових дисциплін, керуючись тим, що "Страх Божий є началом премудрості";
2) проблема результативності навчання і виховання у православній педагогічній моделі регулюється
твердженням про те, що "наша справа сіяти і поливати, збирання ж врожаю – справа Божа".
Окрім сказаного, на особливу увагу заслуговує категорія моральності у християнській виховній моделі, до якої звернемося окремо.
Християнська модель моральності, висуваючи дуалістичну тріаду внутрішньо-психічної структури
стану особистості (А. Гармаєв, В. Ничипоров), тлумачить її як фактичне поєднання Тріади Совісті і Тріади Его. При цьому до першої вміщуються Здібності, Душевні Сили і Совість; до тріади Его – Здібності,
Емоційність та Его-потяги (рис. 1.) [1].
Дуалістична тріада особистості людини за християнською моделлю моральності
ЗДІБНОСТІ

ДУШЕВНІ
СИЛИ

ЕМОЦІЇ

СОВІСТЬ

ЕГО-ПОТЯГИ

Рис. 1
Найперше слід зауважити, що здібності не випадково склали точку поєднання тріад: вічна суперечка
про подвійність наукових досягнень, їх "чорно-білу" сутність може бути представлена бажанням людини
пізнати світ і невмінням використати досягнення науки для свого духовного зростання.
Однак Здібності як чинник духовного росту не цілком належать до предмету розгляду в цій статті.
Особлива увага в цьому контексті має бути звернена на вплив Емоцій та Его-потягів на розвиток девіацій, а також на можливість Душевних Сил та Совісті впливати на процес соціальної реабілітації.
Чи знаходяться в протистоянні тріади, зображені на рис. 1? І так, і ні. Ні – тому що вони єдині, як єдність і боротьба протилежностей; так, оскільки вони заперечують і взаємно виключають одна одну.
Останнє означає лише те, що зростання питомої ваги Тріади Совісті автоматично притлумлює Егопотяги і навпаки – неконтрольований Совістю розвиток Его-потягів знищує Душевні Сили дитини та її
мікро оточення [2;3].
Розглянемо тенденції розростання девіантного стану дитини залежно від типу превалюючого Егопотягу (табл. 1.)
Розглянуті нами Его-потяги чітко вкладаються у систему потреб А. Маслоу. Однак поняття тріади є
ширшим і, на нашу думку, більш глибоким. Християнська модель моральності пропонує п'ять рівнів
структури людського "Я", використовуючи вказані тріади (рис.2.)
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Тип Его-потягу
Его-потяг до самодостатності та гордості
Его-потяг до марнославства

Табл. 1.
Зовнішньо-символічний та
внутрішньо-психічний стан
Обмеження чи вибіркове коло спілкування, бажання створити
психологічну віртуальну реальність навколо себе

Сексуальний Его-потяг

Переоцінка своїх успіхів, дріб'язковість, вимога отримання похвали
"черевоугодництво", бажання задовольнити свій стан через
вживання алкоголю
Постійне очікування неприємностей, недовіра, депресивний
стан
Неприйняття чужої думки, роздратованість, швидка зміна настрою
Розбещеність, статева незрілість, розвиток статевих комплексів

Его-потяг до марного проведення часу

Невміння і небажання організувати свій час, лінощі, невміння
дисциплінуватися

Его-потяг до переїдання
Его-потяг до печалі
Его-потяг до гніву

Я

здібності
емоційність
его-потяги

совість
душевні сили

Рис. 2.
Така "планетарна" модель структури "Я" містить певну суперечність, оскільки дві зовнішні орбіти є
насправді найглибиннішими; окрім того, Его-потяги являють собою цілу систему "підорбіт", які можуть
знаходитися в більшій чи меншій домінанті.
Водночас завжди існує взаємозв'язок між численними "Я", і якщо певні орбіти входять при цьому в
резонанс, відбувається посилення певної підструктури - посилення на порядок, а не на конкретну величину. Так, Его-потяг до гордості кількох людей призводить до створення відособленої групи з марнославними інтересами (конфліктна група в класі, наприклад).
Особливої уваги заслуговує проблема корекції девіантної поведінки як процесу пробудження Душевних Сил за допомогою Совісті. При цьому мобілізуються також Здібності, спрямовані на духовне зростання людини.
Помітно, що сучасна наука серйозно бере до уваги лише фізичний та психічний аспекти особистісного становлення "Я", однак практично не звертається увага на "душевні" грані цього процесу (зауважимо,
що "психологія" в дослівному тлумаченні означає "наука про душу").
Наприклад, робляться спроби дослідження зовнішніх причин наркотизації як виявлення "гвинтиків",
які слід "підкрутити" для зняття фізичної та психічної залежності підлітка від наркотичної речовини.
Глибинні ж спонукальні чинники та можливості лікування душі залишаються поза дослідженнями науковців. Останнє, на нашу думку, пояснюється тим, що довгий час психолого-педагогічна наука досліджувала "психічне" як замкнений сам у собі процес.
У зв'язку з цим відчувається необхідність у вивченні здобутків духовного досвіду віруючих, віри загалом для проведення певних корекційних та превентивних заходів стосовно наркотизації.
"Є тільки один ідеал досконалості, перед яким поклоняються всі народності, – це ідеал, який представляє нам християнство..., – писав К.Д.Ушинський. – Воно дає життя і вказує вищу мету будь-якому ви-
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хованні, воно ж і повинно служити для виховання кожного християнського народу джерелом будь-якого
світла і будь-якої істини". Людина, мораль якої базується лише на загальних нормах суспільства, переживає феномен блудного сина, яки пішов "у країну далече". Такою "країною далече" може бути і та несправжня реальність, яку шукають молоді люди в наркотичних речовинах, не відчувши її в щоденному
житті з його проблемами, які вони не в змозі розв'язати.
Виникає внутрішня криза, за якої людина або влаштовує втечу до нереального, або ж відчуває духовні страждання, які за своєю сутністю є позитивними, якщо вони ведуть до очищення і віднайдення віри в
собі і в себе.
В основу прийнятого нині реабілітаційного та ресоціалізаційного процесу лікування наркотично залежної молоді покладено відновлення віри людини лише у себе, в лікаря, у свої сили та в силу ліків, у
доброзичливість оточуючих тощо. Нам видається, що така постановка проблеми не є достатньо глибинною. Вона може становити лише початковий етап реабілітації, її структурний елемент. В умовах руйнації
моралі цілого суспільства стає зрозумілим неефективність натуралістичних психолого-педагогічних заходів реабілітації та ресоціалізації наркотично залежних. Це пов'язано з тим, що потрібно не просто полегшити фізичний та психічний ста наркомана, а й змінити його ставлення до наркотиків, що можливо
лише за умови духовного переродження.
Відродження душі має базуватися на ознайомленні з головними постулатами християнства, які пропагують очищення людини від пороків та пристрастей, прищеплення жертовної любові до ближнього,
досягнення гармонії духу і тіла.
Світська психолого-педагогічна модель, в основі якої лежить зародження у наркомана віри в себе, має
бути доповнена християнською моделлю, за якої буде відбуватися духовна реабілітація, що ґрунтується
на християнській вірі, а потім у себе як образ і подобу Божу.
Нині Церква має потенційні можливості для теоретичного обґрунтування та практичного впровадження корекційних заходів у лікуванні наркотично залежних осіб спільно з медико-реабілітаційними
центрами, наркологічними диспансерами тощо.
Особливе місце в цьому контексті належить Православній Церкві, яка знаходиться зараз на особливому етапі переосмислення своєї ролі в духовному просвітництві та, можливо, є найбільш ментально
адекватною в етнологічному розумінні. Тому використання її потенціалу має стати предметом як богословських, теологічних, так і соціально-педагогічних досліджень для зародження тісної співпраці.
Так само в контексті тріади совісті можна аналізувати діяльність таких корекційних структур, як
"Аланон", "Алатін". Використання в їхній діяльності християнської моделі моральності є, безумовно,
доцільним. А якщо покласти в основу їхньої діяльності орієнтацію на усвідомлення виходу на Джерело
Душевних Сил над гріховним нездоров'ям, – участь християнського педагога, психолога у процесі видужання стає безсумнівною.
При цьому перше коло відновлення Душевних Сил проходить між дитиною і матір'ю; друге коло
охоплює найближче оточення алкоголіка, наркомана, злочинця. В кінці кінців вся методика згаданих
товариств ґрунтується на розумінні того, що „Я - наркоман!" ("покаяння"), на відкритому самовизнанні
цього факту („сповідь"), на зміні укладу свого життя („смирення"), на трансформації стосунків з найближчим оточенням („милосердя").
При цьому віруючий педагог, психолог має сформувати у девіантних дітей принципи християнських
взаємин, а саме:
■ Відкрийся життю, возлюби іншого
Корекція Его-потягу печалі
■ Зберігай спокій і терпіння
Корекція печалі і гордині
■ Не приймай вчинок людини, прийми людину Корекція гордині
■ Навчись мовчати
Корекція гніву
■ Щоб чути інших, вмій питати
Корекція гордині
■ Якщо йдеш за порадою, виконай її
Корекція самодостатності
■ Ні на кого не нарікай
Корекція гніву
■ Будь учнем у життя і не соромся цього
Корекція гордості
■ Опір і невиконання - гірші з людських якостей Корекція марного проведення часу
■ Будь простим
Корекція марнославства
■ Не розважайся справою
Корекція марного проведення часу
■ Виконай потребу іншого
Корекція лінощів
Висловлені в цій статті міркування жодним чином не претендують на вичерпність і не є безапеляційними. Християнська модель моральності знаходиться в стані розроблення і розвитку, потребує зусиль як
християнських, так і суто світських науковців – педагогів і психологів – зусиль Здібностей, розвинених в
Тріаді Совісті.
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Сейко Н.А. Сущность и возможности коррекции девиантного поведения ребенка в контексте
христианской модели моральности.
В статье обосновываются возможности использования теоретичного и практического потенциала
христианской воспитательной модели в процессе коррекции социально отклоняющегося поведения
детей и подростков.
Seyko N.A. The essence and correcting possibilities of the child’s behavior in the context of Christian moral
model.
The author substantiates possibilities of theoretical and practical potentials of Christian educational model in
the correction process of socially deviated behavior of children and teenagers.
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І.І. ОГІЄНКО І ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Висвітлюються погляди І.І. Огієнка на проблему екологічного виховання при відзначенні народних свят
та інших подій у житті та побуті українського народу.
Як наголошується в національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, освіта – основа
розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Вона є найбільш
масштабною і людиномісткою сферою українського суспільства, визначальним чинником його політичної, соціально-економічної, культурної й наукової організації. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний і економічний потенціал народу, виховує патріота і громадянина України.
Реалізація доктрини розвитку освіти України в XXI столітті забезпечить перехід до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, сприятиме набуттю молодим поколінням соціального досвіду, успадкуванню духовних надбань українського народу, досягненню високої культури міжнаціональних взаємин, формуванню у молоді особистісних рис громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної
досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури.
Певна річ, велику роль у вирішенні цих завдань відіграватиме і глибоке вивчення та творче впровадження в практику навчально-виховної роботи педагогічної спадщини, всього творчого доробку видатного вченого-енциклопедиста, нашого земляка Івана Івановича Огієнка.
Розглядаючи проблеми освіти і національного виховання, І.І.Огієнко зазначав, що вони полягають у
тому, щоб чітко усвідомити і визначити потреби української держави, суспільства щодо культури і виробництва, захисту української мови і узгодити все це з інтересами громадян. Якщо співставимо це бачення
проблеми педагогом із сучасними проблемами освіти, то зможемо простежити чітко визначену паралель.
Освіта, за переконаннями І.І.Огієнка, повинна забезпечити суспільству: 1)підготовку громадян, які вільно володіють державною мовою; 2)освіта повинна забезпечувати інтелект держави; 3)виховання духовно-емоційної сфери громадян; 4)національно-патріотичне та екологічне виховання.
Іван Іванович Огієнко вважав, що найприроднішим для виховання дитини є виховання рідною материнською мовою в атмосфері культури рідного народу, тобто виховання національне. Національною він
називав таку систему виховання, яка історично склалася на українському народному ґрунті й своїми цілями, змістом і засобами підпорядкована самобутній природі дитини, потребам забезпечення її фізичного, інтелектуального, духовно-морального й естетичного розвитку, засвоєння національних та загальнолюдських культурних цінностей, нормуванню довершеної особистості. Сьогодні національне виховання
в Українській державі має бути спрямоване на формування у молоді і дітей світоглядної свідомості, ідей,
поглядів, переконань, ідеалів. Кожен конкретний народ через свою національну систему виховання, наголошує у своїх творах І.І.Огієнко, органічно продовжує себе в дітях, генезує національний дух, менталітет, культуру, спосіб життя.
Підґрунтям для побудови національної системи виховання, як зазначає І.І.Огієнко, виступає українська етнопедагогіка як історично складена система народних знань і умінь у справі навчання і виховання
підростаючих поколінь, яка є невід`ємною частиною духовності. Сутність етнопедагогічних знань знайшла своє відображення у народних виховних традиціях, звичаях і обрядах, фольклорних творах, ритуалах, якими супроводжуються події в житті дітей і молоді, в досвіді національного виховання.
Уже в перші роки свого душпастирювання І.І.Огієнко успішно відновлює народну обрядовість: здійснює освячення квіток на Маковея, овочів на Спаса, нової хати і колодязя, освячення бджіл і нового меду....
Митрополит Іларіон активно сприяє відзначенню українцями свята Водохреща. Саме в цей день (І9
січня), за народним повір'ям, кроплять худобу, .щоб вона давала добрий приплід, прибуток господі.
Великого виховного потенціалу надавав І.І. Огієнко відзначенню народного свята масляної – останнього тижня перед великим постом. Ці дні, як відомо, відзначаються масовими народними зимовими
іграми, різноманітними змаганнями. Однак ця дата породного календаря ніби попереджує кожного з нас,
що пора закінчувати зимове дозвілля, веселощі й активно розпочинати готуватися до весни, нелегкої
праці в сільському господарстві.
Активну участь приймає митрополит Іларіон у відзначенні свят ранньої весни. Адже прихід весни –
це початок оновлення життя: пробуджується природа, активізується людська діяльність. Митрололит
Іларіон закликав, щоб зустріч весни (Стрітення) практикували у кожній сім`ї.
Почесне місце у духовному житті українців-хліборобів завжди займало свято першої оранки (першої
борозни). У день першої оранки наші діди і прадіди відчували святість, духовну окриленість від тяжкої,
виснажливої, але життєво необхідної землеробської праці – для добробуту родини, для свободи України.
Пасхальне свято – одне з найбільших свят християнського світу. Недарма в народі його величають
Великоднем. Це свято поєднує в собі і християнські, і дохристиянські елементи. Випікання паски, розпи© Іванченко А.В., 2002
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сування і фарбування яєць, веселі народні ігри, освячення в церкві святкових страв – все це надає незвичайності, небуденної краси цьому святу.
Всенародний характер донедавна мало в Україні і таке свято, як День очищення джерел, криниць, водойм. Це дуже важлива, життєво необхідна дата народного календаря, яку потрібно енергійно відроджувати. Нині проблема води стає найважливішою проблемою життя чи смерті (не лише флори і фауни, а й
людей). Це сприяє соціальній значущості цієї календарної дати. Митрополит Іларіон активно виступав за
відродження свята очищення криниць, джерел. Він стверджував, що відродження свята очищення криниць, джерел сприятиме порятунку всього живого на землі, Певна річ, це свято має і велике символічне
значення. Поняття "глибокого колодязя", "чистої криниці", "золотих ключів", "життєдайних джерел"
споетизовані у піснях ("Глибока криниця, глибока копана", "Ой глибокий колодязь, золотії ключі" та ін.),
асоціюються у пам`яті, уяві народній з глибокою і чистою совістю, душевним багатством народу, людини.
Відродження народної мудрості, яка пов`язана із календарною датою очищення колодязів, криниць,
джерел, – один з найефективніших шляхів екологічного виховання молоді.
Завжди в центрі релігійної і світської діяльності митрополита Іларіона (І.І.Огієнка) була також підготовка і відповідне відзначення "зелених свят" (інша назва – клечальна неділя, трійця), а також свята Івана
Купала.
На "зелене свято" заквітчують свою домівку (хату, кімнату) квітами, підлогу встилають рутоюм`ятою, духмяним чебрецем, іншим зелом. Клечальна неділя - це вшанування царства рослин, "зеленого
дому", в якому живе людина. Завдяки цьому святу учні глибше усвідомлюють і відчувають свою єдність
із природою, красою рідного краю.
Високої естетики і моралі, глибокого ліризму і життєвого оптимізму сповнене свято Івана Купала. Як
відомо, наші предки завжди відзначали це свято у день літнього сонцестояння, коли природа у своєму
розвитку сягала апогею.
У процесі підготовки та відзначення цього свята молоді люди глибше пізнають духовність попередніх
поколінь, дізнаються про їхні надії і сподівання, побут і дозвілля, починають глибше розуміти творчі
основи природного життя. Вони переконуються в тому, що наші предки любили красиве в житті, множили добро, утверджували високу мораль.
Разом зі своїми віруючими, з усіма українцями відзначав митрополит Іларіон і літньо-осінні свята народного календаря. Насамперед, це свята Першого Спаса (14 серпня), Великого Спаса (19 серпня) та ін.
Свято Великого Спаса, наприклад, – одне з найбільших народних землеробських свят. Зібрані овочі, фрукти, ягоди, гриби, мед тощо несуть освячувати до храмів. Це і день поминання померлих родичів.
Завдяки традиціям, звичаям і обрядам народного календаря, закладеній у них народній ідейності, моральності, естетиці, кожна молода людина, зазнавши на собі благодатний вплив народних духовних скарбів, почне з честю дотримуватися заповітів батьків, дідів і прадідів, утверджувати добрими справами
свій родовід, творити свій родослав, будувати в собі на все життя храм Добра, Правди, Краси.
Багатство, складність і багатовимірність самого світу природи і суспільства, вважав митрополит Іларіон (І.І.Огієнко), зумовлювали й зумовлюють багатовимірність самої "душі" людської. Природа, що
оточує нас, стверджував І.І.Огієнко, – велика й прекрасна, а людина – пан над нею. Таким чином, людина, за Огієнком, як "корінь діалектики", здатна починати свій причинний ряд, тобто бути не тільки детермінованою, а й детермінуючою, пануючою, вільною. Цікава у зв'язку з цим Іларіонова поема "Святая
Біблія відвічна", в якій серед багатьох аспектностей є й така:
Біблія – це вся природа,
Природа ж – Біблія мала:
У них обох ясна свобода,
Що душу чистую спасла.
Отже, ота "ясна свобода" немов би збалансовує "природне" і "Боже", хоч у першій дворядковій тезі
("природа ж - Біблія мала") Огієнко недвозначно підкреслює всевладність, універсалізм духовного, його
щирість, а отже, вищість і душі над тілом (у вічному духовному коловороті від Бога до світу і від світу до
Бога). Узагалі поняття "душі", глибоку гуманістичність її призначення випливає з Огієнкової тези про те,
що "християнство – віра радісна", людина – виняткова особистість з її "ясною свободою" волі, зі здатністю до безмежно творчого способу діяння. "Химерними", на перший погляд, можуть виглядати постійні
метонімічні перевтілення Огієнкової "душі", її "багатофункціональні" можливості вияву. Очевидно,
йдеться тут про складність найбільшого дива – створення Богом світу і про складність дива Божої природи – людини.
"Людське" і "Боже", за Огієнком, постійно взаємодіє, переплітається: процес панування Людини над
природою (людини – не просто природної істоти, а особистості, що здатна самостверджуватися), і процес
обожнення людини – це процеси, що діють однозначно і згармонізовано. Божественні творіння Огієнко
розглядав у пантеїстичному руслі, послуговуючись інколи елементами неоплатонізму, коли саме вже
творіння трактується як "вияв безперервного розгортання божественної єдності Бога-Творця і створеного
ним світу". Людина, за Огієнком, – є Боже творіння. У Біблії вона була обожнена й поставлена поруч
Бога.
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Гуманістичність процесу обожнення Людини полягала передовсім у свободі діянь людської душі, –
про що довідуємося з уст самого Господа:
Душі ніколи не неволю,
вона – наш образ і подоба:
сама собі хай зродить долю,
як каже власна їй подоба.
Таким чином, як бачимо, Бог, Людина, Природа завжди стояли в центрі світобачення і світосприйняття Івана Івановича Огієнка. Людина, за його глибокими переконаннями, завжди повинна турбуватися про
збереження і збагачення природи, бо вона – цар природи і син Божий". Природа є для Людини об`єктом
пізнання, життєдіяльності, існування й естетичної насолоди. Її явища естетично досконалі й надають естетично розвиненій особистості глибоку духовну насолоду.
Погляди І.І.Огієнка на питання збереження і збагачення навколишнього природного середовища співзвучні і сьогоденню. Сучасна система освіти та виховання сприяє забезпеченню всебічного екологічного
розвитку особистості, формуванню її наукового світогляду та відповідних правил і норм екологічної поведінки, спрямованої на збереження та збагачення навколишнього природного середовища, всебічне і
творче використання у трудовій діяльності людей найсучасніших екологічних технологій.
Екологічне виховання – це процес формування екологічної культури у життєдіяльності кожної особистості, усвідомлення нею себе частиною природи, відчуття відповідальності за природу як за своє національне багатство, основу життя на Землі; залучення підростаючого покоління до активної екологічної
діяльності; нетерпиме ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.
Формування екологічної культури в сучасних умовах, гармонійних відносин людини і природи посідає особливе місце. Це викликано багатьма причинами і, насамперед, наслідками чорнобильської катастрофи, високим рівнем радіаційної, хімічної забрудненості навколишнього середовища. Громадянам
України, особливо підростаючому поколінню, украй необхідні відчуття відповідальності за природу як
національну і загальнолюдську цінність, основу життя на землі, господарські, гуманні принципи природокористування.
Певна річ, активізації екологічного виховання в сучасних умовах, підвищенню його ефективності певною мірою сприятиме і творче використання у навчально-виховному процесі загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої школи й наукової та релігійно-педагогічної спадщини великого сина українського народу, нашого земляка Івана Івановича Огієнка.
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Иванченко А.В. И.Огиенко и проблема экологического воспитания учащейся молодежи.
Освещаются взгляды И.Огиенко на проблему экологического воспитания при проведении народных праздников и других событий в жизни и быту украинского народа.
Ivanchenko A.V. I.Ogiyenko and the problem of ecological education.
The article is devoted to I.Ogiyenko’s views on the problem of ecological education in the process of Ukrainian
folk fests and other celebrations.
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ІДЕАЛ ВИХОВАННЯ – ГУМАНІСТИЧНИЙ
Пропонується визначення та модель гуманістичного ідеалу, подається коротка характеристика його
сформованості у сучасних старшокласників.
Життя Івана Огієнка було віддано землі українській, боротьбі за кращу долю синів її. Підтвердженням цьому слугує і величезний доробок наукових, публіцистичних та художніх праць ученого, і його невтомна праця науковця, педагога, політика. Особлива увага у діяльності І.Огієнка приділялася питанням
виховання: піклувався він про розвиток українських дітей-емігрантів, перебуваючи на посаді міністра
віросповідань; завжди надавав надзвичайного значення формуванню особистості українця-патріота, громадянина рідної землі, що поважає мову, культуру та історію свого народу. Сьогодні, в умовах розвитку
незалежної української держави, формування такої особистості набуває непересічної значущості. Гуманістичні цінності, в основі яких лежить реалізація власного "Я", розкриття своїх найкращих рис і можливостей відіграють провідну роль у цьому процесі. Знайомлячись з творчістю І.Огієнка, ми бачимо втілення таких гуманістичних принципів: гуманістичне ставлення до особистості будь-якої національності;
повага до її прав і свобод; нетерпимість до несправедливості, у якому б місці планети вона не відбувалася; активна перетворювальна діяльність, спрямована на покращення навколишньої дійсності, як говорить
сам митець:
Усе життя служити народу,
Усе життя – не бійсь Голготи, –
Добудь йому святу свободу,
І не спиняй у цім роботі! [1:405]
Хоча більшість сучасних дослідників (Р.Г. Аперсян, А.А. Гусейнов, О.Л. Дубко, І.Г. Завойчинська,
Н.В. Іванова, С. Карпенчук, А.В. Кір'якова, З.Г. Нігматов, О.В. Слоньовська, В.М. Соболєв, М.І. Судаков
та ін.) вважають за доцільне впровадження ідей морального ідеалу, невизначеність і абстрактність даної
категорії, на нашу думку, не дає конкретних орієнтирів для виховання особистості. Натомість окреслені
вище гуманістичні принципи визначають чіткі життєві пріоритети молодої людини.
Спираючись на результати досліджень (С. Холла, К. Левіна, Е. Шпангера, Ж. Піаже, Л.С. Виготського, В.В. Давидова, Л.І. Божович, О.М. Леонтьєва, Д.Б. Ельконіна, І.С. Кона), ми встановили, що період
старшого шкільного віку є найбільш сенситивним для формування самоусвідомлення, розуміння власних
психічних якостей рис, соціально-моральної самооцінки. Отже, саме старші школярі потребують підтримки у становленні власної особистості, що відбувається через формування ідеалу.
Під гуманістичним ідеалом старшокласників ми розуміємо змодельований в індивідуальній свідомості образ свого "кращого я", що слугує мотивом перетворювальної діяльності суб’єкта, яка ґрунтується
на принципах ціннісного ставлення до себе, до інших, до Батьківщини, до всіх народів, до природи;
знанні своїх прав і свобод та умінні їх захистити; пріоритеті моральних цінностей.
Створена нами модель гуманістичного ідеалу старшокласників є спробою передати його ознаки та
прояви у позакласній виховній роботі (рис. 1).
Одними з провідних ознак гуманістичного ідеалу старшокласників ми вважаємо сформованість ціннісного ставлення до себе, до інших, до Батьківщини, до всіх народів, до природи як таке відношення людини до об'єкта, що характеризуються усвідомленням його значущості, ґрунтується на гуманістичних
принципах і виступає регулятором у відносинах між особистістю та навколишнім світом.
Ціннісно ставитися до власної особистості означає приймати себе, цінувати свої якості, думки, переживання, діяльність. Це не самозадоволення, а постійний пошук себе кращого, віра у власні сили. Інтерес
до себе як до особистості повинен поширюватися і на людей, що знаходяться поруч. Ціннісне ставлення
до інших зумовлює проникнення до сфери їх почуттів, здатність поставити себе на місце іншого, емпатійний відгук на його переживання. Така взаємодія зі світом призводить до усвідомлення того, що людина є найвищою цінністю, виступає метою буття, а не засобом для досягнення певних цілей. Тому визначальними у ставленні до неї є толерантність і повага.
Ціннісне ставлення до Батьківщини і всіх народів є ознаками гуманістичного ідеалу, що випливають з
перших двох названих рис. Ставлячись до своєї Батьківщини з ціннісних позицій, особистість поважає
мову, історію, звичаї свого народу, його символіку, гімн; вірить у життєвий потенціал рідної держави;
турбується про її благо і готова завжди захищати національні інтереси.
Громадянин, який ціннісно ставиться до рідної землі, обов’язково цінує й інші народи, адже запорукою збереження національних інтересів є толерантне ставлення до всіх народів. Воно проявляється у
повазі до прав, свобод, національних особливостей інших народів; здатності вирішувати проблеми з різноманітними етнічними та релігійними групами шляхом компромісу.
© Дорошенко К.Г., 2002
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Значущою ознакою гуманістичного ідеалу вважаємо також сформованість ціннісного ставлення до
природи, яке виявляється у причетності до всіх природних явищ, охороні та примноженні природних
багатств, активній боротьбі з усім, що шкодить природному середовищу. Це стосується не лише оберігання природи рідного краю, своєї Батьківщини, але і планетарного екологічного середовища в цілому.
Знання своїх прав і свобод та вміння їх захистити виступають основою моральності, допомагають
особистості досягнути соціальної зрілості. Саме завдяки цій ознаці гуманістичний ідеал набуває дієвості.
Наступна ознака, яку ми виділили у моделі гуманістичного ідеалу, – пріоритет моральних цінностей,
під якими ми розуміємо етичну категорію, що характеризує сукупність абстрактних ідей, які втілюють у
собі суспільні уявлення про еталон поведінки між окремими людьми і цілими народами в гармонії з внутрішнім "Я" особистості. Основними моральними цінностями, що входять до структури гуманістичного
ідеалу старшокласників є, на нашу думку, доброта (чуйне ставлення до всього живого), справедливість
(об'єктивне, неупереджене ставлення до себе і світу, пов'язане з поняттям невід'ємних прав людини), відповідальність (усвідомлений обов'язок відповідати перед своїм сумлінням і суспільством за кожний власний вчинок, дію, слово), працелюбність (потреба докладати свою фізичну або розумову енергію на
створення або перетворення матеріальних і/або духовних цінностей).
Модель гуманістичного ідеалу старшокласників

