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НАУКА – ШКОЛІ
Проблеми сталого еколого-економічного
розвитку Львівщини
Найважливішими подіями кінця ХХ – початку ХХІ ст. стосовно стабілізації екологоекономічної ситуації були конференція ООН
в Ріо-де-Жанейро (1992) і Всесвітній саміт в
Йоганнесбурзі (2002) з питань навколишнього середовища й розвитку, на яких розглядали проблеми майбутнього нашої планети та
було затверджено “Порядок денний на
ХХІ ст.”. Глибоко стурбовані загрозливою
деградацією біосфери, учасники Йоганнесбурзького саміту вирішили “активно розвивати і зміцнювати пов’язані між собою
ключові компоненти сталого розвитку –
економічний розвиток, соціальний розвиток
та охорону й відтворення навколишнього
середовища – на місцевому, національному,
регіональному і глобальному рівнях”.
Вчителям географії потрібно підібрати
відповідний навчальний матеріал та обґрунтувати тематику сталого розвитку суспільства.
Потрібно ознайомити учнів з основними
положеннями, цілями та станом сталого
розвитку суспільства в Україні та у
Львівській області зокрема. Вивчаючи географічні оболонки, слід розглядати ті екологічні
проблеми, які були причиною виникнення
ідеї сталого розвитку суспільства, а саме:
 глобальне потепління;
 руйнування озонового горизонту;
 окиснення атмосферних опадів, а відтак
ґрунтів і поверхневих вод;
 накопичення в ґрунтах токсичних речовин;
 забруднення поверхні Землі радіонуклідами;
 загроза ландшафтному та біотичному різноманіттю.
В курсах економічної соціальної географії
при вивченні тем “Населення”, “Глобальні
проблеми людства”, “Природокористування”,
“Взаємодія суспільства і природи” варто
акцентувати увагу учнів на:
 погіршенні соціальних, економічних умов
та екологічних проблем в країнах світу;
 збільшенні кількості населення, яке проживає в життєво несприятливих умовах.
Школярів потрібно ознайомити з міжна-

Кукурудза Семен,
Турчинська Орислава

родними і національними документами та
угодами, в яких закріплена Концепція сталого
розвитку суспільства, основними засадами і
пріоритетами екологічної стратегії України,
національним шляхом гармонізації життєдіяльності суспільства і переходу до сталого
розвитку.
Зупинимось на проблемах сталого еколого-економічного розвитку Львівщини.
Як відомо, в Україні розроблено концепцію сталого розвитку майже десять років
тому [3]. Згідно з цією концепцією сталий
розвиток – “це процес гармонізації продуктивних сил, забезпечення задоволення
необхідних потреб усіх членів суспільства за
умови збереження цілісності природного
середовища, створення можливостей для
рівноваги між його потенціалом і вимогами
людей усіх поколінь”. Він ґрунтується на
геополітичних, географічних, демографічних,
соціально-історичних та еколого-економічних
особливостях України.
Головними цілями сталого розвитку в
Україні є: економічне зростання; охорона
природного середовища; соціальна справедливість; раціональне використання природних ресурсів; стабілізація демографічної ситуації; освіта; міжнародне співробітництво.
Реалізація цілей сталого розвитку забезпечується шляхом структурної перебудови
економічної діяльності, зміни структур виробництва і споживання, гарантування національної безпеки держави, включаючи соціальну, економічну та екологічну безпеки,
паритетність використання природних ресурсів для теперішніх і майбутніх поколінь,
визначення цільових орієнтирів.
Окреслені цілі та шляхи їхнього
досягнення характерні для України загалом.
Кожний регіон визначає свої пріоритетні цілі
та шляхи їхнього досягнення.
Для Львівщини актуальними є всі зазначені цілі.
Ми зупинимося на характеристиці екологічного стану природного довкілля, охороні
природного довкілля шляхом розширення
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природно-заповідного фонду та вирішенні
транскордонних екологічних проблем.
Екологічний стан земельних ресурсів.
Земельний фонд Львівської області становить
2183,1 тис. га, з яких 1268,1 тис. га зайнято
сільськогосподарськими угіддями (з них
рілля – 797,4 тис. га), 602,1 тис. га – належать
лісогосподарським, 8,6 тис. га – водогосподарським структурам, 31,3 тис. га – землі
природоохоронного, рекреаційного та історико-культурного призначення. Найбільше землі перебуває у власності та користуванні
громадян – 39,8%, сільськогосподарським
підприємствам належить 10% [1].
На території області близько 24% сільськогосподарських угідь (300 тис. га) еродовані
та вимагають термінових заходів для призупинення водної ерозії. Площа порушених
земель становить 12,77 тис. га. До них належать землі під відкритими гірничими розробками, кар’єрами, шахтами та відповідними
спорудами.
Найбільш проблемними в цьому плані є
зони діяльності Яворівського ДЛХП “Сірка”,
Стебницького ДГХП “Полімінерал”, Роздільського ДГХП “Сірка” та ДГРП “Подорожненський рудник”. Значні площі земель
потребують рекультивації.
З кожним роком зменшується фінансування для рекультивації земель. Так, проекти
робіт для Яворівського ДГХП “Сірка” передбачають рекультивацію на площі 2864 га за
10 років. Рекультивація виконана лише на
площі 750 га порушених земель Яворівського
ДГХП “Сірка”.
Загалом земельні ресурси області використовуються
нераціонально.
Протягом
останніх років близько 20% орних земель
заростають бур’янами і переходять в “стадію
бур’янистої демутації”.
Великі екологічні проблеми виникають
унаслідок нераціонального використання
надр. З понад 500 родовищ корисних копалин, розвіданих у Львівській області,
розробляється лише половина. Родовища
паливно-енергетичної сировини становлять
43,4%, родовища сировини для виробництва
будматеріалів – 34,6%, підземні прісні та
мінеральні води – 15,6%.
Основні екологічні проблеми, пов’язані з
нафтовими родовищами, виникли у зв’язку з
їхньою довготривалою експлуатацією, що
розпочалася ще на початку ХІХ ст. Запаси
нафти у Львівській області становлять понад
30,1 млн т. (21,5% від запасів України).
4