Виробляючи моральні цінності у різних видах життєдіяльності, через розв’язання внутрішніх і зовнішніх конфліктів, особистість пізнає себе, формує цілі свого існування та реалізує їх у дійсності. Проявами гуманістичного ідеалу старшокласників виступають, на наш погляд, насамперед інтелектуальний,
емоційний і поведінковий. Інтелектуальний прояв – перша необхідна сходинка гуманістичного ідеалу.
Він відображує глибину і повноту сформованості знань про природу гуманістичного ідеалу, що включає
розуміння таких моральних цінностей, як доброта, справедливість, працелюбність; усвідомлення ціннісного ставлення до себе, до інших, до Батьківщини, до всіх народів, до природи, а також розуміння своїх
прав і свобод. Емоційний прояв є важливим показником сформованості гуманістичного ідеалу, адже за
умов відсутності стійких гуманістичних почуттів і переживань ознаки гуманістичного ідеалу можуть
вважатися сформованими формально, а дієві гуманістичні чинники залишаються незадіяними. Поведінковий прояв виступає визначальним у структурі гуманістичного ідеалу старшокласників. Через нього
знаходять реалізацію навички гуманістичної взаємодії зі світом в активній гуманістичній перетворювальній діяльності, спрямованій на себе та оточуючий світ.
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Найважливішими компонентами перетворювальної діяльності, спрямованої на себе, ми вважаємо самопізнання (цілеспрямований процес вивчення власної особистості, що включає самоспостереження,
аналіз об’єктивних результатів власних дій та вчинків, аналіз ставлення до себе інших людей тощо), самооцінку ("оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей та місця серед інших людей")
[2:583], самовиховання ("свідома діяльність, спрямована на якомога більш повну реалізацію себе як особистості") [2:580], цілепокладання (процес зародження нових цілей у діяльності людини, основою якого
виступає її предметно-матеріальна, трудова діяльність, спрямована на перетворення себе та оточуючого
світу).
Показником перетворювальної діяльності, спрямованої на інших, виступає активність у громадському
житті класу, школи, міста, країни. Остання ланка проявів гуманістичного ідеалу є найбільш важливою
при його формуванні у старшокласників.
Проведене нами дослідження засвідчило, що у 51% старшокласників ознаки гуманістичного ідеалу
сформовані на початковому рівні, у 49% – на середньому. Отже, більшість молодих особистостей не розуміє у повній мірі гуманістичної сутності доброти, справедливості, відповідальності та працелюбності;
не прагнуть самовдосконалення; здебільшого не вірять у свої сили; цінують індивідуальність, вчинки, дії
тільки близьких собі людей; у життєвий потенціал рідної держави не вірять; нетолерантно ставляться до
інших народностей; природоохоронною діяльністю не займаються; не знають свої права і свободи та не
вміють їх захистити цивілізованим шляхом; активність у громадському житті класу, школи, міста з власної ініціативи не виявляють.
Чи зможуть ці школярі стати будівничими майбутнього, особистого, національного, загальнолюдського? Зможуть, якщо класні керівники, батьки, психологічна служба об'єднають свої зусилля та допоможуть юній особистості змоделювати в індивідуальній свідомості образ свого "кращого я", визначити
пріоритетні шляхи розвитку та навчитися прийомам їх реалізації.
Отже, формування гуманістичного ідеалу старшокласників виступає нагальною потребою розвитку
юнацтва та передумовою становлення незалежної української держави. І справдяться тоді слова патріота
нашої землі І.Огієнка: "...незабаром повстане Україна, Україна вільна й соборна" [3].
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В статье предлагается определение и модель гуманистического идеала, приводится короткая характеристика его сформированности у современных старшеклассников.
Doroshenko K. G. Humanistic ideal of upbringing.
The article presents the definition and the model of humanistic ideal as well as abrief characteristic of its formation in senior pupils' world outlook.
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ІВАН ОГІЄНКО І КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
У статті розглядаються питання культури поведінки підлітків у конрексті гуманізму İ. Огієнка.
Ознакою нашого сьгодення є духовний вакуум, що призводить до прагматичної орієнтації дітей та
молоді. Діти зростають пасивними споживачами суспільних благ, значна частина їх не володіє нормами
морально-етичного людського співжиття. Це ознака духовної порожнечі. Тому найважливішим завданням школи є формування духовних потреб особистості, становлення її соціальної-етичної зрілості, вироблення високої культури і навіть мистецтва поведінки. Різноманітність міжособистісних взаємин, збільшення кількості морально-етичних правил, ускладнення багатьох видів професійної етики (юридична,
медична, педагогічна, військова, комерційна і т.п.) призводять до утворення нового типу моральної поведінки. Сьогодні неможливо мати "готовий етикет" на всі випадки життя, людина повинна керуватись у
всіх багатоманітних стосунках з іншими чіткими моральними принципами. Настав час творчої моральної
поведінки, яка визначається усією духовною культурою людини, а не лише навичками її поведінки, відтренованими у конкретній ситуації.
Проблему морально-етичного розвитку особистості глибоко досліджував видатний педагог, мовознавець, філософ і богослов İ. Огієнко. Аналіз його теоретичної спадщини і практичної діяльності засвідчує,
що використання християнської моралі поряд з історично складеними моральними нормами сприяє розвитку духовності людини: формує моральні чесноти (совість, справедливість, любов, милосерддя тощо) і
виробляє норми поведінки. Важливою ознакою культурності людини Огієнко вважав знання рідної мови.
Та ж людина, яка не вивчила "своєї соборної літературної мови, не може зватися вповні інтелігентною,
бо бракує їй найважливішої й найбільшої частини духової культури"[4:17]. Є у Огієнка і певні зауваги до
підлітків: спілкуючись між собою, "середньошкільна молодь" мусить конче виправляти "один одному
помилки супроти літературної мови"[4: 46].
Культура поведінки школяра постає у сукупності форм його вчинкової діяльності, "в яких знаходять
зовнішній вияв моральні та естетичні норми" [7:144]. В широкому розумінні в поняття "культура поведінки" входять: етикет – як сукупність правил поводження з оточуючими, форми звертання і привітань,
поведінка в громадських місцях і т.п. Культура поведінки засвідчує, яким чином реалізуються у самій
поведінці вимоги моральності, який зовнішній вияв має така щодо людини, наскільки органічно, природно моральні норми злились із способом її життя, стали повсякденними життєвими правилами. В ідеальному варіанті знання морально-етичних норм повинно перетворитися у внутрішні еталони і мотиви поведінки. В культурі поведінки виділяють три компоненти: емоційно-мотиваційний, когнітивний і діяльнісний. Особливу роль у структурі культури поведінки підлітків відіграє емоційно-мотиваційний компонент. У підлітковому віці в центрі уваги постають питання, повיязані з правилами громадської поведінки
і нормами взаємовідносин між людьми, у підлітків починають складатися відносно стійкі і незалежні від
випадкових впливів моральні погляди, судження, оцінки. Підлітки часто йдуть за тими нормами, які
прийняті в їх середовищі, особливо якщо моральні вимоги й оцінки того чи іншого колективу не співпадають з вимогами дорослих. Підлітковий вік є тим періодом, коли у дітей виникають переконання щодо
прийняття чи неприйняття певних правил поведінки. Прийняття етичних норм може виходити із бажання
завоювати хороше ставлення чи уникнути осуду, із прагнення до ідентифікації з певним зразком (ідеалом), із бажання відповідати власним цінностям, які до цього часу засвоювались підлітком із оточуючого
середовища, а тепер стають внутрішніми [1:326]. Такі "внутрішні, субיєктно-особистісні спонукання до
дій є мотивами" [7: 196]. Оцінити поведінку підлітків без розуміння мотивів неможливо.
Мотиви виникають, розвиваються і формуються на основі потреб. Найбільш важливими для підлітка
є потреби, повיязані із статусно-рольовим визначенням, потреби у визнанні, потреби, повיязані з власним
"Я", інакше кажучи, потреби у самоствердженні. Трансформуючись у мотиви, вони зумовлюють поведінку підлітка. Різні за своїм змістом, формою прояву, силою, стійкістю, ступенем усвідомлюваності, мотиви у поведінці реалізуються неоднаково. Провідним мотивом поведінки підлітків Л. Божович визначає
мотив самоствердження, бажання знайти своє місце в колективі ровесників, утвердити свою дорослість в
очах оточуючих. Конкретний характер і внутрішня психологічна природа вчинків учнів залежить від
особливостей мотивації. Якщо мотивом поведінки підлітка є бажання командувати ровесниками, прагнення протиставити себе колективу, довести свою перевагу, то це повיязане з індивідуалістичною спрямованістю особистості. Невміння завоювати прихильність товаришів позитивними якостями породжує
негативізм у поведінці підлітка.
© Бісик Н.М., 2002
178

Н.М. Бісик. Іван Огієнко і культура поведінки підлітків

Проте самоствердження може бути повיязане із бажанням підлітка завоювати повагу оточуючих, довести їм свою самостійність, свої уміння і здатність бути на рівні "дорослих" вимог. Таке самоствердження не веде до негативних наслідків і повיязане з громадською спрямованістю особистості, має етичну цінність [1: 352]. Прямуючи за Л. Божович, визначаємо не менш значущий мотив поведінки підлітків
– прагнення всіляко уникати критики ровесників і наявність у них боязні бути "невизнаним". Судження і
оцінки товаришів мають перевагу перед оцінками дорослих. Мотив поведінки у даному випадку визначається як мотив досягнення успіху (позитивної оцінки товаришів). Причому перше місце починає займати
оцінка таких вчинків і якостей, які характеризують моральний рівень розвитку особистості, і якими, на їх
думку, повинен володіти товариш. До таких якостей підлітки відносять мужність, стійкість, вольові риси.
Реальні зміни, повיязані із зміною зовнішності у підлітковий вік, вносять суттєві корективи в уявлення
про себе, сприйняття себе, самооцінку. Самооцінка стає важливим фактором психічного розвитку підлітка, регулятором і мотивом поведінки. Судження підлітка ґрунтуються на пізнанні й оцінюванні ним якостей інших, порівнянні себе з іншими.
Мотивом може бути сприйнятий чи створений підлітком ідеал людини, яку він хоче наслідувати і риси якої хоче виховати в собі. Тут може виникнути конфлікт між самооцінкою і рівнем домагань, що призводить до негативізму у поведінці. Окрім того, бажання завоювати хороше ставлення з боку товаришів
(рідше – дорослих) чи уникнути осуду породжує мотив заохочення чи мотив уникнення моральних санкцій. У процесі життєдіяльності підлітків формуються мотиви, що відіграють провідну роль і підкоряють
собі інші спонуки. Ці мотиви детермінують поведінку підлітків, яка набуває етичної цінності за умови
свідомого сприйняття підлітком норм і цінностей життя. Звідси – другий компонент структури культури
поведінки підлітків – когнітивний, що вимагає знання підлітками основних етичних норм, правил. Етичні
знання, які підліток здобуває в процесі спеціального навчання і виховання, є тим вихідним матеріалом,
який він випробовує в ході власної моральної діяльності, у спілкуванні з іншими людьми, у процесі різних видів діяльності загалом. При наявності знань про норми поведінки, про те, що є добро, а що зло,
можливий свідомий і вмотивований вибір вчинку, який відповідає або ж протирічить існуючим у супільстві нормам моралі. "Розуміння добра і зла – найбільший розум, – зазначав Огієнко. Те, що нікому не
приносить шкоди, а саме щастя, те звемо добром" [3: 28].
Добро і зло у своєму змісті не можуть вичерпати усієї різноманітності моральних явищ. В моральній
свідомості добро і зло невіддільні від понять обовיязку, совісті, честі і гідності, сенсу життя і щастя, що
становлять духовні цінності людини. Саме в підлітковому віці дитина намагається осмислити ці поняття
і застосувати їх до поведінки оточуючих і своєї власної.
Діяльнісний компонент культури поведінки повיязаний з "конкретними вміннями і навичками поведінки (етикет) і самокеруванням поведінкою під впливом почуття обовיязку, честі, совісті" [2:42]. Вміння і
навички морально-етичної поведінки здобуваються у процесі соціальної активності підлітка, що намагається усвідомити і засвоїти зразки поведінки дорослих і їх ціннісні орієнтири. Підліток оціннокритично
ставиться до вчинків дорослих, вибираючи в них те, що цінне для нього особисто і відкидаючи все, що,
на його думку, не відповідає нормам людських взаємовідносин. Претендуючи на дорослість, молодші
підлітки із поведінки дорослих засвоюють те, що становить зовнішні прояви: хлопчики – паління, вживання спиртних напоїв, дорослу моду, специфічний лексикон; дівчата – зачіску, косметику, одяг, спосіб
відпочинку тощо. Особистою цінністю для підлітка є прагнення зайняти своє місце в колективі, спілкуватись з товаришами, бути визнаним. Але становище далеко не кожного з них у середовищі товаришів
однакове. У рангованому ряді вони займають місце "зірки"-лідера, "вибраного" чи "невизнаного". У намаганнях самоствердитись "невизнані" досить часто набувають негативних форм спілкування, манери
одягатись. Прогнозувати розвиток культури поведінки підлітків і планувати конкретну роботу з ними
неможливо без точної діагностики рівня розвитку моральної свідомості, одним із компонентів якої є моральні знання. Обיєктивна інформація про вихованців дає можливість правильно визначити цілі і завдання виховної роботи.
Процес формування моральних знань проходить ряд етапів: від елементарних відомостей про моральні поняття до повного оволодіння ними і уміння застосовувати ці знання в житті. "Засвоєння моральних знань тісно повיязане з індивідуальними психологічними особливостями учнів, і це визначає наявність значних розбіжностей в рівнях засвоєння моральних знань у однієї вікової групи " [6:78]. При дослідженні ролі моральних знань у формуванні культури поведінки підлітків слід враховувати основні
параметри моральних знань (повноту, оперативність, усвідомленість, міцність) і їх рівні.
Виділяють три рівня засвоєння моральних знань. Перший рівень передбачає засвоєння певної інформації про етично-цінні поняття. Важливими характеристиками даного рівня є обсяг і міцність знань. Другий рівень засвоєння знань вимагає оволодіння способами застосування знань в типових ситуаціях. Найважливішою характеристикою цього рівня поряд з обсягом і міцністю є оперативність знань. Третій –
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найбільш високий рівень – передбачає готовність творчо застосовувати набуті знання в різних ситуаціях.
Найважливіша характеристика цього рівня – усвідомленість [6:79].
Діагностика рівня засвоєння молодшими підлітками знань про морально-етичні категорії з допомогою анкетувань, опитування, бесід, експериментальних завдань дала нам змогу виявити вікові і деякі індивідуальні розбіжності та повноту і обсяг моральних знань молодших підлітків. Так, в результаті анкетування було виявлено розбіжності у повноті моральних знань: учні 5-го класу називають 17 позитивних
і 17 негативних якостей, що характеризують особистість, учні 6-го класу відповідно 21 і 19, а учні 7-го
класу – 31 позитивну якість і 22 негативних. Це свідчить про те, що обсяг моральних знань з віком зростає. Перелік позитивних якостей, які називають пיятикласники, обмежується такими моральними поняттями, як доброта, чуйність, "не кричить", "не бיється", "гарно поводиться"; негативних – злість, жадібність, "бיється", "та, що кричить". Серед шестикласників найбільш популярними виявились доброта, ввічливість, чуйність, вихованість; негативними рисами вони вважають злість, крикливість, "обзивання",
жадібність, заздрість, вживання нецензурних слів. Моральні знання семикласників характеризуються
більшою повнотою порівняно із знаннями учнів 5-х і 6-х класів: у них серед позитивних якостей, окрім
названих, зיявляються поняття чемність, щедрість, довіра, відповідальність; засуджуються такі риси, як
скупість, самолюбство, корисливість, нервозність.
Моральні знання підлітків зазнають не лише кількісних, але і якісних перетворень. Завдання на визначення понять дали змогу з’ясувати їх суттєві і несуттєві ознаки, ступінь їх усвідомлення підлітками і
вміння оперувати ними. Експериментальні дані підлягали переважно кількісному аналізу. Аналіз відповідей свідчить, що переважна більшість підлітків називають окремі суттєві ознаки понять. Деякі підлітки
вже здатні давати повні, аргументовані відповіді, наводити приклади, проте і тут існують вікові відмінності: серед учнів 6-7-х класів більший процент дітей, ніж серед учнів 5-го класу, які вміють обґрунтувати свою відповідь.
Поряд з віковими відмінностями в рівнях моральних знань, спостерігаються значні індивідуальні розбіжності в одній віковій групі. Вони виникають з різних причин, однією з яких є стать: дівчата називають
більш "жіночі" якості – доброта, лагідність, привітність (хоча серед переліку зустрічається і така "чоловіча" якість, як сміливість), хлопці у багатьох випадках називають сміливість, хоробрість. Спільними позитивними якостями є доброта (у всіх анкетах), сміливість, ввічливість; найбільш засуджуваними – злість,
грубість, жадібність. Дівчата називають більше якостей, ніж хлопці. Характерним є те, що ті хлопчики,
які погано навчаються і мають прояви девіантної поведінки, називають по одній якості (рідше - дві), в
багатьох випадках – не називають жодної позитивної чи негативної якості. Це свідчить про їх низький
рівень культурного досвіду, що зумовлено недостатніми моральними знаннями.
Окрім того, підліткам потрібно було розкрити зміст окремих морально-етичних понять. При виконанні цього завдання індивідуальні відмінності в рівнях засвоєння моральних знань проявились насамперед
у глибині усвідомлення моральних понять. Значна частина підлітків дає визначення окремим якостям,
але визначає їх неглибоко, поверхово. Іноді спостерігаються змішування понять.
Частина учнів дає повні, розгорнуті визначення, наводить приклади прояву цих якостей у поведінці.
Так обов’язок вони розуміють як виконання доручень, навчання у школі, "невідкладна справа, яку треба
зробити обов’язково". На питання "Що таке чуйність?" підлітки відповіли майже однаково: "виявляє
співчуття до чужого горя", "може відчувати біду, радість". Проте 7% шестикласників із числа опитаних
дають помилкове визначення "чуйності": "коли до тебе звертаються, а ти нічого не чуєш", "коли людина
тихо щось почула". Ще 7% зовсім не дають визначення цьому поняттю. Семикласники правильно співвідносять "чесність" і форми її прояву, не зовсім чітко дають визначення "сміливості".
В ході розв’язання моральних ситуацій з’ясувалось, що значна частина підлітків вміє робити моральний вибір. У своїх відповідях деякі учні навіть вказують, які якості особистості можуть проявлятись у
тому чи іншому вчинкові: "збреше", "допоможе, бо співчуває", "не напише записку, бо це нерозумно і
неблагородно". Проте тут існує певна суперечність: не всі підлітки, що вибрали морально-етичну дію, в
реальному житті саме так діють. Це свідчення того, що моральні норми не стали внутрішнім регулятором
поведінки підлітка.
Підліткам було запропоновано також анкету з питаннями про те, задоволені вони собою чи ні. Слід
відмітити, що учні висловлюють різні судження: одні оцінюють себе, називаючи якості, які хотіли б змінити (це свідчить про наявність міцних морально-етичних знань і їх усвідомленість), інші дають невизначені відповіді (це ознака низького рівня засвоєння моральних знань). 33% підлітків пов’язують причини задоволення чи не задоволення собою зі своєю навчальною діяльністю: "незадоволений своїми
вчинками", "незадоволений, тому що погано вчуся", "незадоволена, бо майже не везе в навчанні". Більша
частина семикласників (56%) пов’язують задоволення чи незадоволення собою з проявом моральнопсихологічних якостей. Наприклад: "В кожної людини є, крім позитивних, ще й негативні риси. У мене –
це впертість, нервозність". " Я трохи лінивий і сором’язливий". "Незадоволена своїм характером". "Мені
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подобаються мої риси обличчя і характер". Частина учнів акцентує увагу на конкретній діяльності і з нею
пов’язує задоволення чи незадоволення собою. Ще інші підлітки співвідносять свої почуття із ставленням однокласників, виконанням обов’язків по відношенню до батьків, школи: " приношу користь школі",
"розважаю друзів", "хочу, щоб мене поважали в класі". "Почуття задоволення чи незадоволення мають
під собою соціальну природу і міцно пов’язані з безпосереднім оточенням дітей" [6:88].
На основі аналізу можна виділити групи учнів, які мають певний рівень засвоєння моральних знань.
До першого – низького – рівня із числа досліджуваних слід віднести учнів 5-го класу і окремих учнів
6-го (31%) і 7 (11%) класів. В межах однієї вікової групи спостерігаються індивідуальні розбіжності у
засвоєнні моральних понять. Так, частина учнів 6-го класу (43%) володіє другим – середнім – рівнем моральних знань. Деяких учнів цього класу (26%) можна віднести до третьої групи, оскільки вони мають
достатній обсяг знань, знання їх оперативні і усвідомлені, вони можуть дати характеристику якостям,
проаналізувати, як саме ті чи інші якості проявляються у поведінці. Учні 7-го класу в переважній більшості (58%) мають високий рівень знань, хоча склад цієї групи теж неоднорідний (низький рівень знань
– 11%, середній – 31%). Відмінності між групами підлітків з середнім і низьким рівнем моральних знань
виявляються при виконанні ними завдань, що вимагають вміння розкрити зміст певних етичних понять.
Учні з середнім рівнем знань дають повні, аргументовані відповіді, підлітки з низьким рівнем моральних
знань таких відповідей не дають.
Найбільш яскраво вікові та індивідуальні відмінності у рівнях засвоєння моральних знань проявляються в усвідомленні і оперативності знань. Молодші підлітки, маючи значний обсяг морально-етичних
понять, "не можуть ще усвідомлювати складні взаємозв’язки системи "людина – мораль – поведінка"
[6:89].
Завдання вчителя – навчити підлітка розрізняти духовну красу людини і показну, бачити причини негативних явищ, аналізувати прояви власних особистісних якостей і тих, що притаманні іншим, знайомити дітей із зовнішнім вираженням етичних норм, формувати культуру поведінки загалом.
Формування морально-етичної поведінки підлітка можливе лише за умови єдності трьох структурних
компонентів культури поведінки: емоційно-мотиваційного, когнітивного і діяльнісного. На першому
етапі формування культури поведінки "вихованець повинен ознайомитись з тими нормами і правилами
поведінки, за якими повинен жити" [5:97]. Загальні правила поведінки подаються у Біблії. Більш конкретно ці правила деталізовані у розпорядку дня для учнів. Доцільно звернутись до духовної спадщини народу. Цілий ряд морально-етичних норм визначено у "Огієнкових афоризмах і сентенціях", як-от: "Виконати обіцянку – це честь твоя"; "умій прощати – в цьому висота служби ближньому"; "оглянімось навкруги, – скрізь повно людей, ще нещасливіших від нас… Допомагаймо їм"; "переконайте добром тих, хто
думає або робить зле!"; "з веселим обличчям дивімось у очі терпінням, але обмірковуймо вихід із них
спокійно, розважно й розумно"; "правда виховує повновартісних людей" [3:25].
На другому етапі формування культури поведінки підлітків вчителеві слід домагатися глибокого розуміння суспільних норм і правил поведінки. Для розвитку усвідомленості етичних знань доцільно систематично пропонувати учням завдання по оцінці і самооцінці моральних якостей і їх проявів у поведінці. Завдяки цьому у підлітків формується адекватна оцінка моральних явищ. Третій етап формування
культури поведінки передбачає "озброєння учнів вмінням і навичками діяти в процесі суспільних відносин відповідно до потрібних норм і правил поведінки" [7:98]. На цьому етапі доцільним є створення ігрових ситуацій, що дають можливість використовувати "систему психолого-педагогічних механізмів формування в учнів готовності до морально-етичних вчинків. Активна участь підлітків у визначенні мети
вчинку, виборі засобів, прийнятті рішення, виконанні дій і їх оцінки, які проводяться в ігровій ситуації,
дозволяють підліткам оволодіти вчинком як специфічним способом розв’язання моральних завдань.
Практично необмежені можливості повторення однотипних ситуацій сприяють закріпленню досягнутих
результатів і виробленню навичок культури поведінки"[6:121].
Навчально-виховний процес має багато можливостей для формування культури поведінки учнів: бесіди, етичні ігри, соціально-педагогічні тренінги у підлітковому віці, особливо чуттєвому для формування певних зразків поведінки, допомагають підліткам "глибше усвідомити прийняті в суспільстві етичні
норми і поступово засвоювати їх як внутрішні еталони моральної поведінки" [6:123]. Зростанню духовної культури підлітків значною мірою сприятиме осмислення розмаїтого афористичного світу І. Огієнка.
Його моральні заклики до молоді є актуальними і в наш час: "Умій відгадати, де саме треба виявити любов, а де – справедливість. Це велика мудрість" [3:141].
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Бисык Н. Н. Иван Огиенко и культура поведения подростков
В статье рассматриваются вопросы культуры поведения подростков в контексте гуманизма И. Огиенко.
Bisyk N. N. I. Ogiyenko and the culture of behaviour of teenagers.
This article deals with the problem of culture and behaviour of teenagers from the point of view of I. Ogiyenko’s
humanistic ideas.
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ІВАН ОГІЄНКО ТА ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
У статті розглядаються проблеми формування мовленнєвої культури майбутнього вчителя у світлі
ідей Івана Огієнка.
Іван Огієнко – це людина енциклопедичних знань, фантастичної працьовитості, справді унікальна і
універсальна постать в історії українського народу. Написані ученим більш ніж півтори тисячі праць стосуються тієї чи іншої ділянки української історії, мовознавства, літературознавства, культури, філософії,
церкви. Дослідження в галузі славистики й зокрема обґрунтування у цьому контексті самобутності і
окремішності української мови, культури в цілому принесли йому ім′я і велич вченого світового масштабу.
У багатій і різноманітній творчості вченого найвагоміше місце посідають дослідження з питань розвитку української мови. Іван Огієнко лише за 1917, перший рік проголошення Української Народної Республіки, опублікував такі конче потрібні праці: "Українська граматична культура: Розгляд підручників, з
яких можна вчитись і вчити вкраїнської мови", "Вчимося рідної мови: Нариси про мову вкраїнську",
"Український правопис, його історія і закони", "Орфографічний словник", "Рідна мова в українській
школі", "Українська мова: Покажчик літератури до вивчення нашої мови", "Історична хрестоматія української мови: Зразки нашої мови з найдавніших часів", "Найперші завдання української філології" [1: 23].
Не втрачають свого значення епохальні праці Івана Огієнка, написані пізніше: "Українська культура"
(1918), "Чистота і правильність української мови" (1925), "Наука про рідномовні обов′язки"(1936),
"Складання української мови" (1938), "Історія української літературної мови" (1950). Ці твори вченого
пронизані духом відродження української нації, мови, культури в цілому.Чому і як глибоко і всебічно він
зосереджувався на таких проблемах? Відповідь на це запитання певним чином дають ось ці міркування
вченого: "Мова – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб... Звичайно, не сама по
собі мова, а мова як певний орган культури, традиції. В мові наша стара і нова культура, ознака нашого
національного визнання... І поки живе мова – житиме й народ, як національність. Не стане мови – не стане і національності: вона геть розпорошиться поміж дужчим народом... От чому мова має таку велику
вагу в національному рухові" [2: 239-240].
Іван Огієнко велику увагу приділяв також майстерності мовлення. У праці "Наука про рідномовні
обов’язки" він пише: "Кожен інтелігент, що публічно промовляє: зо сцени, в церкві, в суді, в школі, на
зборах, на відчитах і т. ін., зобов’язаний промовляти тільки соборною літературною мовою й вимовою"
[3: 19]. Кожен інтелігент, на його думку, повинен також "виховувати" в своїй родині не тільки соборну
літературну мову, але й добру літературну вимову, оскільки добра літературна вимова – ознака інтелігентності людини, вона "зцементовує народ у свідому націю і надає йому почуття одності, де б він не жив і
до якої держави не належав би" [3: 19-20].
Вчений вважав, що кожний учитель – якого б фаху не був він – "мусить досконало знати свою соборну літературну мову і вимову та соборний правопис" [3: 20]. Не тільки в школі, але й поза нею він повинен говорити "взірцевою рідною літературною мовою й вимовою, щоб власним прикладом впливати на
учнів і на оточення" [3: 37]. Вчений стверджує, що всі учителі інших предметів (не тільки рідної мови),
мусять завжди звертати пильну увагу, щоб і на їхніх годинах панувала чиста літературна мова. Бо мало
зробить сам учитель рідної мови, якщо його не підтримують і вчителі інших предметів.
Іван Огієнко, говорячи про студентство вищих шкіл, – "найкращій цвіт нації, найміцніший її ґрунт", –
вважав, що кожен студент вищої школи, якого б фаху він не навчався, "мусить добре знати найперше
свою соборну літературну мову й вимову" [3: 47].
Отже, вчений надзвичайно великого значення надавав слову вчителя, студента, культурі їхнього мовлення.
Культура мовлення – це проблема, що так чи інакше наявна в усякій національній спільноті і буває
предметом публічного обговорення та пильної уваги мовознавців, письменників, загалом людей, небайдужих до можливостей слова і престижу своєї мови. Адже літературна мова в усіх народів відрізняється
від розмовної, "народної", і потребує постійного дбайливого догляду, культивування.
Мовлення вчителя – це інструмент його професійної діяльності, складова педагогічної майстерності.
Володінню мовленням як засобом професійної діяльності потрібно вчитися. А.С. Макаренко з цього приводу писав: "Я став справжнім майстром тільки тоді, коли навчився говорити "Іди сюди" з 15-20 відтінками, коли навчився давати 20 нюансів на обличчі, в постаті і голосі. І тоді я не боявся, що хтось до мене
не підійде, або не почує того, що треба" [4: 247]. В.О. Сухомлинський розробив своєрідний кодекс мовлення вчителя. Він вважав, що слово вчителя не повинно бути непристойним, брутальним, фальшивим і
нещирим. Вислови "душа дитини" і "слово вчителя" він ставив поряд [5: 82].
© Гришенкова Т.О., 2002
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За яких умов мовлення вчителя може бути інструментом продуктивного розв’язання педагогічних завдань? По-перше, професійне мовлення вчителя має відповідати вимогам культури мови. Це показник
його освіченості, інтелігентності, загальної культури. Мова як сутність, як специфічна знакова система
виявляється в мовленні. Мовлення – це функціонування мови. Тому продуктивність мовленнєвої діяльності вчителя залежить передусім від того, на скільки його мова відповідає нормам сучасної української
літературної мови – орфоепічним, акцентологічним, лексичним, граматичним. Мова, яка відповідає цим
нормам, є правильною. Правильність – одна з характеристик культури мови.
Під терміном "культура мови" розуміють відповідність її не лише сучасним літературним нормам, а й
іншим якостям, таким, як багатство, логічність, точність, чистота, виразність, доцільність. По-друге,
професійне мовлення вчителя має бути своєрідною "словесною дією" (термін К.С. Станіславського). Мета цієї дії – здійснення інтелектуального, емоційно-вольового, морального впливу на учнів. Слова вчителя мають нести в собі енергію його почуттів, переживань. В одних ситуаціях мовлення вчителя повинно
бути засобом збудження активності учнів (наприклад, пізнавальної активності на уроці), в інших – засобом гальмування їхніх психічних реакцій (наприклад, зняття негативних емоцій). Слово справжнього
вчителя викликає в учнів відповідні почуття, навіює, переконує. Тому вчитель у спілкуванні з учнями
має орієнтувати себе на цілеспрямований добір мовних і мовленнєвих засобів.
Третя умова ефективності професійного мовлення вчителя – його спрямованість на учнів. Спрямованості мовленню надає насамперед наявність власного ставлення до того, про що йдеться, щирість слів
вчителя, вміння будувати свій монолог як діалог з учнями, як пряме звертання до їх почуттів, розуму.
Педагог-майстер завжди будує своє мовлення, передбачаючи можливу реакцію учнів на свої слова, навіть на тон, голос, яким вони будуть сказані.
Обов’язковою передумовою ефективності професійного мовлення вчителя є також володіння ним
технікою мовлення. Компоненти техніки мовлення – голос, дикція, темп, інтонація – виконують важливі
функції: створюють імідж людини, дають змогу виявити психічну індивідуальність людини, визначити її
емоційний стан. Володіння технікою мовлення є не лише елементом культури педагогічної діяльності
вчителя, а й передумовою позитивного сприйняття його учнями, батьками, колегами.
Мовлення вчителя може по-різному впливати на учнів. Значною мірою це залежить від його комунікативних якостей, зокрема, такого важливого показника, як виразність. Безбарвне, монотонне мовлення
не викликає в учнів емоційного ставлення до того, про що говорить учитель, не збуджує їхньої думки.
Вчитель просто інформує про ті чи інші явища, предмети, залишаючи учнів пасивними слухачами, які
мусять механічно сприймати і відтворювати цю інформацію. Виразне ж мовлення активізує увагу учнів,
їхню відтворювальну і творчу уяву, викликає співроздуми і співпереживання.
Образне, емоційне, естетичне, привабливе мовлення і називають виразним. Для виразного мовлення
характерними є також конкретність, безпосередність, здатність викликати у слухачів візуальні картини,
яскраві бачення і відчуття.
Різні ситуації педагогічного спілкування потребують використання відповідних типів мовленнєвої
виразності. Певну специфіку має мовлення вчителя у ситуаціях розповіді. Учитель має повідомляти так,
щоб учні бачили те, що бачить він, відчували те, що він відчуває, коли говорить. Майстерність виразної
педагогічної розповіді і полягає в умінні викликати в учнів реальні життєві відчуття, активізувати діяльність уяви, пам’яті. Розповідаючи, вчитель не просто пояснює, інформує, а ніби перекладає суху мову
наукових понять на емоційну мову чуттєвих образів.
В техніці виразного мовлення виділяють дві групи засобів – виражальні засоби художнього мовлення
і виражальні засоби звукового мовлення. До першої групи належать виражально-зображальні засоби мови – тропи (епітети, метафори, порівняння, гіперболи, алегорії тощо). Підсилювати образно-емоційну
виразність мовлення можуть також введення в розповідь віршованих цитат, крилатих висловів, використання прийомів стилістичного синтаксису (введення в оповідання діалогу, антитези, емоційних окликів).
У другій групі засобів виразності мовлення слід виокремити насамперед мовленнєву інтонацію. Інтонаційну забарвленість мовлення забезпечують якості його звучання: сила звуку (посилення і послаблення), що зумовлює динаміку мовлення і відбивається в наголосі; висота звуку (підвищення і зниження),
що передає мелодику мовлення; швидкість звуку, що визначає темп і ритм мовлення; тембр мовлення,
що надає йому емоційної забарвленості. Сукупність цих компонентів, які зумовлюються змістом і метою
висловлювання, і допомагає знайти точну мовленнєву інтонацію.
На практичних заняттях з курсу педагогічної майстерності застосовуються різноманітні вправи на
розвиток таких умінь виразного мовлення, як:
- уміння аналізувати зразки виразної розповіді майбутнього вчителя, визначати засоби виразності,
прогнозувати педагогічний ефект виразного мовлення;
- уміння аналізувати техніку створення словесних образів під час педагогічної розповіді;
- уміння розробляти партитуру тексту, визначати ритміко-інтонаційний малюнок своєї розповіді;
- уміння конструювати і виконувати словесну дію під час педагогічного спілкування;
- уміння оволодіти інтонаційними фігурами різних розділових знаків [6: 181-184].
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Велике значення має моделювання педагогічної ситуації "розповідь вчителя". Студенти в аудиторії
виступають зі своїми розповідями, проводять їх самоаналіз, групове обговорення виступів студентів
(аналіз доцільності використання засобів виразного мовлення, культури мови, аналіз доцільності використання виражальних засобів мовлення для активізації уяви, образної і ситуативної пам’яті).
Для успішного формування мовленнєвої культури майбутнім вчителям, на наш погляд, необхідно:
1. Виробляти у собі потребу і звичку в постійному навчанні і підвищенні рівня мовленнєвої культури. Особливу увагу при цьому слід приділяти питанням правильності і чистоти мови. Велике значення
тут має робота з тлумачними лексичними словниками, словниками із літературного словотворення, слововживання, наголошення, сполучуваності, правопису.
2. Розвивати самоконтроль та уміння виразного мовлення. Тому, готуючись до публічного виступу
у студентській групі чи шкільному класі, треба орієнтуватись на майбутню аудиторію слухачів.
3. Розвивати самоконтроль, комунікативні уміння, соціальні установки у спілкуванні. У процесі
професійного самовиховання важливо не лише розібратися в питаннях техніки комунікації, а й з’ясувати
свою соціальну позицію у спілкуванні.
Продуктивна мовленнєва комунікація вчителя передбачає також розвиток у нього спеціальних здібностей: соціально-перцептивних, вольового впливу, здатності до ідентифікації, саморегуляції, навіювання, керування своїм психічним станом у спілкуванні.
Передумовою вдосконалення професійно-педагогічного мовлення майбутнього вчителя є також розвиток його психофізичних особливостей, насамперед уяви, асоціативної та образної пам’яті.
Отже, вчитель має досконало володіти мовою, її виразними можливостями, систематично вдосконалювати техніку і культуру мовлення.
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Гришенкова Т.А. Иван Огиенко и формирование речевой культуры будущего учителя.
В статье рассмативаются проблемы формирования речевой культуры будущего учителя в свете идей
Ивана Огиенко.
Hryshenkova T.A. Ivan Ogiyenko and the formation of future teachers language culture.
The author deals with the problem of fostering language culture of future teachers in the light of I. Ogiyenko's
ideas.
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ІВАН ОГІЄНКО І КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ РОБІТНИКІВ
У статті здійснена спроба аналізу спадщини Івана Огієнка з проблеми культури поведінки та підходи
щодо її розв`язання у закладах профтехосвіти.
В умовах духовної кризи вельми актуально постало питання пошуку шляхів морального зростання
членів суспільства. Це примушує замислитися над витоками нашої культури, звернутися до духовної
спадщини народу, збагнути власні моральні надбання. Зокрема, з ім’ям І.І. Огієнка пов’язана історія
культури українського народу, становлення національної педагогіки, її гуманістичне спрямування для
блага відродження національної духовності.
За І.Огієнком, головним у розвитку духовності нашого народу є утвердження таких цінностей, як
честь, гідність, працьовитість, справедливість, християнська доброзичливість, які позбавляють його винародовлення і почуття меншовартості [1]. Водночас вчений над усе цінував саму людину, яка позначена
яскраво вираженою індивідуальністю власного духовного світу. Виходячи з цих вартостей, він в образній
формі позначив і завдання виховання особистості, сутність яких полягає в тому, щоб "дати широку дорогу для повного розвою кожній людині". Центральним, стрижневим у становленні особистості, на його
думку, є утвердження в молоді гуманності, християнських доброчеснот, працьовитості, культури спілкування й відповідальності за власну долю й долю рідного народу. Одне з провідних тверджень видатного
культурного діяча полягало у тому, що "сила нації – в силі її культури". Підняття духовної культури
українського народу І.Огієнко вважав своїм обов’язком.
У розумній співпраці батьків, педагога і священика І. Огієнко вбачав запоруку виховання в учнів прагнення творити добро та не грішити, а у формуванні цих якостей – першочергове завдання і сім’ї, і навчального закладу, і церкви, які повинні у справі виховання завжди виступати як партнери, взаємно доповнюючи і підтримуючи один одного. Головним же осередком впливу на особистість є, на його думку,
родина. Він спробував дати доступне тлумачення понять "добро", "зло", "совість", "сумління", "милосердя" та ін., накреслити шлях їх усвідомлення молоддю та формування у них потягу до доброчинності.
Світ, на його думку, щасливий тоді, коли він наповнений добром, і нещасний при перевазі зла. А відділити добро від зла може лише сумління, яке І. Огієнко вважав центром внутрішнього світу особистості, та
совість – "сторож вчинків людини".
У дослідженні "Дохристиянські вірування українців" І. Огієнко значну роль відводив праці як основі
людського життя, дотримуючись при цьому, як і Г. Сковорода, народного розуміння ролі трудової діяльності у становленні особистості. За Іваном Огієнком, розумно організована праця облагороджує людину,
забезпечує її нормальний фізичний, розумовий і моральний розвиток, відвертає від поганих вчинків. Добробут людини, матеріальний і духовний достаток, який приходить у кожну сім’ю, творяться вільною
творчою працею. Це зумовлює й ставлення людини до праці ("Тяжко тому жить, хто не хоче робить",
"Більше діла – менше слів"). Протягом століть у нашого народу склалася певна система підготовки дітей
та молоді до трудової діяльності, якій властива послідовність, наступність та врахування індивідуальних
особливостей кожного.
При цьому особливу увагу завжди звертали на норми професійної етики, що визначають різноманітні
професії, спеціальності. В основі професійної етики, безумовно, лежать загальні норми культури взаємовідносин в суспільстві. Однак особливо слід виокремити взаємодопомогу, адже вона найбільше сприяє
зміцненню колективізму, вихованню поваги до оточуючих, допомагає кожному члену колективу поєднувати громадські та особисті інтереси. Це також бережливе ставлення до матеріалів та устаткування, намагання передати свій досвід товаришу, доброзичлива критика. Все це неможливе без виробничої дисципліни, охайності та чіткості в роботі [ 3:15 ].
Важливою основою національного, громадянського виховання юнацтва І. Огієнко вважав рідну мову,
в якій "одбився дух нашого народу", де "по коренях слів можна довідатися і про культуру нашу". Як автор багатьох підручників і посібників, словників, методичних розробок, порадників, вчений, мабуть, одним із перших серед українських педагогів розробив посібник " Наука про рідномовні обов’язки " (1936).
У заповідях І. Огієнка літературна мова постає як ґрунт, на якім духовно і культурно зростає кожна нація. "Головний рідномовний обов’язок кожного юнака або юнки працювати для збільшення культури
своєї літературної мови", бо з неї "найперше судять про духовну зрілість цілого народу". Але завдання це
дуже важке, і тому І. Огієнко закликає молодь докласти всю свою волю, всі свої сили для досягнення
мети. Кожен юнак або дівчина "мусить поставити собі за святий обов’язок дбати про найкращий розвиток соборної літературної мови як найміцнішої основи для духовного об’єднання нації..." [ 4: 50 ].
Однією з ознак культури мовлення є її граматична правильність. Знання граматичних норм дозволяє
кожній людині вільно спілкуватися з іншими. Граматична форма входить до складу загального поняття
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"культура мовлення". Культура мовлення, за І.І.Огієнком, – це нормативність мови, її відповідність тому,
що вимагає від мови у певному середовищі, в певний історичний період дотримання норм вимови, слововживання, побудови словосполучень і речень, здатності до спілкування.
Спілкування є необхідною і загальною умовою формування особистості. Саме в спілкуванні здійснюється процес соціалізації людини, становлення її як особистості. Воно в юнацькому віці справляє вирішальний вплив на її формування та самовизначення. І.Огієнко писав, що принцип і норми культури спілкування формувалися віками. Народи всіх країн і часів ретельно відбирали, зберігали, нагромаджували
досвід спілкування за принципом: розумно – морально – гарно. Стрижнем, основою справжньої культури
спілкування є гуманне ставлення людини до людини. Тому формування позиції відвертості, довір’я,
дружелюбності – неодмінна умова виховання культури спілкування.
У професійно-технічних навчальних закладах реалізуються виховні проекти, які сприяють розвитку
культури спілкування. Необхідно відмітити, що більшість з них проходять у формі ділової гри. Популярною є гра "Тема", яка широко сприяє розвитку мовлення юнацтва. Оригінальною формою розвитку культури спілкування є проведення так званих "прес-конференцій", на яких учні вчаться правильно, коректно
задавати запитання та відповідати на них. Універсальними є бесіди з учнями, серед яких, наприклад,
найбільш розповсюдженими є бесіди з правил етикету. Етичну основу спілкування становить ввічливість. Будучи елементарною вимогою культури поведінки, ввічливість виявляється в уважності, доброзичливості, готовності допомогти кожному, хто цього потребує. Для ввічливої людини повага до інших
людей стає повсякденною нормою поведінки, звичним способом ставлення до кожного. Ця повага виявляється у дотриманні правил поведінки і пристойності.
Важливим завданням у вихованні культури спілкування є формування в учнів ввічливості, а також
таких моральних якостей, як коректність, чемність, люб’язність, уважність, чуйність, делікатність. Всі ці
риси особи тісно пов’язані між собою. У системі роботи з виховання культури спілкування значне місце
займає формування тактовності. Це одна з найсимпатичніших і найпривабливіших людських якостей, що
полягає в умінні зрозуміти почуття і настрій оточуючих, поставити себе на їхнє місце, уявити, яку емоційну реакцію викликають в інших наші вчинки. Тактовність виявляється в умінні не переходити певної
межі в офіційних і особистих стосунках. Важливими рисами культурної людини є скромність і простота.
Їх наявність робить спілкування з людиною приємним і легким. Скромна людина не може поводитися
розв’язно, вульгарно, у її вчинках відсутні театральність і позерство. Скромність вимагає самокритичного й вимогливого ставлення до себе, до власної поведінки.
Правила етикету передбачають закріплення вимог скромності й простоти у певних формах поведінки,
згідно з якими не слід переоцінювати себе, підкреслювати свої заслуги і здібності, нав’язувати іншим
свої погляди, думки, смак. Вони вимагають завжди поводитися природно, не лицемірити, у будь-яких
обставинах залишатися самим собою. Вміння поводитися скромно за будь-яких обставин – риса, яку треба розвивати з дитинства. Вона є свідченням змістовності й багатого внутрішнього світу людини, її вміння володіти собою.
Виховання культури спілкування учнів неможливе без формування у них точності і відповідальності.
Ці якості характеризують культурну, ввічливу людину, яка вміє берегти свій і чужий час, не кидати слів і
обіцянок на вітер, не підводити своєю неточністю або безвідповідальністю себе й товаришів. Точність і
відповідальність необхідні в усьому: в роботі й навчанні, у виконанні громадських доручень та домашніх
обов’язків.
Не менш важливою характеристикою культурної людини є її поведінка в громадських місцях, тобто
там, де її оточують люди. Щоб будь-яка дрібниця в людських взаємовідносинах не перетворювалась на
проблему, що потребує великих зусиль і нервового напруження, щоб кожному було зручно, легко і просто поряд з іншими, необхідно ознайомити учнів з основними нормами і правилами поведінки людей в
громадських місцях. Спілкування між людьми регламентується правилами культурної поведінки, які
роз’яснюють, що вважається пристойним, красивим і доцільним у поведінці людей, які вимоги ставить
суспільство перед громадянами нашої країни [5:7]. Необхідно відмітити й залежність спілкування юнацтва від ступеня включення його в систему суспільно корисної діяльності. І саме участь учня у такій діяльності забезпечує можливість виявлення його культури спілкування.
Зазначимо, що культура не є додатком до професійної освіти. Освіта є частиною культури. Коли ж
ідеться про професійну освіту, то досить легко довести, що знання, вміння та навички, набуті у професійному навчальному закладі, не впливають на якість продукції, якщо не сформоване особистісне ставлення до виконуваної роботи, ставлення компетентне, зацікавлене, творче і натхненне. Професіоналізм –
не лише досвід і доведені до автоматизму навички. Цього було достатньо для сумнозвісного "валу", для
кількості, але не для якості. Професіоналізм – це ще і ставлення до виконуваної роботи, до виробництва,
до колективу, в якому працюєш, до людей, для яких призначені плоди твоєї праці. Все це викликає повагу до себе як до людини компетентної, технічно грамотної, що чесно і добросовісно виконує свої професійні обов’яки. Учні повинні проникнутися розумінням того, що культура праці – це чітка і правильна
організація робочого часу та місця, вміння знайти доцільні прийоми та методи роботи для досягнення
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максимальних результатів, отримання виробленої продукції високої якості. Майстру виробничого навчання необхідно організувати всю роботу таким чином, щоб в учнів утверджувались навики високої
виробничої культури. Цьому сприяє змагання бригад, груп за звання "Краща група курсу, училища".
Враховуючи вплив морального клімату колективу на працездатність і трудову активність його членів,
важливо детально розглянути норми розумних, справді людських взаємовідносин ( поважливе і турботливе ставлення до людини, взаєморозуміння, відповідальність за доручену ділянку роботи, поєднання
довіри з вимогливістю та принциповістю ), що сприяють підвищенню ефективності та якості праці.
У цьому зв`зку виховання культури поведінки учнів професійно-технічних навчальних закладів слід
розглядати як важливу соціальну, педагогічну й психологічну проблему, від успішного розв’язання якої
залежить розвиток у підростаючого покоління високих моральних якостей, глибокої інтелігентності й
справжнього духовного багатства. На жаль, побутує думка, що питання розвитку культури є несвоєчасним у сьогоднішній скрутній ситуації, що "жебрацьке життя визначає вбогу свідомість, а злиденність
відсунула культуру поведінки на задвірки суспільного буття" [ 2:3]. Однак практика засвідчує, що чим
вищим є освітній та культурний рівень учня, тим впевненіше вирішує він складні виробничі завдання,
бере активнішу участь у громадському житті. Досвід переконує, що сучасна потужна високопродуктивна
техніка в руках дисциплінованого робітника, який вміє діяти згідно з загальнолюдськими принципами,
нормами і правилами, приносить велику користь суспільству. І ця ж техніка в руках безвідповідальної
людини, що порушує моральні устої, спричиняє великі збитки виробництву і навіть стає загрозою для
життя людей. Все це неминуче потребує і розвитку культури поведінки молоді.
Виходячи з цього, нами розроблена спроба окреслити завдання розвитку досвіду культури поведінки
учнів ПТУ, до яких, насамперед, належать: формування моральної свідомості, досвіду соціальної поведінки під час навчальних занять та у позанавчальній діяльності, виявлення учнями моральної мотивації,
розвитку у них вмінь аналізу власних вчинків, поведінки, адекватної оцінки дій однолітків та самооцінки
власної діяльності, а також становлення у них альтруїстичного досвіду та взаємодопомоги. Проте це все
потребує ще подальших теоретичних та експериментальних підтверджень.
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О.И.Мельничук. Иван Огиенко и культура поведения будущих рабочих.
В статье сделана попытка анализа наследия Ивана Огиенка по проблеме культуры поведения и подходы
к её разрешению в заведениях профтехобразования.
O.I.Melnichuk. Ivan Ogiyenko and the culture of behaviour of future workers.
The article is an attempt to analyse Ivan Ogiyenko`s heritage concerning the problem of the culture of behaviour and the ways of its solution in technical vocational establishments.
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САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
ІВАНА ОГІЄНКА
В статті розкривається вплив самоосвітньої діяльності на становлення особистості Івана Огієнка –
видатного вченого, державного, громадського, церковного та культурного діяча.
Сучасна система освіти має стати засобом відтворення й нарощування інтелектуального, духовного
потенціалу країни, забезпечити зростання соціальної ролі особистості, здатної стати дієвим чинником
модернізації суспільства на засадах реалізації своїх власних творчих можливостей та власної творчої діяльності. Успішне розв’язання визначеного завдання вимагає оновлення підходів державної політики щодо розвитку неперервної освіти на основі саморозвитку, самовдосконалення, самоосвіти.
Носієм основ самоосвітньої діяльності для підростаючого покоління виступає вчитель. Кваліфіковане
керівництво самоосвітньою діяльністю та навчання своїх вихованців продуктивним способам самоосвіти
можливе за умови особистого володіння самим учителем засобами самоосвітньої навчальної роботи. Тому однією з актуальних проблем сучасної педагогічної науки та практики є оновлення підходів до самоосвітньої діяльності вчителя.
Для глибокого розуміння і правильного розв’язання багатьох сучасних проблем підготовки вчителя
до самоосвітньої діяльності великого значення набуває вивчення, теоретичний аналіз і творче використання досвіду, набутого за весь період розвитку нашого суспільства, народної освіти і вищої педагогічної
школи зокрема. Історичний підхід дає змогу глибше зрозуміти закономірності розвитку визначеної проблеми, її стану та напрямів подальшого вдосконалення.
Проблема підготовки педагогічних кадрів у Російській імперії була вперше поставлена на державному рівні у 1804р. у зв’язку зі шкільною реформою. При університетах у цей час створювались закриті
трирічні педагогічні інститути [1:270-273.]. Потяг до знань, який постійно придушувався самодержавством, час від часу виводив на поверхню суспільного життя видатних енциклопедично освічених представників українського народу. Серед них можна назвати й Івана Огієнка.
Іван Огієнко є одним з тих духовних велетнів, хто допомагав формувати націю, забезпечити їй належне місце у сім’ї європейських народів. Сучасники називали його людиною енциклопедичних знань,
праці та обов’язку. І це не випадково. Він, шоста дитина в сім′ї, сповна пізнав нестатки, однак виявив
ранній потяг до знань. Мати (батько загинув внаслідок нещасного випадку, коли хлопчикові ледь виповнилося два роки) зробила все, аби син міг вчитися. У 1886 році, закінчивши початкову чотирирічну школу в Брусилові, Іван з матір′ю пішки дісталися Києва. З дитинства Іванові дуже хотілося вчитися, тому
вступив до військово-фельдшерської школи.
За словами І.Огієнка, "перше пробудження української свідомості" сталося саме в Києві, де тамтешні
течії визначили його остаточний життєвий вибір: служіння українському народі, його духовному та національному відродженню, розвитку культури та мови. Новий, київський період свого життя І.Огієнко розпочинає з інтенсивної самоосвіти. Він вивчає літературознавчі та історичні дослідження, продовжує писати вірші російською мовою, які у 14-літньому віці друкує у періодичних виданнях Санкт-Петербургу,
сам є редактором рукописного журналу - видання учнів військово-фельдшерської школи, відвідує вистави українського театру в Києві. Здобувши початкову освіту, майбутній вчений крок за кроком пройшов
шлях учнівства від фельдшерської школи до випускника Київського університету.
Роки студіювання І.Огієнка в університеті припадають на період з 1903 по 1909 роки, коли в Києві як
осередку національно-культурного відродження центральної України починається бурхливий процес
утворення українських громад, клубів, громадсько-політичних організацій.
Після заснування М.Грушевським у 1905 році Українського наукового товариства в Києві, студент
Огієнко залучається до активної участі в його роботі. На запрошення свого вчителя, голови філологічної
секції товариства та співредактора його "Записок" В.Перетца, початкуючий філолог поза лекційний час
виконує там обов’язки коректора, передача і неофіційного редактора. У цьому виданні з’являються його
перші наукові дослідження з галузі українського мовознавства. Співпраця в "Записках" зближує його з
М. Грушевським, Б. Грінченком, П. Житецьким. Він охоче відвідує семінари та студійні зустрічі, де збираються прихильники ідеї відродження української національної культури й мови. Так, він активно відвідує філологічний семінар, організований професором Перетцом, з якого вийшло багато відомих дослідників-українознавців.
У 1906 році у Київських часописах з’являється стаття В.Перетца про необхідність заснування українських кафедр в Університеті св. Володимира. Коли ж ці задуми не вдалося здійснити, заплановані курси
були впроваджені В. Перетцем у вигляді наукової програми під офіційною назвою "Семинарий русской
филологии", який, фактично, був семінаром з історії української літератури. Іван Огієнко, разом з інши© Сидорчук Н.Г., 2002
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ми учасниками семінару, щосереди навідувався до помешкання професора для обговорення праць, що їх
вибирав кожен із студентів.
Старанний, даровитий на слово і перо, молодий філолог хоче залишитися в університеті для вищих
студій. Однак ректор офіційно відмовляє йому. Але ці утиски не можуть зламати наполегливої волі нашого земляка, навпаки – із ще більшою енергією він поринає в науку.
Постійна робота над собою дала позитивні результати. І.Огієнка, який впродовж 1917-1918 років викладав українську мову, українську культуру не лише в університеті, а й на численних курсах, характеризують як блискучого лектора. Студент історико-філологічного факультету Київського університету
(пізніше відомий літературознавець, професор) В.Демонтович розповідав, як аплодували студенти новому доцентові Огієнку на ознаку щирого свого подиву й визнання. З усіх доцентських лекцій, виголошених тоді в університеті, ця – найблискучіша. Дослідник сходив з кафедри як переможець, а декан тиснув
йому руку.
Плідною виявилася й педагогічна діяльність І.Огієнка. Значну увагу він приділяв становленню національної школи та вихованню в ній дітей як патріотів України і разом з тим високоосвічених і культурних
людей. У своїй невмирущій педагогічній спадщині І.Огієнко відзначав, що народ України багатий талантами. Споконвіку, переборюючи чималі труднощі, він плекав свою культуру, оберігав мову, примножував духовні цінності, передаючи їх наступним поколінням. Розв’язання визначеного завдання в усі часи
реалізувалося завдяки передачі підростаючому поколінню кращого досвіду, накопиченого старшими поколіннями.
Загальноприйнятою є думка, що найбільш дієвим чинником позитивного впливу на учнів є навчальна
діяльність. Але таку думку можна вважати істиною лише у тих випадках, коли учень зацікавлено й відповідально ставиться до навчального предмету. Коли ж навчальна діяльність для учня є вимушеним і
далеко не привабливим обов’язком, то навчання в школі може стати чинником негативних виховних
впливів на нього. Як зазначав І.Огієнко, найкраще зміст освіти усвідомлюється і засвоюється учнями за
умови, коли він стає предметом їх власної діяльності. Основою мотиваційного аспекту навчання є формування в учнів найрізноманітніших потреб, що відповідають цілям всебічного виховання. З умови такого навчання дедалі більше активізується навчальний процес: учні намагаються зіставляти й аналізувати
явища, проводити досліди, експериментальні й практичні роботи, використовують додаткову літературу,
самостійно оцінюють явища, події, факти.
"Навчити дітей учитися" – ось одне з найважливіших правил учительської професії. Це означає сформувати раціональні прийоми розумової і фізичної праці, навчити спостерігати, досліджувати, працювати
з друкованим словом, довідниками, логічно мислити.
Своєрідною творчою лабораторією стала праця Івана Огієнка в Київській гімназії. У спільній творчій
праці зі своїми учнями в Публічній та Лаврській бібліотеках він уміло виховував у них потяг до знань та
творчого їх застосування. Учитель та учні працювали як партнери, взаємно доповнюючи і підтримуючи
один одного. Про справжнє розливальне навчання, що здійснював І.І.Огієнко, свідчать уміння гімназистів не лише правильно писати кожний орфографічний факт, але й історично пояснювати його.
Вважаючи книгу основним джерелом самостійного отримання знань і духовності, І.Огієнко ретельно
досліджує долю української книги, яка протягом віків була невіддільна від історії нашого народу. Докладно висвітлює вчений стан українського друкарства, починаючи з 1491 року, коли Україна у цій справі
займала друге місце у слов’янському світі після чехів. Виділяючи певні етапи становлення вітчизняної
друкарської справи, І.Огієнко аналізує її стан і в роки радянської влади, відзначаючи перекручення у її
розвитку у цей час, зокрема заборону історичного словника, підготовленого у 30-ті роки ХХ ст. цілою
групою авторів.
Вивчення історії української книги дало можливість І.Огієнку детально дослідити творчість українських письменників та поетів, Огієнко показує не тільки красу і велич нашого українського народу, відкриває його чарівну душу, але й розкриває фактори становлення наших видатних земляків.
На думку І. Огієнка, провідну роль у вихованні майбутньої поетеси Лесі Українки відіграла О. Косач,
її мати, сестра М. Драгоманова, письменниця. Олена Пчілка багато писала, перекладала, видавала в Києві
двотижневик "Рідний край". Вона поклала на себе виховання своєї хворої дочки. І Леся, як зазначає
І.Огієнко, завдяки включенню її у самоосвітню діяльність, отримала прекрасну освіту.
Окремого наголосу потребує самостійне вивчення Іваном Огієнко великої кількості іноземних мов.
Російською мовою навчається в військово-фельдшерській школі, цією мовою писав перші вірші. Відвідуючи лекції В.Перетца в університеті, Огієнко проявляє глибокий інтерес до української мови – і цей
інтерес не згасає протягом життя.
У творчому доробку вченого більше 1000 найменувань. Написання більшості з них було б не можливим без знання класичних мов, європейських, слов’янських. У 5 томі десятитомної "Історії церковнослов’янської мови" автором подано історичний, лінгвістичний, палеграфічний огляд старослов’янських
писемних пам’яток болгарської, сербської, чеської, української північно-руської редакції.
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Для написання фундаментального дослідження "Історія українського друкарства" Огієнку довелося
працювати в архівах Кракова, добре орієнтуватися у польській мові. Разом з тим професор досконало
володіє, крім польської, сербською, чеською, німецькою, англійською. Приступаючи до перекладу Св.
Письма, зовсім молодим, робить ґрунтовну підготовку, осягаючи давньогрецьку, латинь, староєврейську.
Наукові мовознавчі висновки вченого переконливі і перспективні, бо вони створювалися на широкій
порівняльній основі.
В результаті своєї наполегливої самостійної праці свій природжений хист вченого, педагога, державного, громадського, церковного та культурного діяча І.Огієнко однаковою мірою успішно реалізував як
мово- та літературознавець, редактор і видавець, перекладач і поет, ректор і міністр, митрополит та історик української церкви. Власним прикладом життя Іван Огієнко довів, що людина виключною працелюбністю здатна долати найскладніші перешкоди в досягненні мети.
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Сидорчук Н.Г. Самообразовательная деятельность как фактор становления личности Ивана Огиенко.
В статье раскрывается влияние самообразовательной деятельности на становление личности Ивана
Огиенко – выдающегося ученого, государственного, общественного, церковного и культурного деятеля.
Sydorchuk N.G. Self-educational activity as a factor of moulding the personality of Ivan Ogiyenko.
The article is an attempt to disover the influence of self-educational activity on moulding of the personality of
Ivan Ogiyenko the outstanding scientific, state, public, church and cultural figure.
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ГУМАНІСТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ І. ОГІЄНКА
У статті розглядаються проблеми національної школи, виховання, гуманної особистості у світі ідей
Івана Огієнка.
В центрі уваги духовного відродження України має бути сучасна національна школа, яка створює
сприятливі умови для формування особистості, її духовного світу, розвитку культурних цінностей, творчих здібностей, високих моральних якостей, в тому числі і гуманних.
Великий внесок у розвиток цих важливих питань належить Івану Огієнку (митрополиту Іларіону), видатному лінгвісту, філософу, перекладачу, історику, богослову, державцю, педагогу.
Педагогічна діяльність, якій присвятив себе І.Огієнко, займала велику частину його життя. Будучи
Міністром освіти і віросповідань УНР, він розробив концепцію національної школи, яка складається з
трьох розділів. У першому – розкриваються загальні принципи побудови єдиної національної школи в
Україні. Головними принципами вчений вважав принципи доступності, народності, безкоштовного
отримання початкової освіти, навчання рідною мовою. У другому розділі з’ясовується роль релігії, моралі, мистецтва та іноземних мов у виховному процесі. У третьому – дається аналіз взаємозв’язків загальноосвітньої і професійної школи у вихованні особистості. Огієнко стверджував, що головний напрям
виховання визначається народним характером, що виховний ідеал українського суспільства визначає
національну свідомість, всебічно розвинену і освічену особистість. Тому він і розглядав питання розвитку національної освіти, формування потягу до доброчинності, створив умови для всебічного розвитку
здібностей дітей, виховання гуманної особистості, виховного впливу на підростаюче покоління родини,
школи, позашкільних установ, церкви, які впливають на вироблення "любові до первобатьківщини, бережного ставлення до рідної мови".
Як видатний філософ, державець, педагог і богослов, Огієнко в своїх педагогічних ідеях проголошував великий вплив церкви "на вироблення в собі правдивої думки", "чесного життя в світі". Він вважав,
що церква формує основу життя людини, її головне завдання – формувати громадян "чисто православних" і "свідомих національно". Митрополит видає для молоді недільних шкіл та родин читанку "Бог і
світ" (1964), "Як поводитися в божому храмі" (1955), проповіді "Як жити на світі. Мій дарунок для молоді" (1943), "Виховуємо родини в християнських чеснотах" (1957), "Навчаємо дітей своїх української мови" (1961).
Багато поетичних текстів, в тому числі поезій, поем, молитов, належить перу І.Огієнка, де він подає
поетичний образ Матері, який проявляється в образі Божої Матері, Матері України.
Митрополит Іларіон дбав про розвиток країнської церкви як джерела духовності народу, бо і церква, і
біблійні книги наповнені сповідями про добропорядні діяння. Його книги допомагають духовному розвитку молоді.
Сьогодні Біблія увійшла в наше шкільне і родинне життя, чого так домагався Огієнко. Діти початкової школи знайомляться з біблійними легендами "Суд Соломона" (4 клас), "Вавілонська башта" (3 клас),
"Легенда про пісню" (1 клас), які знайомлять з Біблією, вчать розуміти біблійні пророцтва про моральноетичні норми.
І сьогодні, в складний час для України, коли соціальні катастрофи ХІХ та ХХ століть призвели до
глибокого духовного спустошення і моральної дезорієнтації українського суспільства, питання, яких торкався Огієнко, є животрепетними питаннями. Це моральність нації, яка є основою духовної стійкості її
історичного буття. За цих умов цінності християнської моралі з новою силою доводять свою життєвість
та неминуче значення для виживання нації. Разом з тим, різке прискорення темпів розвитку цивілізації
третього тисячоліття потребують пошуків нових методів і форм виховання, які б врахували потреби нашого суспільства. Протягом двох тисячоліть історія християнства довела, що духовна сила кожної нації,
кожної окремої людини залежить від глибини сприйняття моральних цінностей релігії. Особливо зростає
вага цих цінностей сьогодні.
Реформування українського суспільства на демократичних засадах передбачає розвиток християнської моралі, яка висуває нові історичні вимоги перед християнським вихованням. І це, перш за все,повага
до прав людини і дитини. Реформування не може відбуватися без формування в кожній людині християнських цінностей: сповідання чесності і порядності у міжособистісних стосунках. Це спонукає до духовного сходження та вдосконалення.
© Москвіна Т.П., Кудряшова В.В., Гужанова Т.С., 2002
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Сьогодні постає актуальна проблема і перед нами – необхідність духовного відродження на основі загальноморальних цінностей та ідеалів. Ця проблема віддзеркалює ідеї Огієнка, який вважав Бога найвищим джерелом абсолютних моральних цінностей.
Демократизація і гуманізація національної школи зумовлюють і актуальність проблеми гуманного
виховання особистості, перш за все учнів. На Всеукраїнському з’їзді педагогічних працівників України
"Україна ХХІ століття" зазначалося, що одним із принципів реалізації Державної Національної програми
"Освіта" має стати "гуманізація освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, найповнішому розкритті її здібностей та задоволення різноманітних загальнолюдських цінностей".
Основоположники сучасної вітчизняної педагогіки та педагогічної науки – П.Блонський, А. Макаренко, В. Сухомлинський, С. Шацький, Я. Чепіга, Х. Алчевська Г. Костюк – відстоювали потребу формування у дитини гуманних якостей.
Зростаюча взаємозалежність та взаємопов’язаність країн, народів і часів вимагає вивчити досвід шкіл
різних країн щодо формування гуманних якостей.
У виховній системі І.Огієнка значне місце займає виховання гуманної особистості засобами історії,
національними звичками та обрядами, фольклором, засобами рідної мови. Останній – найголовніший
засіб. Опанування рідною мовою Огієнко вважав основним чинником формування особистості, "свідомого громадянина, що зве себе інтелігентом, основою української духовної культури". Вчений зазначав, що
знищити нашу літературну мову не можна, бо "слово як породіння Духа, безсмертне, й немає сили на
його знищення".
Рідна мова – це найсильніший і наймогутнійший засіб, який поєднує в єдине велике істоичне ціле минулі, сучасні та прийдешні покоління.
Українські поети назвали рідну мову калиновою, солов’їною. Виховання поваги дор рідної мови, пробудження почуття захоплення її красою, м’якістю, ліричністю, виразністю, а головне – отримання можливості за допомогою неї залучатися до всього того, що створено народом, Батьківщиною, – міцна і найбільш надійна основа національного виховання.
Огієнко спирається на цю думку про основу національного виховання і доводить, що в ній "одбився
дух нашого народу", де "по корнях слів можна довідатися і про культуру нашу...".
Вчений проголошує 10 найголовніших мовних заповідей свідомого громадянина, які зачіпають не
тільки мову, а, скоріше, формування ставлення до неї, формування гуманної людини, яка любить свою
Батьківщину, свідомого громадянина, виховання духовної культури народу.
Визначальні положення Огієнка про мову, який заклав основи науки про рідномовні обов’язки, неминущі. Українська національна школа покликана розвивати науку і впроваджувати її в життя. Цій благородній справі вже сьогодні прислужила його книга "Наука про рідномовні обов’язки: Рідномовний катехізис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства" (1936). В ній
Огієнко формулює правила, вимоги і дає поради щодо рідної мови, ряд вимог стосовно сім’ї і культивування в ній рідної мови. "Виховуйте своїх дітей тільки рідною мовою, бо тільки вона принесе їм найбільше духовних цінностей", "Пам’ятайте, що діти вважатимуть за рідну ту мову, що панує у вашій родині", "Кожний батько повинен завжди пам’ятати, що найголовніший учитель рідної мови для своїх дітей –
то він сам із своєю дружиною".
Педагог розробив вимоги і щодо матері, яка є першим учителем дитини рідної мови, що грає особливу роль у вихованні громадянина-патріота. В XIV розділі "Батьки й рідна мова": "Особа, що не зросла на
рідній мові, загублена для нації, бо життя буде безбатченком, і справи рідної нації будуть їй чужі". Ці
настанови І.Огієнка не втратили свого значення й сьогодні.
Огієнко наголошував, що народна творчість є джерелом, яке дає відчути дітям красу, велич української культури. За допомогою фольклору – знайомить із звичаями, обрядами наших пращурів, завдяки
яким молодь навчається любити рідну землю, свій народ-велетень, матінку, батька свого, з чуйністю ставитись до хворих і немічних, з любов’ю і добротою – до менших братів наших.
Гуманні почуття формуються через пісню, яку "утворив народ наш такого, як ніхто з інших народів",
старі думи козачі: "Хто їх не знає, хто їх не чув, хто не співав!… Вони мають велику літературну вартість; перейняті сумом, повиті турботою…" Огієнко вважав, що жодний народ не має такої пісні, "хіба
тільки серби". За його словами, українська пісня – "це тихий рай, це привабливі чари…".
Знання історії допомагає дітям і молоді торкнутися героїчних подій багатостраждальної України, розвинути в собі національні якості – громадянство, патріотизм, чесність, совістливість.
Будучи з селянської сім’ї, Огієнко убирав в себе волелюбний дух українського народу. Тому засобами
історії діти прилучаються до подвигів героїчного минулого, здатності народу до самопожертви в ім’я
людей. Вчений і сам був прикладом самопожертви – це його відмова від мирського життя, постриг у ченці, досвід праці, невтомність, вольовитість.
Суттю становлення особистості Огієнко вважав поряд з вихованням християнських чеснот, працьовитості, відповідальності, наполегливості, виховання в молоді гуманних відносин, розвиток загальнолюдських цінностей, таких як справедливість, доброзичливість, гідність, милосердя, чесність.
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Внутрішній світ особистості цікавив педагога. Центром цього світу він вважав сумління, яке може
відрізнити добро від зла, і вважав, що совість – "сторож вчинків людини". Тому цінував і поважав людину з розвиненою совістю. Зневага і презирство до інших – ці риси чужі для гуманної особистості, вони
роз’єднують людей і стають основою для ненависті. Це заважає об’єднанню нації, не виникає відчуття
національної єдності. Огієнко виражає своє гнівне ставлення до зради української мови, бо це те ж саме,
що зрадити свій народ: "Соромлення рідної мови батьками – це дошкульна зрада свого народу та найбільший гріх дітей і своєї нації", "Хто цурається рідної мови, той підкопує основу своєї нації".
Виховним ідеалом українського суспільства є всебічно розвинена людина, яка наділена гуманними
якостями – це доброта, чуйність, емпатія. Вчений намагався дати тлумачення понять: "совість", "зло",
"сумління", "добро", "милосердя", розкрити їх за допомогою персонажів своїх поетичних творів "До щастя", "Остання хвилина", "Житейське море", "Народження людини", "На чужині", "Марія Єгиптянка",
"Прометей", "Невинна кров", "В обіймах страждання".
Він сам був щирим, відвертим і чесним до учнів, мав гуманні відносини з ними, які були схожі на
відносини "доброго батька і слухняних дітей".
Огієнко першим включив поняття "рідномовного виховання", він говорив, що "мова – це душа кожної
національності, її святощі, її найцінніший скарб. Звичайно, не сама мова, а мова як певний орган культури, традиції. В мові – нова і стара культура, ознака нашого національного виховання, ... найясніший вираз кожної психіки, це найперша сторожа нашого психічного Я... І поки жива мова – житиме народ, як
національність". Тому основою рідномовного виховання І.Огієнко вважав родину, якій надавав велике
значення у вихованні доброти, милосердя. Найприроднішим у вихованні дітей є виховання рідною мовою, материнською мовою.
Педагог пропонує батькам на власному прикладі робити добрі справи і проявляти милосердя на очах
дітей, бути провісником добра. Дитина повинна знаходитися у світі рідної мови, любові, добра, протистояння злу, кривди, несправедливості. "Щоб мова дитини стала яскравішою, виразнішою, – зазначав
вчений, – треба виховувати дітей тільки рідною мовою, при цьому не слід забувати, що дитина вважатиме тільки ту мову за рідну, якою говоритиме перші п’ять років свого життя, а дитина, вихована нерідною
мовою, ніколи не буде для свого народу сильною і морально міцною". Впливати на мовне виховання дитини повинна мати, бо Огієнко вважав жінку чутливою до рідної мови. Треба знайомити дітей з народною поезією і літературою, з її найкращими зразками. Тому, коли дитина оточена сімейним теплом, в неї
формується шанобливе ставлення до своєї родини, батька, матері, бабусі, дідуся, сестер, братів. Сімейні
традиції привчають дітей ставитись з повагою до родичів, а також до моральних законів і духовних заповідей свого народу.
Таким чином, вся педагогічна діяльність І.Огієнка спрямована на відродження національної школи,
виконання рідномовних обов’язків, на розробку заходів виховання в дусі гуманізму, патріотизму, національного духу.
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УЧИТЕЛЬ ЯК СУБ’ЄКТ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
У статті розглядається проблема педагогічної діяльності вчителя як одного із взаємодіючих суб′єктів в
системі особистісно-орієнтованого навчання.
Найбільший Божий твір - людина
Іван Огієнко

Національна доктрина розвитку освіти України, що стала предметом обговорення на останньому
з`їзді вчителів, визначила освіту не тільки як "стратегічну основу розвитку особистості, суспільства, нації
і держави, запоруку майбутнього, найбільш масштабну і людиноємну сферу суспільства, його політичної, соціально-економічної, культурної і наукової організації", але і назвала її засобом відтворення й нарощування інтелектуального, духовного потенціалу народу, виховання патріота і громадянина, дієвими
чинником модернізації суспільства, зміцнення авторитету держави на міжнародній арені [1].
Серед пріоритетів державної політики в розвитку освіти названа її особистісна її орієнтація.
Проголошені Законом "Про загальну середню освіту" та Державною національною програмою "Освіта" (Україна ХХ1 століття) ідеї гуманізації та гуманітаризації освіти спрямовані на розвиток особистості
дитини, не тільки сприяють створенню мережі нетрадиційних типів шкіл, розробці альтернативних систем освіти, авторських методик навчання, що покликані забезпечити індивідуальну динаміку розвитку
кожної дитини, але й визначають нові критерії в оцінюванні роботи вчителя.
Не випадково в останні роки у педагогічній науці та практиці українського шкільництва формуються
нова парадигма освіти, спрямована на створення соціально-педагогічних і психологічних умов, сприятливих для інтенсивного самоствердження, самобудівництва особистості, що стосується всіх учасників
навчально-виховного процесу.
Головна мета реформування системи освіти передбачає сьогодні переорієнтацію вчителя з інформаційної моделі викладання (складовою якої є репродуктивний підхід до викладання, оцінки учнівських
знань) на освітню модель розвитку особистості учня і формування його основних освітніх компетенцій.
Вітчизняних та зарубіжних філософів, педагогів, психологів вже давно хвилює проблема необхідності
створення школи, "орієнтованої на дитину", де вона "…сама будує свою особистість, а ми їй у цьому допомагаємо" (Селестен Френе) [4:38]. Французький педагог-практик вважав, що право на існування має
така педагогіка, яка " стане розумною, ефективною, допоможе дитині у повній мірі здійснити своє людське призначення" [4:39]. Софія Русова з цього приводу зауважувала:" Тепер учитель має бути творцем,
він має так розуміти свої обов`язки, щоб не затримувати природного розвитку дитини, а підносити його".
В.О. Сухомлинський вважав, що ставши педагогом, вчитель повинен дати собі клятву: відкривати в кожній дитині всі її задатки, здібності, можливості [3:217].
З огляду на це, ми розглядаємо педагогічні умови організації особистісно-орієнтованого навчання як
цілісну систему, що будується на основі єдності загального, особливого та індивідуального.
Як загальне – є складовою формування гармонійно розвиненої, високоосвіченої особистості, здатної
до самоорганізації як засобу самоствердження і саморозвитку, що відбувається в умовах цілеспрямованого педагогічного впливу.
Як особливе – має свою специфіку, зумовлену особливостями формування розвиваючої і саморозвиваючої особистості в умовах цілеспрямованого педагогічного впливу.
Як індивідуальне – відображає залежність здійснення такої системи навчання від особистісних якостей вчителя і учня (де процес навчання розглядається як суб`єкт-суб`єктна взаємодія), відповідності
форм і методів як індивідуально-орієнтованої технології, яка передбачає духовне зростання, емоційне
єднання як вчителя, так і учня. Дитина відчуватиме себе творчою особистістю лише за умови, якщо розумова праця в процесі навчання захопить її емоційну сферу, коли досягнення істини уявлятиметься результатом її особистих зусиль [2:61].
Уважне вивчення психолого-педагогічної літератури, практичний досвід роботи в загальноосвітніх та
закладі нового типу дозволило помітити розбіжність у поглядах на питання ролі педагога, його
суб`єктного досвіду, особистісних характеристик в організації навчально-виховного процесу, який забезпечував би умови для повної реалізації особистісного потенціалу учня, здійснення його індивідуальноособистісного життєвого проекту, що визначає життєві плани і способи самореалізації, формування життєвих принципів і пріоритетів.
Працюючи над теоретичним обґрунтуванням та експериментальним дослідженням організації особистісно-орієнтованого навчання в умовах школи нового типу гуманітарного профілю, ми дійшли до ви© Яценко С.Л., 2002
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сновку, що така система навчання вимагає специфічних педагогічних умов організації навчального процесу, що забезпечує кожній особистості розвиток індивідуальних, притаманних саме їй якостей та творчих особливостей, а також визначення педагогічної діяльності вчителя як особистісно-орієнтованої взаємодії суб`єктів навчально-виховного процесу, яка зумовлена специфікою психолого-педагогічних взаємовідносин між ними і спрямована на формування творчої, життєздатної особистості учня та підвищення
рівня творчої педагогічної діяльності вчителя, що в свою чергу вимагає вирішення певних проблем, а
саме – подолання:
- невідповідності навчального змісту сучасних планів і програм життєвим потребам дитини,
її психологічному складу, індивідуальним особливостям, що має стати визначальними чинниками у визначенні перспектив реалізації особистої життєвої програми кожного учня;
- положення, коли у виховному відношенні, будучи відірваними від процесу формування
життєвих вмінь та навичок, знання не слугують як інструмент формування пізнавальної активності школяра;
- відсутності у сучасній системі навчання чинників, що визначають освіту не тільки як навчання (виховання), учіння як особливу індивідуальну діяльність учня, а й зумовлюють єдність цих процесів.
Шляхами вирішення таких проблем можна вважати:
- радикальну гуманітаризацію освіти, посилення особистісного впливу на процес педагогічної взаємодії [9];
- орієнтацію на людину взагалі, як неповторну, унікальну особистість [5];
- професійно-особистісну орієнтацію вчителя, класного керівника, адміністратора, що спрямована на проектування розвитку кожного учня як неповторної, унікальної особистості;
- визначення критеріїв оцінки освітньої діяльності вчителя і учня як основних суб`єктів освітнього процесу в системі особистісно орієнтованого навчання;
- визначення принципів організації психологічної та соціальної підтримки суб`єктів освітнього процесу;
- створення ситуації гарантованого успіху, робота на рівні педагогіки подій, коли спільна
справа стає особисто значущою для кожного учасника навчально-виховного процесу і перетворюється на
подію його особистого життя [6:311];
- спрямування діяльності педагогічного колективу загалом та кожного вчителя зокрема на гармонічне включення в цей процес програми корекції та педагогічної підтримки;
- створення особливої системи дослідження характеру й спрямованості розвитку учня, формування його індивідуальності, зміни вже усталених в нашій освіті уявлень про норми психічного розвитку дитини (порівняння не за горизонталлю, а за вертикаллю), тобто визначення динаміки розвитку дитини порівняно з нею самою, а не з іншими;
- визначення характеру стосунків основних учасників навчального процесу (керівників, учителів, учнів, батьків) як такого, що спрямований на створення умов комфортності діяльності вчителя та
учня;
- використання 12-бальної системи оцінювання знань, вмінь і навичок у порівнянні успіхів
розвитку дитини власне з собою.
Трактуючи більш широко поняття "освіта" – як навчання, учіння, виховання, самовиховання, самореалізацію, тобто як єдність усіх процесів, які розвивають, пристосовують, тобто "освічують" особистість", – визначаємо мету особистісно-орієнтованої освіти як створення оптимальних умов для розвитку і
становлення особистості учня як суб`єкта реальності і суспільних відносин, що будує свою діяльність і
стосунки відповідно до стійкої ієрархічної системи особистісних цінностей – особистість відповідно відповідальна [11]. Особистісна орієнтація не є визнання учня як такого (як індивіда, індивідуальності,
суб`єкта) віссю освітнього процесу. Такою віссю є його особистість із проекцією в майбутнє: "особистість в минулому, особистість сьогодні-особистість в майбутньому". Особистість виступає як мета освіти
і життєдіяльності всього соціуму в цілому [5:18].
Уникаючи ототожнення особистісної орієнтації в освіті з педоцентризмом, що передбачає "визнання
учня головною діючою фігурою освітнього процесу" (за Якиманською І.С.), у особистіснозорієнтованому освітньому процесі головною його діючою одиницею ми визнаємо діалогічну цілісність:
особистість учня – особистість вчителя (Подмазін С.І.).
Визнаючи рівень значущості впливу самої особистості педагога на сутність, зміст, методику його діяльності [7:17], важко переоцінити роль вчителя в організації навчально-виховного процесу. Від психологічної самоорганізації педагога більшою мірою залежить ефективність формування особистості учня як
мети освіти і життєдіяльності всього соціуму в цілому [5:18]. Йдеться про психотерапевтичний характер
педагогічної праці, де пріоритетною є комфортність душевного стану обох сторін [7:145].
До психологічної саморегуляції вчителя ми відносимо:

196

С. Л. Яценко. Учитель як суб’єкт навчально-виховного процесу в системі особистісно-орієнтованого навчання

-

позитивне ставлення до дітей взагалі, відчуття задоволення від майбутнього спілкування з

ними;
- психологічну готовність учителя працювати з дітьми певного віку, тобто не лише знати, а й
відчувати проблеми дітей як свої власні (мати високий рівень емпатії);
- психологічну готовність вчителя спілкуватись і співпрацювати з конкретним класом, визначити "психологічну індивідуальність" цього класу, тобто своєрідну "квазіособистість";
- психологічну націленість учителя на мету уроку, готовність до емоційної дії, зацікавленість у
досягненні поставлених цілей, упевненість в собі та учнях [11];
- моральну підготовку вчителя, його тактовність, позитивне ставлення до учнів, педагогічно
досконалу форму спілкування.
Забезпечення педагогічно доцільного впливу вчителя на формування особистості дитини, створення
умов для самовиховання, самоорганізації, саморозвитку вимагає духовних контактів між педагогом і дитиною та взаємно відповідального ставлення до спільної справи. Найголовніше при цьому – постійне
збудження молодої людини до самовиховання за умови виникнення цілісності: уся сукупність видів життєдіяльності вчителя та учня забезпечить активне задоволення їх потреб [10:17].
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Яценко С.Л. Учитель как субъект учебно-воспитательного процесса в системе личностноориентированного образования.
В статье рассматривается проблема педагогической деятельности учителя как одного из взаимодействующих субъектов в системе личностно-ориентированного образования.
Yatsenko S.L. The teacher as a subject of teaching and educational process in the system of personality – oriented education.
The article considers the problem of pedagogical activity of the teacher as one of the interacting subjects in the
personality – oriented education.
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Розглядається проблема оцінювання ефективності навчання студентів в процесі вивчення педагогічнопсихологічних предметів.
Актуальність окресленої проблеми є незаперечною оскільки реалізація "Національної доктрини розвитку освіти в Україні" доконче потребує інтеграції національної освітньої системи, зокрема і вищої, у
світовий освітній простір та наближення її стандартів до найбільш розвинених цивілізованих країн. У
цьому зв`язку, як нам видається, доцільним має бути і досвід навчально-пізнавальної діяльності студентів Польщі.
Розв′язання проблеми оцінювання ефективності навчання студентів багато в чому залежить від методології оцінки якості сприймання дидактичних завдань студентами та викладачами. В процесі занять зі
студентами постійно доводиться ставити і розв'язувати різні завдання у співдії зі студентами чи учнями.
Неодноразово спостерігаючи за ними під час розв'язування завдань (операційних цілей), поставало питання як вони їх сприймають, що відчувають під час їх розв'язування, як сприймають мікроклімат, що їх
супроводжує та ситуаційні контексти. Ця ж проблема стосується і творців навчальних завдань – вчителів.
Також в навчальній практиці виникає часто і така проблема. Які заняття і з яких причин, які навчальні
завдання запам'ятовуються і чому надовго залишаються в пам'яті після їх реалізації?
З огляду на такий природній спосіб, що зумовлений навчальною практикою, виникла необхідність
проведення більш ґрунтовних емпіричних досліджень проблеми сприймання навчальних завдань студентами і викладачами на заняттях з педагогічно-психологічних предметів та процесу формулювання навчальних завдань за оцінкою респондентів.
У науковій літературі такого типу досліджень не описано, хоча завданнями в загальному займались і
займається чимало науковців, які співпрацюють з дидактикою. Дослідження в основному розглядають
проблему в загальному і абстрактному розумінні, направлені на теоретичне обґрунтування навчальних
завдань як елементу складного навчально-виховного процесу професійної підготовки студентів.
В основу методологічних досліджень покладено зміну філософії мислення про освіту, що базується
на холізмі, загальній інтеграції, та, зокрема, зміни в підготовці та вдосконаленні вчителів. Мається на
увазі відхід від вузької спеціалізації до їх ширшої педагогічної та фахової підготовки. Це спричинить
кращу якість освіти та суспільства. Ми ввійшли в еру суспільства, що базується на знанні і воно є пріоритетом. Тому стратегія навчання на основі завдань, як видається, йде в цьому напрямку
Теоретичну основу досліджень складають теорії:
·
теорія завдання, що є складовою більш обширної теорії діяльності (дій) та теорії "слідів" та
"еталонів" Тадеуша Томашевського;
·
теорія дидактичних дій Войцеха Койса;
·
теорія багатосторонньої підготовки Вінцента Оконя та елементи концепції завдань педагогічної підготовки вчителів в університетах.
Дослідження методологічної оцінки якості сприймання дидактичних завдань студентами і викладачами передбачало доведення таких концептуальних ідей:
1. Заняття з педагогічно-психологічних предметів, розроблені(сконструйовані) студентами та вчителями, знаходяться в рамках типових концепцій та емпіричних моделей в підготовці вчителів, відомих в
літературі: значна ерудиція, солідна підготовка – університетська модель; персоналізований характер
підготовки вчителів; прикладна освіта прагматичного характеру; концепція прогресивної освіти; концепція багатосторонньої освіти.
2. Сприймання дидактичних завдань вчителями та студентами залежить від "слідів" (залишених в свідомості завдяки процесам навчання та пристосування до ситуацій, що виникають) та "еталонів" (ідеалів,
до яких прагнуть вчителі і студенти в процесі підготовки).
3. Типологія завдань, розроблених викладачами та їх студентами, знаходиться в рамках відомих в науковій літературі типологій, що стосуються завдань.
4. Процес формулювання завдань є складним процесом, який складається з декількох фаз.
В своїх дослідженнях ми опиралась, головним чином, на реконструкціях ("сценаріях") проведених занять з педагогічно-психологічних предметів реалізованих вчителями та студентами. Вони послужили до:
·
аналізу та інтерпретації розроблених вчителями і студентами занять з педагогічнопсихологічних предметів;
·
аналізу дидактичних завдань, які ставляться на опрацьованих заняттях.
Основною метою досліджень є виявлення якості сприймання дидактичних завдань студентами педагогіки та викладачами на прикладі занять з педагогічно-психологічних предметів.
© Барбара Сітарска, 2002
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Об'єктом дослідження є процес навчання у вищій школі і в його рамках стратегія навчання з використанням завдань.
Досліджувана популяція – це студенти педагогіки денної форми навчання, які навчаються в Підляшській академії в Седльцах та їх викладачі педагогічних та психологічних предметів.
Предметом дослідження є опрацьовані вчителями та студентами "сценарії" проведених занять з психолого-педагогічних предметів та сформульовані на них дидактичні завдання.
Гіпотезою дослідження є сприймання дидактичних завдань студентами та викладачами залежить, головним чином, від "слідів", залишених в пам'яті респондентів (завдяки навчанню та пристосуванню до
виникаючих ситуацій) та "еталонів", тобто ідеалів, до яких прагнуть як вчителі, так і студенти в процесі
навчання.
В процесі дослідження ми застосовували наступні методи пошуку: якісні (евристичні), аналіз опрацьованих в "сценаріях" занять і завдань; кількісні (бланк анкети для вчителів та студентів).У результаті
наукового пошуку розроблено нову типологію дидактичних завдань – проведено аналіз винятково складного процесу формулювання завдань. Встановлено, що цьому процесу приналежна визначена стратегія
дій та відповідний клімат у студентській спільноті між студентами та викладачами.
Завдання, що виникають на опрацьованих студентами та вчителями заняттях, внесено до типових
концепцій та емпіричних моделей в підготовці вчителів, відомих в літературі. Проведено якісний аналіз
завдань із застосуванням теорій оцінювання пізнавальної активності навчальної діяльності студентів.
З цією метою нами проведено протягом останнього десятиріччя лонгітюдний експеримент зі студентами третього курсу педагогічного факультету Академії Підляшшя при оволодінні такими науковими
курсами: "Загальна й педагогічна психологія", "Соціальна психологія", "Історія класичної педагогіки", "
Дидактика" і "Соціальна педагогіка".
У результаті наукового дослідження ми довели:
·
рівень вчителів у школах в значній мірі залежить від рівня викладачів у вищій школі;
·
експозиція нової філософії в підготовці вчителів ґрунтується на різних орієнтирах в гуманістичній та голістичній освіті;
·
теорія, що міститься в роботі, веде до набуття вмінь у визначенні навчальних ситуацій, їх діагнозуванні та прогнозуванні (це стосується як викладачів, так і студентів – майбутніх вчителів);
·
довели до свідомості викладачів та студентів – майбутніх вчителів, що навчання з використанням завдань є однією з багатьох стратегій навчання багатосторонньої особи учня – студента;
·
студенти – майбутні вчителі, – на основі представлених в роботі теорій, здатні провести аналіз дидактичних завдань під час відвідування уроків в школах та практичних занять і розташувати їх у
відповідних типологіях; провести аналіз занять з точки зору пануючої там стратегії навчання та всіх
елементів процесу навчання;
·
результати досліджень, їх аналіз та інтерпретація збагачує методичний багаж вчителів і стимулює їх до роздумів про свої заняття: які цілі, зміст, методи, організаційні форми і дидактичні засоби слід застосовувати щоб заняття були для учнів чи студентів цікавими (захоплюючими), а водночас
ефективними, щоб були високоякісними?
Результати досліджень про формулювання завдань на заняттях збагачують знання про цей процес і
усвідомлюють його складність і важливість в процесі навчання, приводячи тим самим до їх старанного
формулювання для своїх студентів.
Матеріал надійшов до редакції 26.11.2001 р.
Барбара Ситарска. Система оценивания эффективности обучения студентов.
Рассматривается проблема оценивания эффективности обучения студентов в процессе изучения психолого-педагогических предметов.
Barbara Sitarska. The system of evaluating the efficiency of teaching students.
The author discusses the problem of evaluating the efficiency of teaching students in the process of studying
psychological and pedagogical subjects.
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ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ "СОЦІАЛЬНО-ЗНАЧУЩІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ"
У статті представлені результати соціально-педагогічного дослідження формування моделі соціальнозначущих якостей особистості.
Іван Огієнко зробив вагомий внесок у дослідження сутності української нації. Його творча спадщина
винятково актуальна в умовах становлення незалежної України.
Основним завданням національної спільноти, на думку Огієнка, є творення національної державності
як найвищої громадянської організації, яка покликана забезпечити вільний розвиток і самобутність нації.
Однак національна державність може відбутися лише при наявності високого рівня національної самосвідомості.
Ось чому велику увагу приділяє вчений проблемі її формування. В його працях ми знаходимо як вагому теоретичну платформу, так і практичні аспекти вирішення цього завдання. Розвиваючи думки
І.Огієнка щодо формування національної самосвідомості, ми провели дослідження формування у молоді
соціально-значущих, притаманних громадянину незалежної держави якостей особистості.
Для вивчення та подальшого формування соціально-значущих якостей особистості необхідно, перш
за все, скласти модель цих якостей, т. б. окреслити зміст та структуру поняття "соціально-значущі якості
особистості".
За методами і результатами побудови психологічної структури особистості в психологічній науці виділяються два основних підходи: індуктивний та дедуктивний. Представниками першого підходу є
Р. Кеттел, Г. Айзенк, у сучасній вітчизняній психології – В.М. Мельніков і Л.Т. Ямпольський.
Особливістю подібних класифікацій є те, що вони охоплюють майже увесь масив лінгвістичних даних про особистість та систематизують його шляхом поступового узагальнення – від гранично конкретних одиничних психологічних понять словника до гранично абстрактних категорій, що розглядаються як
фактори структури особистості.
Застосування дедуктивного підходу (сходження від абстрактного до конкретного) дозволяє будувати
психологічні структури особистості; поступово створюючи "поверхи" психологічних категорій і понять.
Даний підхід використовувався в більшості теорій особистості (З. Фрейд, К. Юнг, Б.Г. Ананьєв,
А.В. Петровський, К.К. Платонов та ін.).
Для створення моделі соціально-значущих якостей ми використовували обидва підходи. Базою послужила функціональна динамічна психологічна структура особистості К.К. Платонова, на яку ми "накинули" сітку лінгвістичних понять про якості особистості.
Перш ніж перейти до детального розгляду нашої моделі, дамо деякі уточнення по структурі особистості Платонова. Запропонована К.К. Платоновим схема психологічної структури особистості розглядалось
нами як вихідний пункт для побудови моделі. Для цього однак нам необхідно зробити деякі доповнення
та уточнення цієї схеми. Так, В.В.Рибалка вважає, що підструктуру характеру доцільно залишити у соціально-психолого-індивідуальному ряді підструктур, ставлячи її ближче до соціально-обумовленої підструктури; а також ввести дві нових підструктури – спілкування та самосвідомість [1].
Без самосвідомості як "ядра" особистості неможливе ніяке наукове уявлення про структуру особистості. Цей висновок випливає з поглядів на особистість таких відомих дослідників, як У. Джемс, К. Юнг,
А. Маслоу, К. Роджерс, Л.С. Виготський, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубінштейн, Г.С. Костюк, П.Р.Чамата та ін.
Теж саме відноситься і до підструктури спілкування, адже без здатності до нього неможливий активний
взаємозв’язок між особистістю та соціумом.
Що стосується характеру, то його зв’язок із світоглядом розглядається найбільш вагомо. Тому що від
того, які є погляди людини на природу, суспільство, працю, на інших людей і на себе, матеріальні та інші
цінності, – великою мірою залежить, яку поведінку дозволить собі людина. З цим в першу чергу
пов’язаний процес формування стійких способів поведінки – найважливішого компоненту характеру.
Передумовою створення соціально-значущих засад всебічного розвитку особистості може виступити
теорія відношень В.Н. Мясіщева. Завдання виховних інституцій, відзначав В.Н.Мясіщев, полягає в тому,
щоб культивувати навкруг особистості такі стосунки, які можуть утворювати суб’єктивне багатство особистості у формі її потреб, інтересів, нахилів, і саме такого змісту, в якому зацікавлено суспільство [2].
Розвинувши ідеї В.Н, Мясіщева, А.А. Бодалев підкреслює думку, що коли у людини сформовано відповідне ставлення до праці, суспільної власності, іншим людям, до самого себе, за кожним з цих відношень фактично завжди проглядається тріада:
1) сформулювати у людини відповідну систему поглядів;
2) розвиток форм емоціонального реагування на кожну з цих соціальних цінностей, що стали для
нього типовими;
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3) виховання способів працювати, спілкуватися і т. ін., що стали характерними для нього. В кожному з таких відношень всі перелічені компоненті тріади дуже тісним чином пов’язані між собою та безпосередньо впливають один на одного.
Метою професіонального самовдосконалення є досягнення свідомого та засвоєного образу (ідеалу)
висококваліфікованого спеціаліста, освіченого вихователя, культурної людини.
Оскільки самовдосконалення – процес безперервний, що діалектично розвивається і базується на вимогах суспільства, то і мета його – поняття про ідеал – постійно змінюється. Необхідною передумовою
для формування соціально-значущих якостей майбутнього вчителя є створення моделі, що об’єднує такі
якості. Для створення моделі нами був застосований метод експертних оцінок як процедура отримання
первинних емпіричних даних, що широко застосовуються при проведенні соціологічних досліджень. Для
проведення експертних оцінок формується група осіб, які добре інформовані відносно відповідного
об’єкту. Для отримання первинних емпіричних даних використовується просте упорядкування значень,
що надані кожним експертом. Далі відбувається процедура ранжування середніх значень за кожним показником та розподілення груп об’єктів за значущістю.
З українсько-російського словника Ганича Д. І., Олійника І.С. ми виписали усі якості, що характеризують особистість (усього 186 слів) [3]. Учасниками експертної групи стали 28 чоловік. За якісним складом група складалась з докторів та кандидатів суспільних наук, викладачів вищих навчальних закладів,
директорів і вчителів шкіл, представників міського та обласного органів управління, а також суспільних
організацій.
Всі вони відповідали на одне запитання: "Які якості, на Вашу думку, повинна мати ідеальна особистість майбутнього громадянина України?". Якості, котрі члени експертної групи вважали неодмінно
обов’язковими, вони помічали 3-ма балами, потрібними – 2-ма балами, бажаними – 1-м балом. Далі дані
заносилися в матрицю. На третьому етапі обробки проводилося ранжування якостей та підрахунок середнього балу кожної якості. Наступним кроком обробки було об’єднання якостей в чотири групи:
1. Якості, які експертна група не вважає необхідними, потрібними і бажаними.
2. Якості бажані.
3. Якості потрібні.
4. Якості необхідні.
Саме якості особистості, необхідні та потрібні громадянину України в ідеалі, ми і вважаємо соціально-значущими якостями.
Ними стали, на думку експертів, 15 першочергових якостей особистості (список якостей подаємо в
порядку зменшення балів):
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

добре здоров’я
розум
порядність
професіоналізм
ввічливість
гуманність
сила волі
працездатність
вихованість
працьовитість
почуття обов’язку
відповідальність
доброта
активність
ерудійність

В другу по значущості групу увійшли ще 55 якостей, які були об’єднані в синонімічні "сім’ї" і за рахунок цього скорочені. Після проведення процедур методів обробки отриманих даних 40 якостей, які
залишились, були "накладені" на схему визначеної нами структури особистості.
Ми припускалися деякої умовності щодо розміщення окремих якостей особистості в "сітці" структури
у зв’язку з неможливістю однозначного занесення тієї чи іншої якості до певної підструктури.
Визначені в результаті теоретичного аналізу та методу експертної оцінки якості особистості можна,
на наш погляд, вважати моделлю соціально-значущих якостей особистості. Вона може бути представлена в таблиці 1.
На основі аналізу науково-теоретичної літератури з питання формувань соціально-значущих якостей
особистості, обґрунтовано вибір структури особистості вчителя, доповнено її новим змістом та характеристиками, а також розроблено модель соціально-значущих якостей особистості.
Таблиця 1
Підструктура спрямованості особистості:
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безкорисливість, волелюбність, бути громадянином, патріотизм, почуття обв’язку, гуманність, відданість, принциповість, моральність, справедливість
Підструктура характеру:
акуратність, дисциплінованість, відповідальність, мужність, терплячість, чуйність, доброзичливість
Підструктура самосвідомості:
гідність, честь, інтелігентність, совісність, порядність
Підструктура спілкування:
комунікабельність, тактовність, щирість, самовладання, ввічливість, вихованість
Підструктура досвіду:
мудрість, професіоналізм, працездатність, ерудованість
Підструктура форм відображення:
розум, почуття гумору, уважність, сила волі
Біологічно обумовлена підструктура:
добре здоров’я, активність, життєрадісність, витривалість
Отже, сучасна педагогічна та психологічна наука, розвиваючись, продовжують спадщину таких видатних українських вчених, як І.Огієнко.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
У статті розглядаються особливості феномену підліткового спілкування у науково-педагогічній літературі та практично-педагогічній діяльності.
Формування провідних потреб підлітків відбувається на основі їхніх вікових особливостей. Тому,
аналізуючи спілкування підлітків, слід враховувати їхні психофізіологічні особливості, зокрема фізіологічні зміни віку, потребу в руховій активності, яка часто сприймається дорослими як свідоме порушення
дисципліни, що ускладнює взаємостосунки з батьками, вихователями, провокує одних підлітків на протест, інших – на замкнутість, скритність. Дорослі мають сприяти особистісному самоствердженню, самовизначенню, яке є центральним соціально-психологічним новоутворенням підліткового віку, що стимулює розвиток самосвідомості й самооцінки.
Також важливим новоутворенням підліткового віку є почуття дорослості, яке визначає новий рівень
прагнень. Почуття дорослості у цьому віці не є обов´язково усвідомленим. Однак воно є специфічною
для підліткового віку формою самосвідомості, соціальної за змістом. Він вимагає визнання своєї самостійності, рівності з дорослими, хоча реальні фізичні, інтелектуальні й соціальні передумови для цього
відсутні. Лише в спеціально організованій діяльності можна створювати ситуації, в яких взаємостосунки
з дорослими, однолітками відповідали б домаганням і потребам підлітків. При цьому слід враховувати,
що провідною діяльністю в цей період є інтимно-особистісне спілкування.
Спілкуючись з ровесниками, підлітки не лише одержують підтримку й можливість самовираження,
але й намагаються отримати визнання своєї соціальної значущості.
Дослідження вітчизняних педагогів та психологів (Л.І. Божович, Л.Е. Орбан та ін.) свідчать, що для
підлітків характерним є прагнення бути визнаними в колі ровесників і досягти авторитету. Слід мати на
увазі, що для підлітків важливо не просто бути разом з однолітками; вони прагнуть зайняти в їхньому
середовищі таке становище, яке б відповідало певним домаганням. Спілкування з однолітками дедалі
більше виходить за межі шкільного життя і навчальної діяльності, охоплюючи нові інтереси, види діяльності, стосунки, виділяючись в окрему, самостійну й надзвичайно важливу для підлітка сферу життя.
Спілкування з ровесниками в цьому віці набуває такої цінності, що нерідко відсуває на другий план
навчання і стосунки з рідними. Так, серед причин зниження успішності та порушень поведінки, різних
афектних переживань провідне місце займає невдоволеність підлітків своїми стосунками з однолітками.
Саме потреба бути значущим серед товаришів у багатьох підлітків спричиняє найважчі негативні переживання. Змінюються також критерії оцінювання однолітків, розвивається уміння орієнтуватися на вимоги товаришів, враховувати їх.
У підлітковому віці участь дітей у спілкуванні визначається цілим рядом зовнішніх і внутрішніх факторів. З боку зовнішніх факторів, участь підлітка в спілкуванні визначається його статусом у колективі,
бажанням колективу вступати з ним у взаємостосунки, умовами, які створюються дорослими стосовно
дитини тощо; внутрішні фактори - це стани, відношення, якості особистості, коло умінь та навичок, необхідних для спілкування. Серед внутрішніх факторів велика роль належить тому, наскільки розвинені
чи нерозвинені комунікативні якості особистості: комунікабельність, здатність зрозуміти іншого, швидко
орієнтуватися в ситуації взаємодії з іншими людьми.
Комунікативні підлітки досить легко, активно залучені до спілкування. У зв′язку з цим перед ними
відкриваються значно більші можливості. У таких дітей рідше виникають конфлікти з однолітками, що
дає їм можливість встановлювати тісніші дружні й товариські стосунки з оточуючими.
Формування дитини як суб′єкта спілкування є необхідністю і передбачає засвоєння культури спілкування.
Одним із сприятливих для формування культури спілкування є підлітковий період. Саме в спілкуванні підлітки усвідомлюють досвід взаємодії з людьми, усвідомлюють себе через порівняння з іншими,
розвиваються інтелектуально, в результаті взаємного збагачення інформацією формують етико-естетичні
погляди і уявлення.
Головним у вихованні культури спілкування підлітка є формування його моральних основ: поваги до
людей, доброзичливості, толерантності, чуйності, скромності, почуття власної гідності.
Виховання у дітей ввічливості і тактовності як стійких рис особистості, ознайомлення їх із соціальними нормами поведінки, вироблення звички дотримання цих норм є конкретним завданням формування
культури спілкування.
У підлітків задоволення спілкуванням пов′язане не лише з характером стосунків, але й з його станом
у системі міжособистісних стосунків. Для підлітків головними є їх відносини з друзями. Помітно мало© Літяга І.В., 2002
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значущою є роль сім′ї, різко зростає роль вільного спілкування. Найважливішою умовою задоволеності
підлітків процесом спілкування є співпадання самооцінки особистості та оцінки її оточуючими.
Якщо в дитини виникають труднощі в спілкуванні, вона реагує на них якимось типовим для себе способом. Спілкування з однолітками є основною потребою підлітків, можливістю їх самореалізації. Саме
тому вони намагаються зберігати усталені стосунки, уникати конфліктів, які займають особливе місце у
спілкуванні підлітків. Для попередження та розв′язання конфліктів необхідно розглянути природу їх виникнення та форми вираження. Конфлікт у психології визначається як "зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій у свідомості окремо взятого індивіда, в міжособистісних взаємодіях або міжособистісних відносинах індивідів або групи людей, які пов′язані з гострими негативними
емоціями, переживаннями". Функціональна роль конфлікту зумовлена необхідністю та доцільністю змін
у людських взаєминах у процесі спілкування. Конфлікт може виникати як наслідок організації певної
справи, або неспівпадання рольових очікувань, неадекватної самооцінки, нечітко окреслених прав та
обов´язків, некритичності та нестабільності, дезінформації в міжособистісних стосунках. У старшому
підлітковому віці ще до кінця не сформована здатність знаходити самостійний вихід з несприятливої ситуації, знімати негативні емоційні напруження за допомогою внутріособистісної саморегуляції. За умови
довготривалого і гострого конфлікту з колективом чи окремою його частиною, в атмосфері, коли дитина
некомфортно почувається у значущому для неї колі явищ, коли нові негативні емоційні переживання
нашаровуються одне на одне, коли необхідно з декількох варіантів розв′язків вибрати один, оптимальний, з′являється відчуття тривожної вразливості, різко погіршуються можливості саморегуляції, може
відбутися нервовий зрив, виникнути невротичний стан, що впливає на подальший розвиток особистості.
У результаті цього народжується вузькість інтересів, пасивність, патологічна зніченість, створюється
бар′єр на шляху адаптації в новому колі осіб, у незнайомому колективі. А так як конфлікти – неминучі
супутники нашого життя, можна і потрібно виховувати здатність у різних конфліктних ситуаціях відстоювати свої переконання спокійно, без різких емоційних зривів.
Тягар наслідків нерозв′язаних конфліктів є досить сильним, оскільки "вони сіють розчарування, гинуть характери, створюється пригніченість, приховані і відкриті протести, крадійство, пияцтво, хуліганство".
Виховання в колективі, де конфлікти успішно розв′язуються і нейтралізуються, виховання, у результаті якого в особистості формується активний моральний досвід розв′язання конфліктних ситуацій різного рівня складності забезпечує єдність причинної і суспільної необхідності в усвідомленні обов′язку, а
тому є умовою етично чи педагогічно позитивної поведінки.
Конфлікти в групі можуть проявлятися по-різному. Вони можуть виражатися в активній чи пасивній
формі. У загальному вигляді до них можуть бути віднесені:
приховані стани незадоволення – стійка внутрішня неузгодженість з діями, рішеннями при формальному виконанні наказу, байдужість, зверхність, самоізоляція від колективу;
відкриті зіткнення – різке вираження своєї незгоди у вигляді суперечки, сварки, бунту, бійки, відмови
виконати завдання, різних форм непокори, агресивності, афектних дій;
пасивний протест – свідомий відхід у світ фантазії, світ викривлених образів, свідома локалізація непривабливих моментів у конфліктній ситуації, гіперболізація тих картин, які здатні знизити чи придушити почуття тривожності, внутрішньої емоційної напруженості з причини конфлікту.
Форми вираження конфлікту багато в чому залежать від типу конфлікту і групи, віку її учасників, їх
особистісних якостей, індивідуального життєвого досвіду конфліктуючих сторін, від специфіки діяльності та спілкування в групі, від стилю управління нею. Більшість дослідників вважають, що конфлікти є не
тільки бажаним, але й необхідним явищем у житті групи. Вони є дійовим засобом вияву альтернативних
точок зору, позицій сторін, додаткової інформації. Експериментальною моделлю конфлікту в спілкуванні
може служити фрустраційна ситуація. Під фрустрацією слід розуміти психічний стан людини, викликаний якоюсь перешкодою, фізичною чи соціальною, що перешкоджає досягненню цілі, задоволенню тієї
чи іншої потреби. У найпростішому випадку фрустрація виникає, коли умови заважають втіленню бажаного. Але найчастіше вона виникає як наслідок суперечності між особистими бажаннями людини та заборонами з боку суспільства загалом. Існує поняття толерантності до фрустрації – межова величина рівня напруженості. При збільшенні напруженості людина може бути виведена з душевної рівноваги і не
впоратись з проблемною ситуацією. У цьому випадку виникає перевищення індивідуального рівня толерантності до фрустрації. Толерантність до фрустрації є змінною величиною, яка залежить від величини
напруги, особливостей особистості індивіда та типу ситуації. Одна й та ж людина за різних обставин здатна витримати різний ступінь напруги.
Як тільки збудження досягає й перевищує поріг індивідуальної толерантності до фрустрації, виникають вагомі деструктивні наслідки. Одним з них є вияв агресивності – характеристика дій та вчинків, що
визначають встановлені взаємостосунки між людьми, а також ефективність індивідуального особистісного розвитку. Саме агресивна поведінка призводить до виникнення конфліктів між людьми й неконструктивних способів їх розв′язання.
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Р. Кратчфілд і А. Лівсон зіставляють два визначення агресії. Перше засноване на зовнішній оцінці поведінки: "Агресія – це будь-який вид поведінки, що завдає шкоди іншому". Друге пов′язане з намірами
людини: "Агресія – це будь-які дії, що мають на меті завдати шкоди іншому".
Деякі науковці вважають агресію вродженою. Але вони ж визнають, що над агресією можливий контроль, пов′язаний з навчанням та вихованням. Процес научіння контролювати свої агресивні спрямування
або виражати їх у формах, припустимих у межах даної цивілізації, називається соціалізацією агресії.
У психології значна увага приділяється механізмам соціалізації, формуючому впливу соціальної ситуації розвитку (Л.С. Виготський, Л.І. Божович, Д.Б. Ельконін). У результаті соціалізації більшість людей вчиться контролювати свої агресивні імпульси, що необхідно для життя в суспільстві.
Використання агресивних дій для самоствердження й самореалізації зустрічається в підлітковому віці. Причиною цього є недоліки або низька культура засобів, що використовувалися у власній діяльності
та під час взаємодії з ровесниками. Тому в корекційній роботі потрібно вести мову не про позбавлення
від агресивності, а про уникнення причин, що ведуть до її виявів. Підґрунтям агресії у підлітків є негативізм, подразливість, підозра, образа, відчуття вини.
Прагнення підлітка самоствердитися є, по суті, прогресивною тенденцією розвитку, і виховне завдання полягає в наданні йому цінного, з точки зору нашого суспільства, спрямування. Потреба дитини у тому, щоб зайняти належне місце в системі взаємостосунків з оточуючими, поява у неї бажання бути прийнятою й визнаною в групі однолітків є дуже цінними. Зневажливе ставлення дорослого до нового рівня
найважливіших потреб підлітка лише посилює конфліктну ситуацію, в якій живе дитина.
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Литяга И.В. Некоторые аспекты проблемы общения в подростковом возрасте.
В статье рассматриваются особенности феномена подросткового общения в научно-педагогической
литературе и практической педагогической деятельности.
Lityaga I.V. Some aspects of teenagers' communication problem.
The article deals with the peculiarities of the phenomenon of teenagers’ communication in special pedagogical
literature and practical pedagogical activity.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОГО ЮНАЦТВА:
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ
Розглядаються особистісно орієнтовані технології виховання соціальної відповідальності старшокласників у закладах нового типу.
У морально-духовному вимірі найбільш повновартісно, очевидно, підійшов до розуміння соціальної
відповідальності наш видатний земляк, професор Іван Огієнко. Відповідальність, за цим вченим, регулюється на рівні індивіда двома детермінантами: вірою в Бога і власною совістю. Остання дозволяє людині
у прагненні наближення до найвищого оволодіння такою волею, яка забезпечує гармонію індивіда з власним сумлінням та, мабуть, і таланом.
Ці та інші ідеї визначних діячів XX століття були покладені в основу нашого розуміння відповідальності шкільного юнацтва. Під такою ми розуміємо здатність юної особистості мотивовано брати на себе
наближені до адекватних самозобов’язання, свідомо їх виконувати і при цьому, образно кажучи, відповідати за них.
Дані нашого формуючого експерименту засвідчують, що старшокласники елітних навчальних закладів прагнуть не лише реалізувати виконавські завдання, але й виступаючи неодноразово у ролі лідерів,
бути співучасниками самого педагогічного процесу.
Таке особистісне зростання забезпечується передусім реалізацією новітніх особистісно зорієнтованих
виховних технологій, котрі апробовані нами у процесі самого експерименту.
Насамперед, у зв’язку з тим, що старшокласникам невідомі знання про психіку людини, самих себе,
навички конструктивної взаємодії з оточуючими, рефлексії, протягом трьох років у Житомирському педагогічному ліцеї нами прочитаний факультативний курс: "Соціальна відповідальність особистості: психолого-педагогічний аспект". При цьому ми спиралися на концепції Л. Виготського, Г. Костюка, І. Беха
про структурні компоненти, параметри і виміри зростаючої особистості.
Йдеться, в першу чергу, про утвердження у старшокласників здатності шляхом аналізу і синтезу до
оцінки ними тих людинознавчих знань, котрі вони отримали у школі. Маємо на увазі, перш за все, чітке
усвідомлення юними взаємозалежності людини і суспільства, розуміння зв’язку між оцінкою колективом
(соціумом) кожного і реалізацією ними потенційних можливостей у діяльності та спілкуванні.
Саме входження в ліцейську сім’ю для першокурсників – це перехід до нової соціальної ролі, життя
за новими нормами та правилами, прийняття нового соціального статусу, який вимагає підвищеного почуття відповідальності, засвоєння усталених традицій, групової культури. Соціальна адаптація, тим самим, стає одним із механізмів соціалізації особистості ліцеїстів.
Тому на цьому етапі дієвими є вивчення учнями вищезазначеного факультативного курсу, отримання
знань про самих себе шляхом використання таких форм, як дискусії, рольові ігри, тестування для кращого самопізнання молодих людей.
На заняттях старшокласники складають індивідуальні програми соціально-особистісного зростання,
які допомагають їм усвідомити свої можливості, особливості характеру, визнати напрямок саморозвитку
і самовдосконалення на шляху до соціально відповідального та соціального компетентного зростання.
Психологами (І. Бех, Л. Вигівська) доведено, що емпатійні переживання успішно формуються з ранніх шкільних років. Проте наш досвід засвідчує, що такі достатньо розвиваються за сприятливих умов і в
старшокласників. У цьому зв’язку серед технологій доречними є використання психомалюнку, психодрами, психотренінгу. Саме в ситуації суб’єкт-суб’єктної взаємодії юнаки і дівчата роблять спробу "поставити себе на місце іншого". Тим самим вони ніби трансцендентують (за В. Франклом), тобто мають
змогу "подивитися на себе очима іншого"). Це спричиняє виникнення позитивних психічних змін, зокрема утвердження мотиву взаємодопомоги.
Суттєвим у цьому зв’язку є й соціально-психологічний тренінг, мета якого – самопізнання та самодослідження (аналіз, зворотній зв’язок, рефлексія). Це, у свою чергу, дозволило реалізувати потреби ліцеїстів у активній діяльності, спілкуванні і, спираючись на позитивне в собі, досягти стану внутрішньої рівноваги, збагатитись спеціальними уміннями і навичками, необхідними для успішного процесу спілкування і самокорекції як визначальних умов соціалізації особистості. При цьому ми приділяли увагу формуванню особистісних якостей старшокласників, їх почуттів, умінню аналізувати свій досвід, вихованню
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у ліцеїстів шанобливого ставлення до себе і оточуючих, розвитку умінь досягати компромісу у складній
ситуації. Таким чином, завдяки реалізації програми тренінгу, для ліцеїстів створюється ситуація, яка
сприяє розвитку у них відповідальної поведінки.
Аналіз теорії і практики дозволяє визнати виховну систему школи (класу) як спосіб (уклад) життя учнівського колективу, всі сторони (компоненти) якого підлягають певним цілям і забезпечують у процесі
свого функціонування досягнення заданого результату – певних меж розвитку і моральних якостей особистості [1: 7].
У своїй роботі ми керувалися загальноприйнятим у педагогіці положенням про те, що важливих моральних якостей особистість набуває у процесі активної предметно-перетворювальної діяльності, засобами якої юнацтво задовольняє свої потреби у дії та спілкуванні.
"Відповідальності не можна навчити, нею не можна оволодіти, лише засвоївши ті чи інші правила і
знання. Людина стає відповідальною не завдяки відкладеними на поверхні свідомості цих правил і знань,
а внаслідок проходження через реальні життєві ситуації та обставини, в яких є моральній конфлікт, сутички різних смислових рівнів. Моральне начало є наслідком пережитого у житті ставлення до дійсності,
яке постійно поновлюється життям" [2:16].
Щоб забезпечити активну позицію ліцеїстів у досягненні цілей і завдань системи виховної роботи,
педагогічний колектив ліцею залучає їх до визначення цих цілей і завдань.
З цією метою у нашому навчальному закладі існує дієва структура учнівського самоврядування з чітким визначенням прав і обов’язків його органів на основі демократичних принципів. На чолі ліцейського
органу самоврядування стоїть Рада ліцею, яка складається з п’яти комітетів.
Комітет освіти (деканат) здійснює контроль за навчанням ліцеїстів і є дієвим органом аналізу проблем
успішності та навчальної допомоги тим учням, які її потребують. Учні третіх курсів призначаються відповідальними за діяльність перших, тобто, старші вчать молодших, допомагають їм в адаптації до нових
умов. Отже, можна сказати, що існує "наступність поколінь" (серед учнівської молоді). Ліцеїсти, які входять до комітету освіти, самі після кожного семестру складають рейтинги успішності курсів. Комітет
освіти відповідає за проведення предметних тижнів, свят, КВК, турнірів, олімпіад, контролює самопідготовку ліцеїстів, НОП, роботу клубу "Консультант" та "Інтелектуал".У ліцеї стали традиційними проведення Днів Самоврядування, організованих комітетом освіти, коли уроки проводять самі ліцеїсти, а вчителі тільки виступають у ролі консультантів.
Важливою ланкою роботи комітету освіти є мала академія наук. У її 14 секціях старшокласники
отримують додаткову освіту, долучаються до досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, оволодівають
сучасним науковим мисленням, здійснюють науково-дослідницьку роботу під керівництвом викладачів
педагогічного університету та педагогічного ліцею. Щороку ліцеїсти беруть участь в обласному огляді
науково-дослідних робіт. При цьому роботи переможців рекомендують для участі у Всеукраїнському
конкурсі наукових робіт. Юні науковці не поривають з наукою, закінчивши ліцей. Більшість із дійсних
членів Малої академії, які мають самостійні й апробовані наукові роботи, навчаються у вищих навчальних закладах, де продовжують працювати за обраним напрямком наукового пошуку. У своїй діяльності
мала академія наук керується у своїй діяльності законом України "Про освіту", Державною національною програмою "Освіта. (Україна XXI століття)". Особливої уваги заслуговує газета "Інтелектуал", яка є
трибуною юних, де кожний старшокласник має можливість виявити себе. Загалом кожен номер газети –
це спільна праця юних журналістів та фотокореспондентів. Комітет інформації проводить соціологічні
дослідження, інформаційно-просвітницьку роботу серед ліцеїстів, відповідає за створення банку ідей,
організовує діяльність прес-центру, фотостудії "Об’єктив", веде пропаганду успіхів ліцею і самих ліцеїстів. Комітет культури та відпочинку "Гармонія" є відповідальним за змістовне дозвілля ліцеїстів, проведення традиційних загальноліцейних свят, культпоходів, екскурсій, а також за організацію роботи клубів,
гуртків. Це – комплекс проектів, змістом яких є організація свят, турнірів, аукціонів та інших колективних форм відпочинку та розваги як ефективного засобу взаємодій педагогів та вихованців. Комітет охорони здоров’я і спорту пропонує здоровий спосіб життя, організовує спортивні змагання, проводить контроль за проведенням фіззарядки. Члени комітету є відповідальними за проведення Днів здоров’я, організації і контролю за діяльністю спортклубів, гуртків, а також контролюють дотримання молоддю санітарно-гігієнічного режиму в ліцеї і гуртожитках.
Комітет дисципліни і порядку контролює відвідування занять ліцеїстами, розпорядку роботи гуртожитків, організовує чергування в ліцеї, їдальні та гуртожитках. Його члени є відповідальними за збереження ліцейного майна, підручників, здійснюють чергування на вечорах, дискотеках, контролюють діяльність їдальні, захищають права та інтереси ліцеїстів.
На конференції із самоврядування (на початку вересня) формуються органи самоврядування, обговорюються нагальні проблеми життя ліцею, ставляться завдання, які потребують першочергового
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розв’язання. Перед Радою ліцеїстів ставиться завдання сформувати свій комітет, підготувати собі заміну
на наступний рік серед юнаків і дівчат з перших курсів.
Педагогічний колектив на чолі з директором скеровує органи ліцейського самоврядування для діяльності на основі реалізації принципів поваги до особистості ліцеїстів, їх прав і самостійності з тим, щоб
кожен мав змогу виявляти відповідальність і пізнавально-соціальну компетентність. Тим самим ліцеїсти
набувають досвіду у виконанні міжособистісних, учнівських та інших соціальних ролей, що сприяє зростанню їхньої активності, особистої відповідальності за долю ліцею, та за власну долю.
Важливу роль у цьому зв`язку з цим відіграє ставлення вихованця до себе як до причетного до навколишнього світу, як до активного суб’єкта, котрий живе за принципом: "Якщо не я, то хто ж?" Таке ставлення формується через сукупність відповідальних вчинків, через ланцюг прийнятих довільних моральних рішень. Конкретне довільне рішення, яке вперше знайшло своє завершення у моральному вчинку
особистості, стає прообразом певної моральної якості. Її повноцінний розвиток відбувається в процесі
систематичних повторень особистісних вчинків згідно з розробленою нами структурою. "Тому вихователю потрібно зробити все, щоб здійснений вчинок закарбувався у свідомості вихованця як визначна життєва подія, не розчинився у розмаїтому повсякденні" [3 : 24-25].
Відомо, що у вихованні соціальної відповідальності суттєве місце належить колективній трудовій діяльності, засобами якої формується почуття обов’язку юнацтва перед однолітками, собою, суспільством.
Виховна цінність суспільно-корисної праці зумовлюється тим, що учні вчаться безкорисливо робити добрі справи, усвідомлюючи необхідність поєднання суспільних та особистих інтересів, чим зміцнюють
власне почуття обов’язку перед іншими.
Виховуючи повагу до праці, формуючи трудовий досвід ліцеїстів,органи самоврядування планують
діяльність старшокласників у різних її видах, детально продумуючи її послідовність і систематичність.
При цьому учні є організаторами об’єктів праці, а не лише виконавцями і, відповідно, вони самі зацікавлені у своєчасності та якості виконання, що сприяє розвитку у них соціальної активності, ініціативності
та відповідальності.
Зокрема, старшокласники ремонтують навчальне обладнання, господарський інвентар і меблі, виготовляють навчальні посібники, моделі, макети, обладнання для майстерні, кабінетів, беруть участь у спорудженні спортивного та військового майданчиків. Вони також займаються благоустроєм ліцейського
подвір’я, підтримують чистоту у класах, майстерні, гуртожитках, рекреаціях. Вони вчаться працювати і
шанувати працю інших людей, руками яких зведено ліцей, у них розвивається бережливе і відповідальне
ставлення до створеного. Трудова активність юних при цьому ґрунтується на повазі до людей, характеризується зацікавленістю в результатах праці, розумінні її корисності і необхідності. Також старшокласники вивчають технічну, сільськогосподарську і побутову працю (що забезпечує формування технічних,
економічних знань, умінь роботи з різноманітними матеріалами, інструментами, машинами та механізмами, виховання культури праці, інтересу до різних видів діяльності). Варто зазначити, що така участь є
надто доцільною передовсім для тих, котрі не мали авторитету у класі. Старанність та наполегливість,
виявлені ними у процесі діяльності, підвищують їхній особистісний статус та змінюють на прихильність
ставлення однолітків. "Спільне трудове зусилля, робота в колективі, трудова допомога людей та їх постійна взаємна трудова залежність тільки й можуть створити правильне ставлення людей одне до одного...любов і дружбу у ставленні до кожного трудівника" [4:389].
Значне місце у розвитку соціальних рис юнацтва має їхня участь у природоохоронній діяльності
(участь у Русі учнівської молоді "Моя земля – земля моїх батьків").Остання дозволяє оволодівати вміннями раціонального використання природних ресурсів. Участь у санітарних загонах із захисту довкілля,
(виявлення ступеню забруднення повітря і води, озеленення і охорона насаджень, відновлення та розмноження зникаючих видів рослин, гербаріїв, надання допомоги птахам у зимовий період), праця на біостанції – все це утверджує у юнацтва дбайливе ставлення до природи, почуття відповідальності за її збереження.
Зазначимо, що участь у благочинній предметно-перетворювальній діяльності також дозволяє молоді
глибше пізнати ази доброти, співчуття, готовності їй прийти на допомогу тим, хто цього потребує. Ліцеїсти надають допомогу людям похилого віку, беруть шефство над ветеранами Великої Вітчизняної війни,
інтернатом для дітей-сиріт, виступають з концертами у будинку для престарілих. У праці на користь інших у молодих людей формуються стосунки товаристськості, доброзичливості, усвідомлюються
обов’язки щодо інших, розвиваються емпатійні здібності, відносини взаємодопомоги.
Отже, в результаті достатньої сформованості емотивного, когнітивного і практичного компонентів,
соціальна відповідальність, завдяки рефлексії, присвоюється старшокласниками, стаючи тим самим регулятором їхньої діяльності і життєтворчості.
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кандидат педагогічних наук, в.о.доцента
(Житомирський педуніверситет)
І. ОГІЄНКО ПРО МЕТОДИКУ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКИХ НАВИЧОК
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті проаналізовано педагогічні погляди І.Огієнка на вирішення проблем формування школярівчитачів. Зосереджено увагу на тих методичних рекомендаціях ученого, що залишаються актуальними
для сучасної початкової школи.
Духовне відродження українського народу неможливо уявити без животворного впливу рідної літератури на формування основ національної самосвідомості, адже література – один із активних чинників
суспільного виховання, що передбачає передусім виховання моральності, загальнолюдської культури,
інтелігентності.
Зміни в усіх сферах нашого суспільства безпосередньо впливають і на літературну освіту школярів.
Інакше й бути не може, бо література – це відображене в художньому слові життя людини та суспільства
з усіма складнощами й проблемами. Сьогодні багато соціологів, учителів, батьків відзначає, що учні
втрачають інтерес до книжки, часто вважають читання непродуктивною витратою часу, надають перевагу екранізації творів. У книжки з’явилися такі могутні суперники, як телебачення, відео, і вона поступово
втрачає свої позиції в житті школярів. Між тим книжка не тільки засіб дозвілля, а й потужне джерело
знань і духовного розвитку особистості. Спілкування з нею не тільки відрізняє культурну людину, але й є
гострою соціальною потребою, яка диктується самим життям: становлення нашої держави вимагає значних інтелектуальних і духовних зусиль її громадян.
У єдиній системі навчання й виховання важливе місце належить початковій ланці загальноосвітньої
школи. Діти молодшого шкільного віку характеризуються пластичністю психіки, допитливістю й безпосередністю, тому все, що закладається в цей період навчання, визначає в подальшому успішність процесу
формування особистості, її світогляду й загального розвитку. Набуті в початкових класах особистісні
якості, а також знання, вміння й навички не тільки забезпечують основу наступного навчання й виховання, а й значною мірою визначають якості практичної, громадської та професійної діяльності дорослої
людини. Саме тому проблеми дитячого читання, місця книги в системі освітнього, розвиваючого й виховного впливу на молодших школярів особливо гостро постали в останні роки.
Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури засвідчив, що зусиллями кількох поколінь
учених створена методика класного й позакласного читання як галузь педагогічної науки та розроблена
система впливу художньої літератури не розвиток особистості школяра [1-6]. Однак проблема розвитку
читацької самостійності учнів початкових класів у сучасних умовах залишається актуальною. Початкова
школа на етапі її оновлення потребує не тільки розробки нових концепцій, але й творчого переосмислення кращих надбань педагогічної спадщини.
У цьому аспекті, на наш погляд, доцільним є вивчення й наступне використання педагогічних здобутків вітчизняних учених, педагогів, письменників і громадських діячів ХІХ – початку ХХ століття. Проблеми виховного впливу художньої літератури на особистість школяра-читача набули в той час не лише
педагогічного, але й соціального характеру. Вважаючи читання важливим засобом активізації пізнавальної діяльності учнів та джерелом їх духовного розвитку, вагомий внесок у розв’язання проблем формування читацької самостійності зробили І.Франко, Леся Українка, С.Васильченко, Х.Алчевська, С.Русова,
Т.Лубенець, М.Драгоманов, І.Огієнко та ін.
Оскільки педагогічні погляди І.Огієнка щодо шляхів удосконалення літературної освіти учнів, на нашу думку, є особливо актуальними для сучасної початкової школи, зупинимося на них докладніше.
Проблеми виховання школярів-читачів, вироблення в них потягу до книги й формування навичок читацької самостійності завжди турбували І.Огієнка – визначного культурного, церковного й наукового
діяча, організатора національної освіти в Україні (1918 – 1920 рр.), ученого-славіста, історика, педагога,
автора численних підручників і посібників для початкової, середньої та вищої національної школи. Серед перших методичних праць І.Огієнка – вчителя з’явилися видання, що безпосередньо стосувалися
проблем дитячого читання: "Тетрадь для литературного разбора и записывания прочитанных книг. Пособие для домашнего и классного чтения" (Київ, 1914); "Тетрадь для списывания и разбора стихотворений
и басен" (Київ, 1915); "Тетрадь для записывания прочитанных книг"(Київ, 1916). Ці праці становлять
неаби-який інтерес, оскільки в них подані" правила виразного читання", рекомендації щодо самостійної
роботи з книгою, аналізу художніх творів тощо. За формою це перші в Україні зошити з друкованою основою. Важливою особливістю "Огієнкових зошитів" є те, що в них автор запровадив запитання й завдання різного рівня складності, які дозволяли застосовувати диференційований підхід до навчання.
Значний інтерес становлять правила для читачів, подані в першому зошиті. У них виразно простежується ставлення автора до книги як до одного з найцінніших надбань людства, прагнення прищепити
© Підлужна Г.В., 2002
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школярам любов до читання, виробити навички самостійного користування книжкою. Оскільки ці правила не втратили актуальності й сьогодні можуть з успіхом використовуватись у навчально-виховному
процесі, наводимо їх повністю:
1. "Читання книг навчає нас уму-розуму, заміняючи нам життєвий досвід; крім цього, воно завжди
дає нам високу естетичну насолоду. Тому, читаючи книги, ніколи не поспішайте: нехай навчання буде
серйозніше, а насолода глибша.
2. Не можна судити про те, чого не знаєш; тому ніколи не називайте книгу нудною, якщо ви не
прочитали її до кінця.
3. Коли ви захоплені книгою, коли вона володіє вами цілковито, намагайтесь бути по можливості
уважними, бо це найвищий момент у читанні, і ні в якому разі не поспішайте, не "ковтайте книги"; читання поспіхом, коли враження змінюються одне одним, притупляє почуття, і ви не отримуєте від книги
всього, що вона вам могла дати.
4. При читанні жодного слова з книги не повинно бути пропущено. Особливо шкідливо робити
пропуск, "ковзати по книзі" у найцікавіших місцях.
5. Передчасно не намагайтеся дізнатись про розв’язку книги: від цього увага слабне, інтерес до
книги зникає. Бо обідати не починають з десерту.
6. Зміст книги – це священна власність того, хто її написав; дуже часто письменник створює книгу
з великими зусиллями. Тому завжди знайте та твердо пам’ятайте ім’я автора, який написав книгу, інакше
читання ваше схоже на крадіжку.
7. Читання – це праця, корисна та приємна. До всякої ж праці звичка набувається лише постійними
вправами. Тому читайте завжди і всюди, де тільки є для цього можливість, – тоді читання стане вашою
звичкою, а вона є ознакою висококультурної людини.
8. При читанні жодне слово, жодне речення не повинні залишатися незрозумілими. Тому завжди
звертайтеся до словника чи до вчителя за поясненням всього, чого не розумієте. Тільки тоді читання буде
навчанням.
9. Не розтягуйте без потреби читання однієї книги на дуже довгий час: від такого читання змісту в
цілому ви не охопите і естетичної насолоди отримаєте мало.
10. Читати лежачи дуже шкідливо для очей, та й увага при такому читанні завжди слабне.
11. Не слиньте пальців, коли листаєте книгу: до вас її могла читати хвора людина, і ви можете заразитися.
12. Книга є найвищим скарбом культурного життя людини; тому бережіть її свято і не доторкайтесь
до неї брудними руками" [7: 57].
"Огієнкові зошити" цікаві також із погляду запропонованих схем літературного аналізу творів. Розгорнутий план пропонував 27 запитань, які можна об’єднати в три блоки: а) бібліографічний аналіз; б) аналіз змісту й системи образів; в) аналіз мови твору. Такий комплексний підхід дозволяв глибоко й всебічно проаналізувати твір. Виховній меті підпорядковувалися запитання-роздуми: "Хто з дійових осіб мені
найбільше сподобався й чому?", "На кого з героїв я хотів би бути схожим?" і т.п.
В останньому блоці акцентувалась увага на мові твору. Школярам пропонувалося виписати найкращі
фрагменти пейзажів, характеристик героїв. Учні заповнювали спеціальний словничок, що мав три рубрики: перша – вислови, що найбільш сподобалися; друга – слова, які потребували уваги щодо наголосу;
остання містила слова, що потребували роз’яснення з допомогою вчителя або тлумачного словника
У зошиті, виданому в 1916 році, кількість запитань для аналізу творів скорочено до 8. Останнє з них
звучить так: "Яке враження справив твір?" Як бачимо, автор надавав великого значення розвитку самостійності мислення учнів, стимулюванню їх емоційних проявів. Крім того, в цьому виданні було вже надруковано короткі біографічні відомості про письменників, твори яких вивчалися за програмою.
Працюючи за зошитами, розробленими І.Огієнком, учні одержували необхідні знання про авторів виучуваних творів, набували необхідних умінь аналізувати твір, навчалися висловлювати свої думки про
прочитане, збагачували словниковий запас, розвивали культуру мовлення. Між тим зазначимо, що
І.Огієнко не був категоричним у своїх педагогічних поглядах: він рекомендував учителям творчо підходити до проблем формування навичок читацької самостійності, використовувати найбільш ефективні
методи та прийоми навчання, перевірені власною практикою.
Упродовж чотирьох років (січень 1934 – березень 1937 року) в 39 номерах "Рідної мови" І.Огієнко
надрукував ще один посібник для школярів: "Рідне слово. Початкова граматика української літературної
мови ( для першого року навчання й самоуків)". У передмові автор зазначав: "Пильнував дати таку книжку, щоб вона була більше до читання та на практичні вправи для вивчення рідної мови..". Добираючи
дидактичний матеріал до своїх посібників, І.Огієнко знайомив дітей з іменами класиків української літератури І.Котляревського, І.Франка, О.Маковея, М.Смотрицького, П.Куліша та інших; наводив зразки
кращих поетичних творів Т. Шевченка, Л. Глібова, О. Олеся, сприяючи естетичному засвоєнню школярами українського слова [8: 9].
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Рідна мова, в розумінні педагога і вченого, – серце народу, наріжний камінь його існування як нації,
основа духовного розвитку суспільства, його самосвідомості, історичної пам’яті, культури. Закликаючи
громадськість берегти українську мову, І.Огієнко вважав, що найпершими учнями його "Рідної мови"
мають стати ті, в чиїх руках майбутнє, – діти. Саме їм він присвятив значну частину своїх праць, розрахованих на організацію дитячої самоосвіти вдома, у школі, в гуртках.
Загалом до початку ХХ століття зусиллями вчених, педагогів, письменників, громадських діячів, серед яких визначне місце займав І.Огієнко, були розроблені основні теоретичні засади духовного розвитку
школярів засобами художньої літератури, які коротко викладемо так:
1. Читання й аналіз високохудожніх творів, у яких відображаються актуальні проблеми сучасності
й виражається світоглядна позиція автора, є активним чинником духовного розвитку школярів.
2. Рівень ідейно-естетичного аналізу художніх творів значною мірою впливає на розвиток читацької активності учнів.
3. Домашнє читання молодших школярів потребує керівництва з боку дорослих. Стихійне читання
має негативний вплив на дитину.
4. Поєднання пізнавальної й естетичної функцій художньої літератури спроможне зробити читання
не лише засобом пізнання навколишньої дійсності, розвитку самостійного мислення, а й формування
високих естетичних ідеалів, активної життєвої позиції.
5. Особливої уваги потребує відбір для читання лише досконалих в ідейно-художньому плані творів, які здатні здійснювати позитивний вплив на особистість школяра-читача.
Сучасна вітчизняна педагогічна наука перебуває в постійному пошуку інноваційних технологій, систем навчання, досліджує спадщину наших видатних просвітителів. Методика формування читацьких навичок школярів, запропонована І.Огієнком, відзначається багатогранністю, цікавим змістом, тому заслуговує подальшого вивчення й творчого впровадження в практику.
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Подлужная Г.В. И.Огиенко о методике формирования читательских навыков младших школьников.
В статье проанализировано педагогические взгляды И.Огиенко на решение проблем формирования
школьников-читателей. Сосредоточено внимание на тех методических рекомендациях ученого, которые остаются актуальными для современной начальной школы.
Pidluzhna H .U. I. Ogiyenko on methods of forming reading skills of junior schoolchildren.
The article contains the analysis of I. Ogiyenko`s views concerning the problems of forming pupils as readers
Attention is focused upon the recommendations of the scholar which are still topical for today’s primary school.
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ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Розглядається проблема виховання громадянськості старшокласників педагогічного ліцею.
На сторінках історії викарбувало немало імен кращих синів і дочок українського народу, зокрема діячів науки, культури, освіти, які, незважаючи на тяжкі випробування долі, весь свій талант, зусилля, а нерідко й життя віддавали на вівтар боротьби за одвічну мрію – здобуття своєї державності. Та замість заслуженого пошанування й доброї пам’яті нащадків імена цих людей багато десятиліть у нас свідомо замовчувалися, або були позначені ганебним тавром запроданців, відщепенців, зрадників інтересів народу.
Серед таких постатей, реабілітованих історією, але ще глибинно не пізнаних, не поцінованих в Україні, –
ім’я Івана Івановича Огієнка. Сучасники називали його людиною енциклопедичних знань, праці й
обов’язку. І це не випадково. Адже свій природжений хист ученого, педагога, державного, громадського,
церковного і культурного діяча він однаковою мірою успішно застосовував і як мовознавець та літературознавець, і як редактор та видавець, і як перекладач та поет, і як ректор та міністр, і як православний
митрополит та історик української церкви. Важко сказати, в якій із названих сфер діяльності І.Огієнко
залишив найпомітніший слід. Отже, беззаперечно, він чесно і славно служив українській справі, до
останніх днів свого довгого й важкого життя не полишав подвижницької діяльності на ниві відродження
нації, в захисті, а згодом в утвердженні та розвої рідної мови, культури в цілому.
В працях Івана Огієнка обґрунтовані моральні принципи, що визначають відповідні якості управлінця. Першорядного значення вчений надавав принципу гуманістичної спрямованості виховання, виділення якого було актуальним не лише в контексті педагогічних пошуків того часу, а є цінним і на етапі вдосконалення сучасної системи виховання в Україні, оскільки визнання людини найвищою цінністю є важливим критерієм результативності виховного процесу в цілому. Ґрунтуючись на цьому положенні, Іван
Огієнко розв’язував протиріччя між прагненням людини до добра, правди, людяності та можливостями
його реалізації. Він дотримувався позиції визнання пріоритету виховання гуманної особистості в розвитку дійсно демократичного суспільства. Саме це й визначило вихідну роль цього принципу в його поглядах.
Досліджуючи національну самобутність української культури, І. Огієнко аналізував витоки національного виховання. Він відзначав, що у процесі історичного розвитку українського народу йшло накопичення емпіричного досвіду виховання й освіти у формі народної мудрості поколінь, який потім набував
характеру порад, правил, рекомендацій. Пізніше сукупність цих знань було віднесено до однієї з провідних галузей педагогіки – етнопедагогіки, яка надала їм упорядкованого характеру. І. Огієнко дає настанови, як треба виховувати дітей у національному дусі і, зокрема, зміст виховання він вбачав у прищепленні любові до свого народу, народної творчості, рідної мови. "Батьки і педагоги повинні виступати як
партнери. У школі увесь освітньо-виховний процес повинен будуватися таким чином, щоб учні проймалися українським патріотизмом, національною самосвідомістю і національним світоглядом" [1]. Формування самосвідомості здійснюється на всіх етапах розвитку особистості, але особливого значення має
юнацький вік. Психологічні аспекти самоусвідомлення в юнацькому віці розвиваються в працях вчених
психологів: А.Д. Андреєвої, Л.І. Божович, А.Г. Ковальова, І.С. Кона, Г.С. Костюка, Л.І. Мнацакаян,
С.Л. Рубінштейна, Л.М. Фрідмана, І.Ю. Кулагіної, П.Р. Чамати, І.І. Чеснокової.
Проблемі становлення національної самосвідомості та громадянських якостей сучасної молоді в умовах розбудови української державності присвячені окремі наукові дослідження та публікації
М.Й. Боришевського, О.І. Вишневського, Н.І. Косаревої, Л.В. Крицької, М. Мельникової, В.А. Поплужного, Б.М. Ступарика, Ю.Д. Руденка, Б.Г. Чижевського, О.В. Сухомлинської.
Актуальними є наукове розроблення і практичне забезпечення, по суті, нової системи громадянського
виховання, мета якого – сформувати в учнів комплекс громадянських якостей, глибоке розуміння ними
незалежності українського народу, своєї Батьківщини – України, внутрішню потребу й готовність відстоювати та захищати її інтереси, реалізовувати свій особистий потенціал на благо зміцнення Української держави. В усі часи й епохи, в усіх цивілізованих країнах суспільство, педагогіка, школа ставили перед собою завдання – виховувати громадянина – людину з певним набором прав і обов'язків, яка поважає
і дотримується норм і правил співжиття, прийнятих у даному суспільстві, традицій своїх співвітчизників,
тобто певний тип соціально-зумовленої поведінки. Всі державні й суспільні інститути, конституції, мораль, право, ідеологія таких країн спрямована на виховання громадян. Свідомістю громадян сильна країна – економічно, політично, морально. Громадянськість найтісніше пов'язана з державністю, вони співіснують у взаємозв'язку та взаємній залежності. Якщо немає держави, не може бути й мови про громадянськість.
© Корінна Л.В., 2002
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Формування громадянських якостей особистості учня здійснюється на протязі всіх років навчання в
школі. Як стверджує педагог В.А. Караковський, "остаточне формування відбувається в самостійному
житті, у період вступу людини в громадянські права. Причому – це кінцеві самовизначення – процес для
багатьох дуже хворобливий, оскільки відбувається неминуче зіткнення між ідеальним і реальним".[5]
І. Огієнко надавав великого значення особі вчителя як провідника національних ідей, національного
світосприйняття. Сам Огієнко був прекрасним педагогом, блискучим лектором. Його називали людиною
енциклопедичних знань, праці і обов'язку. Вчений писав, що "Здавна українці славились як гарні педагоги. Шкіл у нас на Україні скрізь було багато, майже кожне село мало свою братську школу, тому роботи
учителям завше було доволі, і не диво, що у нас бували гарні педагоги. Україна виробила.. свою і оригіналу педагогічну систему" [3].
Визначення громадянськості знаходимо у "Концепції". Громадянськість – духовно-моральна цінність,
світоглядно-психологічна характеристика людини, зумовлена її державною самоідентифікацією, усвідомленням належності до конкретної країни. З цим пов'язані більш чи менш лояльне ставлення людини до
встановлення у державі порядків, законів, інституцій влади, почуття власної гідності, знання і повага до
прав людини, чеснот громадянського суспільства, готовність та вміння додержувати власних прав та
обов'язків.
Процес формування громадянськості проходить під впливом різноманітних засобів, зокрема провідне
місце належить змістовному арсеналу навчальних дисциплін і предметів, які передбачені затвердженим і
творчо проаналізованим планом діяльності Житомирського обласного педагогічного ліцею. Професіоналізм і громадянська риса людини живиться діями взірця для наслідування. Тому сама постановка і наповнення всього навчально-виховного процесу, організація пізнавальної діяльності, майбутніх учителів,
вихователів є критерієм і показником громадянського ставлення у підготовці ліцеїстів. Перший урок 1
вересня 2001 року – "Моя Україна – десятиріччя як вільна, я з нею пов'язую долю свою" – розвиває громадянські цінності особистості, самосвідомість, законопослушність, відповідальність, гордість, повагу до
народу.
Одним із актуальних факторів і засобів формування громадянськості є українознавство. В 11-х класах
обласного педагогічного ліцею введений факультатив "Культура і мистецтво України", при вивченні якого ліцеїсти вивчають свій родовід, місця, де вони народилися, рідне село, місто. Зокрема, з ліцеїстами
була проведена анкета "Світ, де ти народився", пісенний марафон "Символи України в піснях", особистісно - рольові ігри по відзначенню свят народного календаря. Через українознавство вирішуються педагогічні, професійні проблеми:
1) національної мови як основи життя народу; мова – інструментарій кожного громадянина;
2) ліцеїсти розглядають сім'ю як генетично-родовідну і соціально-політичну етносну основу для педагогіки;
3) епохальним для ліцеїстів є зовнішній вигляд і етика спілкування, тому у знаннях про національний
одяг і вбрання вони вбачають історичну гордість за свій народ і історичне прагнення до збереження колоритної і багатої творчою видумкою культури;
4) ліцеїсти вивчають народні традиції, ритуали і церемонії.
У нашому ліцеї створена пізнавально-матеріальна база для вивчення "Українознавства", створені кабінети української мови, літератури, етнографічний музей, українські світлиці. В ліцеї діє центр національно-культурного відродження. Вся система виховної і навчальної роботи підпорядкована формуванню
високої громадянської активності засобами залучення їх до участі у русі учнівської молоді "Моя земля –
земля моїх батьків". Всі заходи спрямовані на формування навичок соціальної активності ліцеїстів у
процесі громадянської діяльності. В ліцеї проведена конференція "Проблеми і досягнення самоврядування", круглий стіл "Як допомогти підлітку розкрити його власні потенційні сили, показати перспективу
зростання?", філософський стіл "Створення для ліцеїстів максимальних умов розвитку їх громадянськості і соціальної відповідальності". Регулярно проводиться засідання клубу "Громадянин".
На формування позитивних громадянських рис старшокласників впливає багатогранна аналітична
робота над матеріалами державних архівів, історичних та краєзнавчих музеїв. До цього спрямовують
ліцеїстів учителі історії Преснякова Н.П., Глушенко М.В., української мови і літератури Головня В.В.,
Макаревич В.Ф., Зубович Т.В., Курельчук М,Д., Головня О.В., зарубіжної літератури Степанюк О.В.,
Скрипченко Н.І., Норинчак З.Б. та інші викладачі ліцею. Прикладами формування таких цінностей громадянського виховання, як почуття національної самосвідомості, патріотизму, є уроки історії України в
9-х класах: "Загальна характеристика українських земель у складі Російської та Австрійської імперії",
"Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин в першій половині ХІХ ст.", "Економічне становище в Україні в першій половині ХХ ст." і багато інших.
На уроках української мови вчителі-словесники розкривають роль І.Огієнка в боротьбі за рідномовне
навчання, використовуючи його працю "Історія української літературної мови". В кабінеті української
мови є стенд, присвячений І. Огієнку "Мова – духовне багатство народу, найтонше доторкання до душі".
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Уроки правознавства та історії проходять в прекрасно оформленому кабінеті історії. Ліцеїсти користуються чудовою історичною літературою, зібраною своїми силами. Формуванню свідомості патріотівгромадян сприяють уроки з історії української культури, на яких вивчаються праці І.Огієнка "Українська
культура", "Дохристиянські вірування українського народу", "Українська церква за Богдана Хмельницького 1647-1657рр." Важливим фактором утвердження громадянськості, висвітлення і зміцнення істинних
загальнолюдських рис і позицій є індивідуальна участь ліцеїстів у спільних зборах, засіданнях ради ліцеїстів, засіданнях ліцейної філії наукового товариства імені Огієнка.
В ліцеї працює ліцейна філія "Інтелектуал" Житомирського територіального відділення МАН. Результатом роботи її було представлено 45 науково-дослідних робіт по відділенням: фізико-математичне, обчислювальна техніка та програмування, історико-географічне, мистецтво та філологія, хіміко-біологічне.
Сини, як журавлі, вертають додому цілими ключами. Воскрешаючи, народ найперше віддає належне
своїм світочам, що кріпили його словом і діями. Таким повертається до нас І. Огієнко.
Педагогічна спадщина, все його життя для нас є:
1) уроком неймовірної працьовитості і працелюбності;
2) уроком істинного, а не кон’юнктурного служіння науці;
3) уроком синівського вболівання за долю української мови, самовідданих зусиль задля її утвердження в усіх сферах державного, суспільного життя;
4) уроком глибокої порядності й людяності;
5) уроком політичної мудрості;
6) уроком безмежної любові і вірності Україні;
На наш погляд, творчість І.І.Огієнка заслуговує на ретельний аналіз і подальше дослідження в аспекті
розкриття можливостей вдосконалення громадянських цінностей старшокласників в сучасній школі.
Матеріал надійшов до редакції 23.11.2001 р.
Коренная Л.В. Воспитание гражданственности старшеклассников.
Рассматривается проблема воспитания гражданственности старшеклассников педагогического лицея.
Korinna L. V. Moulding compatriot feeling in junior pupils.
The article concerns the problem of moulding compatriot feeling in junior pupils of the pedagogical lyceum.
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УДК 374.1

О.В. Ілліна,
асистент
(Житомирський педуніверситет)
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ОВОЛОДІННЯ НИМИ
ПЕДАГОГІЧНИМИ ОРГАНІЗАТОРСЬКИМИ УМІННЯМИ
На основі творів Івана Огієнка, розглянута проблема формування культури мовлення майбутніх вчителів у процесі розвитку організаторських педагогічних умінь. Показано актуальність даної проблеми в
сучасних умовах.
Характерною рисою сучасного українського суспільства є проголошення побудови правової держави
та вихід на новий рівень економічних стосунків. Гуманістичний світогляд здобуває прихильність і розуміння серед найрізноманітніших верств населення, стає сьогодні в Україні принципом соціального партнерства. Сучасна педагогіка, педагогіка співробітництва, спрямована на демократизацію відносин у школі й прагне до активізації школярів, до того, щоб зробити дитину співучасником педагогічного процесу.
Тому відносини вчителя й учня в організаторський педагогічній діяльності можна характеризувати як
"суб’єкт-суб’єктну взаємодію". Посилюється особистісна орієнтація освіти й виховання. Освіта спрямована на втілення в життя української національної ідеї, на виховання шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури. Такій підхід вимагає від вчителя високого рівня володіння мовленнєвими засобами і літературною мовою.
Залежно від того, на отримання яких результатів зорієнтований педагог і як йому вдається досягнути
цих результатів, педагогічну діяльність можна поділити на продуктивну, малопродуктивну і непродуктивну. Термін "продуктивність" є похідним від терміну "продукт", під яким мається на увазі його матеріальний або нематеріальний результат. Майстерність вчителя характеризується перш за все продуктивністю педагогічної діяльності. Майстерність, за словником В.І. Даля, визначається як "вміння, мистецтво", в
енциклопедичному словнику поняття "майстерність" тлумачиться, як "досконале володіння певною професією". Головним показником майстерності в різних галузях професійної діяльності є володіння спеціальними вміннями на високому рівні. Проблема педагогічної майстерності досить активно розробляється
в сучасній педагогіці й психології та знаходить своє відображення в дослідженнях багатьох науковців,
зокрема в працях Ю.П. Азарова, А.М. Бойко, В.І. Бондаря, О.І. Виговської, Ф.М. Гоноболіна, І.А. Зязюна,
В.А. Кан-Калика,
О.В. Киричука,
Н.В. Кичук,
Г.С. Костюка,
Н.В. Кузьміної,
І.А. Левітова,
А.С. Макаренка, О.Г. Мороза, Ю.М. Орлова, М.М. Поташника, В.А. Сластьоніна, С.О. Сисоєвої,
Р.П. Скульського та інших. Педагогічна майстерність – це здатність педагога бачити, формулювати й
розв'язувати педагогічні задачі. Таким чином, педагогічна майстерність – це характеристика особистості.
Продуктивність же є характеристикою діяльності педагога. Водночас педагогічна майстерність проявляється саме в діяльності й оцінюється через рівень її продуктивності. Н.В.Кузьміна розглядає продуктивність як майстерність у педагогічній діяльності, яку можна вимірювати. Основний позитивний продукт
колективної діяльності педагогів – це ґрунтовні знання з вивчених предметів у межах програми, соціальна зрілість, моральна стійкість, громадська відповідальність, готовність до самоосвіти, праці чи продовження освіти в їх учнів, тобто формування особистості у відповідності до вимог Концепції виховання
дітей і молоді у національній системі освіти, дотримання Державного стандарту загальної середньої освіти. Мірою продуктивності вважається кількість учнів, у яких упродовж навчально-виховного процесу
педагогом формуються бажані знання й психологічні особистісні новоутворення, а сам процес такого
формування є неможливим без мовленнєвої діяльності вчителя. Отже, культура мовлення вчителя, володіння ним мовленнєвими засобами є однією з передумов продуктивної педагогічної організаторської діяльності.
Формування педагогічної майстерності не відбувається само по собі. В умовах реформування національної школи суверенної України, відродження національної системи освіти особливого значення набувають проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя. Професійно спрямована вища педагогічна
освіта – найбільш ефективний засіб формування особистості вчителя, його підготовки до майбутньої
професійної педагогічної діяльності. Тому в даний конкретний історичний період актуальним є дослідження можливостей оптимального забезпечення підготовки студентів до педагогічної діяльності, формування в них необхідних умінь.
Аналіз важливості мовленнєвих умінь для педагогічної організаторської діяльності здійснювався на
основі оцінки їх важливості вчителями з високим рівнем продуктивності педагогічної діяльності й керівниками шкіл. Найбільшу оцінку отримали уміння мовленнєвими засобами організовувати навчальну діяльність учнів на уроці (відносна частота – 0,978); за допомогою мовленнєвих засобів організовувати процес спілкування з колективом учнів і зробити його своїм помічником у розв'язанні всіх навчальновиховних задач (0,974); мовленнєвими засобами спонукати учнів до розвитку своїх інтересів, збагачувати
знання у навчальній та позанавчальній діяльності (0,934).
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Постає завдання формування в студентів у процесі розвитку організаторських умінь любові до української мови та культури, навичок свідомого використання мовленєвих засобів. Це досягається шляхом
створення умов для самореалізації кожної особистості, розвитку активності, самостійності студентів,
переосмислення праць і життєвого досвіду багатьох діячів науки, культури, освіти, імена яких, замість
заслуженого пошанування, багато десятиліть свідомо замовчувалися, або були позначені тавром запроданців, зрадників інтересів народу, творчого використання цього матеріалу в навчальному процесі.
Почесне місце серед таких постатей, реабілітованих історією, займає ім’я Івана Івановича Огієнка,
який чесно служив українській справі, до останніх днів свого життя не полишав сподвижницької діяльності на ниві відродження нації, в захисті й утвердженні рідної мови, культури в цілому. Ще в роки навчання І.Огієнка в Київському університеті в 1908 році в "Записках українського наукового товариства в
Києві" друкується одна з перших наукових робіт молодого дослідника українознавства "Огляд українського язикознавства", а наступного року окремим виданням виходить його брошура "Українська граматична література: розгляд підручників, по яких можна вчитись і вчити українській мові". Корисними й цікавими для навчання української літературної мови є такі навчальні книги І.І.Огієнка: "Вчимося рідної
мови", "Рідна мова в українській школі", "Краткий курс украинского языка","Рідне писання", "Українська граматика" та інші, які виходили великими тиражами в 1918-1919 роках у період існування Українській Народній Республіці. На особливу увагу заслуговує його праця "Українська культура", в якій автор в
доступній формі розповідає про те, як українській народ створив багату і своєрідну культуру, свою мову,
право на яку він виборював віками.
Піднесенню міжнародного престижу української мови, ствердженню її самобутності сприяло видання
у Вінніпезі 1949 року "Історії української літературної мови".
Більшу частину своїх творчих і наукових зусиль І.Огієнко спрямував на дослідження, пов’язані з проблемами усвідомлення значення мови як головного двигуна української культури. "Мова – душа кожної
національності, її святощі, її найцінніший скарб... Звичайно, не сама по собі мова, а мова як певний орган
культури, традиції. В мові наша стара й нова культура, ознака нашого національного визнання... І поки
живе мова – житиме й народ, як національність. Не стане мови – не стане й національності: вона геть
розпорошиться поміж дужчим народом," – пише І.І. Огієнко в своїй праці "Українська культура", ці ж
слова бере епіграфом до "Історії української літературної мови".
У психолого-педагогічній літературі з метою успішного формування умінь майбутнього педагога, його готовності до педагогічної діяльності викладачами спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін
постійно йде пошук найбільш ефективних методів навчання й виховання студентів у вузі.
Суттєвим недоліком традиційних методів навчання (розповідь, лекція, бесіда та ін.) є те, що мимоволі
чи цілеспрямовано у процесі спілкування викладача з студентами студенти є пасивною стороною педагогічного процесу й дуже рідко з об'єкта навчання перетворюються на суб'єкт діяльності.
Ефективне формування культури мовлення можливе за умови доповнення традиційних методів навчання комплексом методів, які мають назву "активні методи навчання" (групова дискусія, розв'язання
педагогічних задач, ділові ігри, та ін.). При цьому підвищується ефективність навчального процесу, посилюється активність, самостійність і творчі задатки всіх учасників процесу навчання, що сприяє їх підготовці до організаторської діяльності.
Застосування активних методів навчання допомагає пробуджувати самосвідомість особистості, орієнтує людину на самовдосконалення, вказує на можливі шляхи змін.
Важливо відзначити ще одну характеристику активного навчання: активна взаємодія, що дозволяє
краще підготувати студентів до мовленнєвої діяльності, яка теж виступає актом взаємодії.
У процесі застосування активних методів навчання у студентів формується така система ставлення до
людей, при якій спрямованість на іншу особистість стає нормою поведінки. Окрім того, підвищується
загальна культура спілкування, розвивається здатність до взаємодії з людьми в різних ситуаціях. Під час
застосування активних методів навчання студент не тільки відповідає на питання, але і при аналізі альтернатив сам виділяє й окреслює нові проблеми.
Викладач, застосовуючи активні методи навчання, стає не тільки "джерелом інформації", але й координатором спільних зусиль. Він і лідер колективу, і організатор психологічного клімату, і будівник міжособистісних стосунків.
Активні методи навчання базуються на експериментально встановлених фактах про те, що в пам'яті
людини зафіксовується (при інших рівних умовах) до 90% того, що вона робить, до 50% того, що вона
бачить і тільки 10% того, що вона чує. Отже, найбільш ефективна форма навчання повинна базуватися на
активному включенні у відповідну дію, а ці дані підтверджують доцільність використання активних методів навчання.
Варто зазначити, що в даний час наука не має єдиної класифікації активних методів навчання. Але активні методи в педагогіці можна умовно об'єднати в чотири основні групи: 1) педагогічні дискусії;
2) розв'язання педагогічних задач; 3) ігрові методи; 4) тренінги.
Фундаментальним положенням, на яке ми спираємося при розгляді педагогічної діяльності, є положення про те, що свідома людська дія – це усвідомлене вирішення певних задач. Цей фундаментальний
висновок, якого притримуються С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьєв та інші, перевірений часом і підтвер-
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джується науковими дослідженнями в галузі психології й педагогіки. Виходячи з вищесказаного, ми розглядаємо педагогічну діяльність як постановку й розв'язання сукупності професійних задач, пов'язаних із
проблемами організації й самоорганізації в педагогічних системах.
Педагогічний аналіз процесу розв'язання проблемно-педагогічних ситуацій підтверджує думку про
необхідність спеціальної підготовки студентів педагогічних вузів, яка полягає в розв'язуванні педагогічних задач. Необхідно ще в студентські роки залучати майбутнього вчителя до активної участі у виробленні педагогічних рішень. Найбільш ефективно це можна зробити при розв'язанні педагогічних задач.
З цією метою, в курсі практичних занять потрібно виділити час для вивчення теоретичних основ розгляду педагогічних ситуацій, їх основних типологій, а також оволодіння уміннями поетапного розв'язання педагогічних задач.
Педагогічні задачі, запропоновані нами для формування організаторських педагогічних умінь у майбутніх учителів, не тільки виступають як навчальні проблемні завдання, а й являють собою моделі реальних педагогічних ситуацій організаторського характеру, які потенційно містять у собі проблему, задачу. Метою застосування педагогічних задач є навчання студентів методики розв'язання загальних задач
сучасної школи й конкретних організаторських проблем, які постійно постають перед учителем у його
професійній діяльності, формування організаторських педагогічних умінь. Крім цього, під час
розв’язання педагогічних задач студенти практично включаються в словесну діяльність, опановують такі
поняття як: "культура мовлення", "логіка мовлення", "техніка мовлення", "емоційність мовлення", –
вчаться розрізняти суть функцій словесної діяльності. Щоб досягти бажаного ефекту, педагогічні задачі
необхідно використовувати систематично й відповідно до навчальної програми. Свої навчальні й виховні
функції задача буде виконувати лише в тому випадку, коли вона пов'язана з конкретним змістом теми,
що вивчається, а її розв'язування забезпечить студентам поглиблене вивчення навчального матеріалу.
При формуванні культури мовлення майбутнього вчителя важливо пам’ятати, що знати свою літературну мову без доброго відповідного навчання ніхто не може. Тому актуальними є поради І.І. Огієнка, з
чого саме можна корисніше навчитися української літературної мови, які він дає в книзі "Історія української літературної мови". Це:
·
граматики;
·
правопис;
·
словники;
·
окремі праці для вивчення літературної мови;
·
читання творів наших кращих письменників;
·
вивчення історії української мови;
·
термінологічні словники;
·
бібліографія.
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Ильина О.В. Культура речи будущих учителей как предпосылка овладения педагогическими организаторскими умениями.
На основе работ Ивана Огиенко рассмотрена проблема формирования у будущих учителей культуры
речи в процессе развития организаторских педагогических умений.
Ilyina O.V. The culture of oral speech of future teachers as a prerequisite for their pedagogical organizational skills.
On the basis of Ivan Ogienko’s works the author considers the problem of formation of the culture of oral
speech of future teachers in the process of forming organizational pedagogical skills.
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ВИКОРИСТАННЯ СПАДЩИНИ І. ОГІЄНКА В ПІДГОТОВЦІ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ
ІЗ СОЦІАЛЬНО ЗАНЕДБАНИМИ ДІТЬМИ
В статті автор розкриває деякі напрямки підготовки вчителів до роботи із соціально занедбаними дітьми, використовуючи настанови видатного українського просвітника І. Огієнка. Зокрема, акцентується увага на підготовці майбутніх вчителів до роботи з батьками цих учнів, гуманізації навчальновиховного процесу та формуванні національно свідомих кадрів учителів.
Хто любить свій народ,
той йому щиро служить!
І. Огієнко.

Застійні явища, нерозв’язані проблеми, які накопичувалися в нашому суспільстві протягом багатьох
років, зокрема нехтування економічними законами розвитку, непомірне зростання бюрократичного апарату, посилення адміністративно-директивних методів управління, відсутність демократії, призвели не
тільки до занепаду економіки країни, а й негативно позначилися на моральній атмосфері суспільства, в
тому числі й підростаючого покоління.
Гласність виявила в шкільному середовищі такі явища, як бездуховність, моральну глухоту, жорстокість, дефіцит доброти, милосердя, співчуття та ін. Крім того, ми дізналися, що є і наркоманія, токсикоманія, алкоголізм, правопорушення тощо [1:3].
На сьогодні в Україні – складне економічне становище, що призвело до тотального зубожіння населення і появи таких гірких явищ, як "соціальна занедбаність дітей" та "діти вулиці" (за даними соціологічного дослідження дітей, які опинились на вулиці, більш ніж 20 тисяч).
Ці діти і підлітки фізично здорові, але не виховані і не навчені, вони відстають від своїх ровесників у
навчанні, тому що у них не розвинуті пам’ять, мислення, уява. Вони не люблять працювати, не здатні до
вольових зусиль, систематичних занять, роблять тільки те, що їм цікаво. В школі вони порушують дисципліну, не хочуть вчитися, конфліктують з учителями, з ровесниками, з батьками. Такі діти і підлітки
бродяжать, пиячать, вживають наркотики, порушують закони [2:91-92].
Практика свідчить, що нерозв’язаність проблеми соціальної занедбаності багато в чому є наслідком
стихійності, невпорядкованості, безсистемності цієї роботи в школі.
Нами виявлено, що здебільшого робота із соціально занедбаними дітьми зводиться до набору заходів
без чіткої цільової установки і взаємозв’язку, відсутня наступність в роботі окремих ланок школи, невдало добираються форми і методи, вчителі не підготовлені до роботи з такими учнями.
Аналізуючи стан даної проблеми, ми дійшли до висновку, що однією з важливих умов її розв’язання є
цільова підготовка майбутніх вчителів до роботи із соціально занедбаними дітьми ще на студентській
лаві, широке використання української психолого-педагогічної спадщини.
Національне відродження України створило сприятливі умови для глибокого вивчення творів видатних вітчизняних просвітників, вчених, педагогів, психологів, що у попередні десятиліття несправедливо
замовчувалися, фальсифікувалися… Серед них – яскраве ім’я подвижника української культури (і педагогіки) Івана Огієнка [3:11].
З-поміж проблем, якими займався відомий педагог, чільне місце займають виховання дітей в сім’ї,
гуманізація навчально-виховного процесу, формування національно свідомих кадрів учителів.
Успіхів у перевихованні важковиховуваних підлітків домагається той педагог, який користується серед них авторитетом, тактовно ставиться до цих дітей, оволодіває методикою роботи з ними, постійно
працює над собою, поповнює свої знання, систематично вивчає передовий педагогічний досвід [4:98-99].
Робота з важковиховуваними учнями вимагає від педагога широкої загальної культури, знання головних досягнень у науці, культурі, техніці. Широкий культурний кругозір дає йому змогу творчо підходити до вирішення педагогічних ситуацій, шукати нові ефективніші методи і прийоми виховної роботи,
уникати встановлених трафаретів і шаблонів. Ерудований педагог має змогу організовувати цікаві виховні заходи, пробуджувати у важковиховуваних учнів інтерес до різних галузей знань, розвивати їх здібності [4:94].
Зрозуміло, що ці і багато інших якостей треба виховувати у майбутніх вчителів ще в студентські роки. При цьому слід пам’ятати, що успіх виховного процесу, за висновками І. Огієнка, залежить від того,
наскільки самі вихователі, батьки, учителі глибоко усвідомили "національну істоту свою", збагнули суть
народних методів виховання, закарбували в пам’яті попередній досвід своїх предків, збагатилися найновішими дослідженнями [3:62].
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Щоб виховати педагога, який володів би вище вказаними якостями, треба використовувати для цього
всі навчальні предмети в тісній інтеграції, а не лише предмети психолого-педагогічного циклу, хоч вони
й відіграють провідну роль в цьому процесі.
Аналіз виховної діяльності І. Огієнка свідчить, що всіма засобами шкільних предметів він прагнув
формувати у учнів силу волі і духу, мужність, стійкість у подоланні життєвих труднощів, здатність боротися зі злом, неправдою, вміння ставити загальнонаціональні інтереси на перше місце. Вивчення кожної
навчальної дисципліни І. Огієнко розглядав не як самодостатню мету, а як засіб розвитку дитини, формування в неї високих громадянських якостей, активної життєвої позиції [3:66].
Готуючи майбутніх вчителів до роботи із соціально занедбаними дітьми, слід широко використовувати гуманістичні підходи І. Огієнка до виховання. Вчений вважав, що у школі кожна дитина (а на нашу
думку, особливо занедбана) має відчувати психологічний комфорт, відчути своє поступове просування
вперед, переживати радість від своєї розумової праці, задоволення від успіхів, нехай навіть незначних, у
пізнанні навколишнього світу [3:65].
Найбільш важливим І. Огієнко вважав усвідомлення людьми понять добра і зла. Він стверджував, що
світ щасливий тоді, коли багато добра, і нещасний при перевазі зла. Відділити добро від зла може тільки
сумління, тому що воно є центром внутрішнього морального світу людини.
Суто виховного значення набули твердження І. Огієнка про важливість прояву милосердя до оточуючих. Якщо з дитячих років навчати дитину допомагати слабшим, скривдженим, підтримувати друзів у
хороших починаннях, то виросте гідний всього найкращого громадянин [3:38]. Гуманізм І.Огієнка знаходить своє відображення і в поезії педагога [5:173]:
Розкрийте все серце на поміч брат брату,
Беріте бездомних в опіку...
Давно відомо, що основою виховання особистості є сім’я. Наші дослідження показали, що однією з
причин соціальної занедбаності дітей є серйозні прорахунки у сімейному вихованні. Не обходив цієї
проблеми і І. Огієнко, який відводив родині провідну роль у формуванні особистості. Зокрема він писав:
"Чого батько і мати навчать у родині, з тим і в світ піде дитина"[6:32]. Ця настанова є актуальною і сьогодні.
Важливу роль він відводив материнському вихованню. На думку І. Огієнка, кожна мати, виховуючи,
плекаючи дітей, повинна дбати про майбутнє нації і керуватися не вузьким колом своїх інтересів, а інтересами загальнонаціонального масштабу. Високі моральні якості української жінки: лагідність вдачі,
ніжність, любов до природи і розуміння її краси, шанування честі, подружня вірність та ін. [3:63-64] – ми
вважаємо за потрібне виховувати у майбутніх вчителів, які пізніше зможуть їх проявити у роботі з обділеними материнською ласкою і любов’ю дітьми, допоможуть знайти їм правильний шлях у житті.
Важливою проблемою, що створює труднощі в роботі із соціально занедбаними дітьми, які ми виявили у своїх дослідженнях, є невміння вчителів (особливо молодих) знайти спільну мову з батьками таких
дітей. А в справі виховання дітей учителі і батьки повинні виступати як партнери, постійно доповнювати
один одного, виробляти єдині підходи до виховання та перевиховання дітей.
В роботі зі студентами слід постійно наголошувати на тому, що в школі шліфуються й удосконалюються якості вихованців, які формуються батьками. Кваліфіковані педагоги мають допомагати сім’ям
долати труднощі у вихованні, пропагувати ідеї народної педагогіки, сприяти їх реалізації. І. Огієнко вважав, що справжній педагог у навчально-виховному процесі спирається на досвід дітей, здобутий у спілкуванні з батьками та іншими членами родини. Учитель повинен бути порадником у справі виховання
підростаючого покоління як спеціаліст-професіонал. Надання батькам допомоги в теоретичному плані –
це його першочергове невідкладне завдання [3:64-65].
Впровадження національної системи виховання в сучасну школу – одна з найважливіших проблем
сьогодення. Але ми вважаємо, що вона не зможе бути реалізована доти, поки в нашому суспільстві існуватимуть такі явища, як соціально-педагогічна занедбаність дітей, дитяча безпритульність, правопорушення та злочинність. Подолати ці проблеми зможе той, хто – за словами І. Огієнка– "любить свій народ,
той, хто йому щиро служить!" [7:126]. Таким, ми переконані, повинен бути сучасний український Учитель, який глибоко вірить в майбутнє нашої молоді, в майбутнє якої вірив і І. Огієнко: "Власне вони стануть нашими наслідниками, вони переберуть нашу національну справу у свої руки і незалежно поведуть
її далі. І нація буде невмируща!" [6:48].
Творчий підхід до спадщини І. Огієнка і використання її в підготовці педагогічних кадрів, на наш погляд, принесе користь і викладачам як вмілим керівникам навчально-виховного процесу, і студентам, які
прагнуть внести у шкільне життя не тільки теоретичні знання, а й віру в національні пріоритети, обдарованість і визнання свого народу іншими народами, віру у викорінення соціально-педагогічної занедбаності дітей, та недопущення таких явищ.
Готуючи саме таких педагогів, доречно згадати В.О.Сухомлинського, який писав: "Нам педагогам,
треба пам’ятати, що важку дитину, якою б занедбаною вона не була, ми повинні поставити на дорогу
громадянського, трудового, духовного життя. Наша висока місія полягає в тому, щоб кожний наш вихо-
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ванець вибрав той життєвий шлях, ту спеціальність, яка не тільки давала б йому хліб повсякденний, але й
створювала радість, почуття власної гідності" [8:109].
Аналізуючи густу насиченість творів І. Огієнка фактичним матеріалом, приходимо до висновку: вірність справі, палка любов до рідного краю, бажання віддати все заради щастя України, неприйняття
нав’язаних кимось ідей, прагнення примножити багатства своєї держави – риси характеру, які слід виховувати у майбутніх вчителів, які потім виховуватимуть їх у своїх учнів.
Втілення в життя висвітлених вище ідей зможе здійснитися з безпосередньою участю у навчальновиховному процесі національних педагогічних кадрів, підготовлених на високому професійному рівні.
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Вовк В.П. Использование наследия И.Огиенко в подготовке учителей к работе с социально запущенными детьми.
В статье автор раскрывает некоторые направления подготовки учителей к работе с социально запущенными детьми, используя наставления известного украинского просветителя И. Огиенко. В частности, акцентируется внимание на подготовке будущих учителей к работе с родителями такого рода
детей, гуманизации учебно-воспитательного процесса и формирования национально сознательных кадров учителей.
Vovk V.P. The use of I. Ogiyenko’s heritage in training teachers to work with socially neglected children.
The author exposes some conditions for teachers’ training to work with socially neglected children, using instructions of the outstanding Ukrainian educationalist I. Ogiyenko. The attention was focused upon training
future teachers to work with the parents of such pupils, humanization of educational process and formation of
nationally aware teachers.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОВІДНИХ ІДЕЙ І.ОГІЄНКА У ПРОБЛЕМІ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
У статті розглядається зміст та сутність професійної педагогічної компетентності і важливого її
компоненту соціальної компетентності майбутніх учителів.
І.Огієнко надавав великого значення особі вчителя як провідника національних ідей, національної
культури, національного світосприйняття. За словами вченого, на вчителя покладається особлива відповідальність як у справі збереження рідної мови, так і у вихованні відданих народу, нації громадян. Кожен
вчитель насамперед має глибоко оволодіти рідною літературною мовою, докладно знати науку про рідномовні обов`язки, своєю поведінкою і способом життя впливати на учнів і оточення. Учитель також
повинен привчати своїх учнів свято виконувати рідномовні обов`язки. Ідеї видатного вченого складають
те підґрунтя, на якому формуються сучасні теорії національної освіти і виховання, концепції підготовки
нової генерації педагогів, формування їх професійної компетентності.
Основними ознаками визначення професійної компетентності вчителя на сучасному етапі розвитку
освіти і виховання є наявні знання для успішної діяльності; розуміння цих знань для практики; набір
операційних умінь, володіння алгоритмами вирішення задач; здатність творчо підходити до професійної
діяльності. Як підтверджують численні педагогічні дослідження (Є.С. Барбіна, Н.В. Кузьміна,
А.К. Маркова, В.І. Маслов, О.М. Пєхота та ін.), в образі талановитого професійно компетентного вчителя
повинні гармонізуватися інструментальні компоненти (знання, вміння, активність, самостійність, індивідуальність) та професійні якості (тактовність, комунікативність, доброзичливість, емоційна врівноваженість тощо). Для потенціалу сучасного вчителя мають бути характерними:
1. Високий рівень загального розвитку (розуміння сьогоднішніх соціально-політичних і економічних перетворень, науково-філософський світогляд, глибокі знання, висока загальна професійна культура,
соціальна активність, зрілі етичні погляди).
2. Професійне покликання (любов до дітей, потреба навчати і виховувати, захоплення педагогічною роботою, творче ставлення до роботи, потреба в одержанні знань, у формуванні вмінь і навичок
професійної діяльності).
3. Професійно важливі якості (педагогічні здібності, готовність до особистісно-професійного саморозвитку, гуманістична спрямованість діяльності, вміння швидко орієнтуватися у педагогічній ситуації
тощо).
У системі професійної підготовки вчителя важливе не тільки формування спеціалістів вузької спеціалізації, а дещо більше – процес формування професійної культури і компетентності. Словник сучасної
української мови визначає, що компетентний – це такий працівник, який має достатні знання у якійнебудь галузі, який ґрунтується на знанні, кваліфікований, має певні повноваження, повноправний, повновладний. У сучасній науковій психолого-педагогічній літературі поняття "компетентність" характеризується як готовність на професійному рівні виконувати свої посадові та фахові обов’язки відповідно до
сучасних теоретичних надбань і кращого досвіду, наближення до світових вимог та стандартів. А професійно-педагогічна компетентність визначається як сукупність умінь педагога як суб’єкта педагогічного
впливу особливим чином структурувати наукове і практичне знання з метою найкращого вирішення педагогічних завдань .
Вчитель виконує дві ролі: перша – як функціонер, тобто здійснює технологічні завдання – забезпечує
засвоєння учнями певної сукупності знань, умінь та навичок. Але самі знання, уміння та навички мають
подвійну природу: одні з них стосуються зовнішнього світу, інші – самої особистості, людей та суспільства, як органічного середовища і простору людського буття. І якщо перші, умовно кажучи, можна передати "механічно", звертаючись до учня переважно як до об’єкта навчання, то другі набувають реально
особистісної сутності тільки тоді, коли переживаються самим учнем у живій практиці спілкування та
взаємодії з учителем. Звідси друга і найважливіша роль учителя – він є вихователь і наставник. Його
обов’язок – сформувати у дитини здатність та навички ефективно взаємодіяти з оточуючим світом, розвивати уміння встановлювати доброзичливі міжособистісні відносини, розуміти почуття і поведінку оточуючих, встановлювати визначені межі допустимої поведінки. Цей аспект суспільних завдань вчителя
якраз і становить сферу його соціальної компетентності. У реальній життєвій практиці шкільної діяльності ці виміри і складові вчительської професій нерозривні між собою і утворюють кумулятивну єдність,
яка складає професійно-педагогічну компетентність. Виділена соціальна компетентність вчителя є важливим системоутворюючим чинником цього процесу.
Формування майбутнього вчителя як особистості, включення його у суспільне життя як активного дієвого суб’єкта проходить період від переведення його з позиції об’єкта педагогічного впливу на позицію
© Ковальчук В.А., 2002
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суб’єкта навчально-професійної діяльності і далі суб’єкта професійного розвитку. Цей процес можна
поділити на такі етапи:
·
початковий (оволодіння основами знань і суспільним досвідом);
·
формуючий (глибока обізнаність, освіченість і світоглядна зрілість);
·
професійно-адаптивний (професійна та суспільна активність).
Важливо відмітити факт, що процес соціалізації є безперервним процесом, який триває впродовж
усього життя особистості і період формування професійної педагогічної компетентності майбутнього
вчителя детермінований різними соціалізацій ними процесами. Студент у процесі навчання формує необхідні уміння, навички, що складають соціальну компетенцію, при цьому теж соціалізується у новому,
соціокультурному середовищі. Однак, процес соціалізації дорослих (а студента можна віднести до цієї
категорії) і дітей має деякі суттєві відмінності:
1. Соціалізація дорослих полягає головним чином у коригуванні зовнішньої поведінки, натомість соціалізація дитини у формуванні базових цінностей та орієнтацій.
2. Дорослі схильні до самостійного оцінювання існуючих норм, а діти здебільшого засвоюють їх як
дані.
3. Соціалізація дорослих є багатовимірною і передбачає вибір, а соціалізація дитини вимагає дотримання загальновизнаних правил і визнання авторитету дорослого.
4. Соціалізація дорослих спрямована на те, щоб допомогти людині оволодіти певними навичками, а
соціалізація дітей формує головним чином мотивацію їхньої поведінки [1:239].
Особливості соціалізації студентської молоді вимагають розробки відповідних ефективних педагогічних технологій навчання, виважених педагогічних форм, методів, засобів формування професійної соціальної компетентності майбутніх педагогів.
В науковій практиці створені різноманітні технологічні моделі професійної підготовки вчителя. Так,
розроблена особистісно орієнтована модель підготовки вчителя (І.Я. Зязюн, І.Ф. Кривонос). Вона вміщує
технологічну, етичну та підсистему відносин.
На основі інтеграції на національному підґрунтті історичних та логіко-теоретичних педагогічних
знань, диференціації їх вивчення, індивідуалізації професійних умінь і навичок у формуванні суб’єктсуб’єктної морально-етичної, педагогічно доцільної взаємодії викладачів, майбутніх вчителів та учнів,
розроблена нова модель загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя (А.М. Бойко). Вирізняються три головні групи компонентів: 1) концептуальна; 2) структурно-змістова; 3) організаційнопедагогічна.
У межах проведеного нами дослідження було розроблено методичну систему підготовки майбутніх
учителів до соціально-педагогічної діяльності, а саме – розв’язання соціально-педагогічних задач. Цей
напрямок розглядає лише один із аспектів формування соціальної компетентності майбутніх учителів.
Загальна логіка реалізації технологічного підходу підготовки майбутніх вчителів до розв’язання соціально-педагогічних задач базується на дедуктивному підході і становить:
–
проектування цілей навчання студентів;
–
засвоєння студентами загальних опорних знань (типологія соціально-педагогічних задач, алгоритм розв’язку, методичний інструментарій розв’язку тощо);
–
поетапне виконання студентами практичних завдань, що вміщують різний рівень складності,
утруднення і забезпечують перехід від навчання до професійної соціально-педагогічної діяльності;
–
контроль, оцінювання та корекція процесу засвоєння знань, умінь студентів та основі рівнів сформованості умінь розв’язувати соціально-педагогічні задачі.
Розроблена методика підготовки майбутніх вчителів до професійної соціально-педагогічної діяльності передбачає корекцію цілей цього процесу. Реалізується інноваційний підхід в осмисленні нової соціальної ролі вчителя, цілісного уявлення про соціально-педагогічну діяльність; на основі стимулювання
самостійності, активності, розвитку творчості здійснюється підготовка спеціаліста, спроможного кваліфіковано вирішувати соціальні професійні завдання і, разом з тим, виховання гуманної особистості майбутнього вчителя.
Оновлюється зміст навчально-виховної підготовки студентів з педагогіки з опорою на сукупне соціально-філософське, психологічне, педагогічне знання про людину, сучасні теоретико-методологічні концепції особистісно-діяльнісного напряму, альтернативні виховні системи, педагогічні інновації, комплекс
методичного інструментарію стосовно розв’язку соціально-педагогічних задач. Відбуваються зміни і в
засобах педагогічної комунікації, формах і методах педагогічної взаємодії. Наші дослідження показують,
що зростанню рівня професійної майстерності сприяють активні форми і методи навчання, що відтворюють контекст майбутньої професійної діяльності, причому не лише предметний, але й соціальний.
Нова позиція передбачала зміну статусу студента, який перетворюється на суб’єкт пізнавальної діяльності за умови створення стимулюючого середовища для розвитку його здібностей, інтересів, нахилів,
потреб. Здійснюється перехід від масово-репродуктивного до індивідуально-творчого підходу.
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За нових умов особистість студента формується під провідним впливом особистості і діяльності
викладача, який через свою особу транслює соціальний освітній досвід.
Таким чином, технологічний підхід до підготовки майбутніх вчителів до розв’язання соціальнопедагогічних задач передбачає якісні зміни всіх складових дидактичної системи: мети, змісту навчальної
інформації, засобів педагогічної комунікації, форм та методів педагогічної взаємодії, суб’єктів педагогічного процесу, а також розвиток професійної і пізнавальної мотивації і формування педагога як творчої
особистості.
Процес підготовки майбутніх вчителів до розв’язання соціально-педагогічних задач має наступні
компоненти: цільовий, змістовий, технологічно-процесуальний, контрольно-оцінний.
Технологічний підхід у підготовці студентів до розв’язання соціально-педагогічних задач різних типів забезпечив:
–
розвиток цілісного уявлення про професійну соціально-педагогічну діяльність вчителя та її
окремі фрагменти;
–
формування творчого професійного мислення, професійних мотивів та інтересів;
–
навчання студентів розв’язувати соціально-педагогічні задачі різних типів, формування соціальних умінь і навичок взаємодії і спілкування, виховання відповідального ставлення до праці вчителя, гуманного ставлення до особистості.
Суспільні тенденції гуманізації змісту, форм та методів педагогічного процесу, орієнтація на врахування індивідуальності кожного учня, розкриття та збагачення його життєвого потенціалу знаходяться в
прямій залежності від особистості педагога, його професійної компетентності. Посилюється невідповідність між соціальною роллю педагога, необхідністю поліпшити його професійну підготовку до здійснення соціально-педагогічної діяльності та реальним станом виховання молоді у нашому суспільстві.
Кожний вчитель, особисто соціалізуючись і трансформуючи людинознавче знання, здійснює власне,
індивідуально-неповторне відтворення соціуму і накопичення знань. Саме професійна соціальна компетентність вчителя реалізує соціально-культурний досвід тисяч поколінь. Тому так важливо у процесі підготовки майбутніх педагогів виділяти компонент – соціальна компетентність – і формувати та розвивати
необхідні для цього знання, уміння і навички.
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