Сьогодні наявність старих неліквідованих
свердловин та зношене обладнання викликає
значну загазованість нижніх шарів атмосфери, а також забруднення підземних та поверхневих вод нафтопродуктами. Ці проблеми
характерні для Бориславського та Східницького родовищ.
На єдиному в Україні родовищі озокериту,
де з 1995 р. припинено видобуток і звільнено
усіх працівників, не проводиться відкачування води, дегазація, спостереження за
деформацією земної поверхні.
На території Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну (Червоноград, села
Межиріччя, Сілець, Нововолинськ) спостерігається просідання території, спричинене
невеликою глибиною відробки (410-550 м),
обвалом крівлі виробок. Процеси просідання
супроводжуються затопленням, підтопленням
та заболоченням ґрунтів на території 90 км2.
Помітно впливають на стан навколишнього
середовища відвали породи вуглевидобутку
та вуглезбагачення. За оцінками, їхній об’єм
становить понад 80 млн м3 і вони займають
територію понад 250 га придатних для с/г
використання угідь [4].
З 1956 р. ведеться експлуатація родовищ
сірки. Її розвідані запаси в області становлять
396,1 млн т. Основними місцями видобутку є
Роздільське, Подорожненське та Язівське
родовища (кар’єрний спосіб видобутку),
Немирівське та північна частина Язівського
родовища (підземна виплавка). Для кар’єрного видобутку вилучено 10 тис. га угідь, під
підземну виплавку – 4,5 тис. га угідь. На
сьогодні експлуатацію цих родовищ припинено, а екологічні проблеми залишаються
невирішеними. Активізувалися карстово-суфозійні процеси, формуються суфозійні лійки.
Видобуток калійної руди в Стебнику
проводився на глибинах 100–370 м, внаслідок
чого утворилося близько 30 млн м3 пустот. На
рік закладається лише 500 м3 відпрацьованої
породи, тому розмивання стін виробок
шахтними водами може призвести до обвалу
порід на значній площі. У зоні негативного
впливу родовища знаходяться житлові та
промислові об’єкти с. Станеля та міст Стебника і Трускавця. Останнє є відомим курортом.
Окремою проблемою області є зберігання
непридатних для використання пестицидів, об’єми яких на кінець 2007 року становили 769 т.
Для вирішення проблеми в області затверджена
“Програма безпечного поводження із забороне-
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ними та непридатними для використання
пестицидами на 2005–2010 рр.” [1].
На території Львівської області є 53
міських і селищних та понад 520 сільських
сміттєзвалищ, з яких лише 24 отримали
дозволи на розміщення відходів. 80% цих
сміттєзвалищ не відповідають екологічним
вимогам. Існують численні випадки несанкціонованого розміщення сміттєзвалищ.
Складною екологічною та соціальною проблемою є функціонування Львівського міського сміттєзвалища поблизу с. Грибовичі.
Сміттєзвалище втричі перевищило передбачені санітарними нормами терміни функціонування, але альтернативне рішення щодо
місця розміщення нового полігону для
м. Львова не прийняте.
Екологічний стан водних ресурсів. Річки
Львівської області належать до басейнів
Чорного та Балтійського морів. Поверхневі
води належать до найбільш забруднених компонентів навколишнього середовища. Вони
використовуються для потреб рибного господарства, технічного водопостачання та питного водопостачання.
Основним
джерелом
водопостачання
області є підземні води. За останні роки
простежуємо тенденцію до зменшення об’ємів забору води. Порівняно з 1990 роком споживання свіжої води скоротилось на 2/3 [1].
Екологічний стан поверхневих вод незадовільний через відсутність водоохоронних
зон та прибережно-захисних смуг навколо
водних об’єктів, зростання об’ємів скиду
неочищених стічних вод та незадовільної
роботи практично усіх очисних споруд
населених пунктів області. Об’єм скинутих
без очистки та недостатньо-очищених вод
становить 70% від загального об’єму стічних
вод. У 2007 році у Львівській області у водні
об’єкти було скинуто 196.2 тис. т забруднювальних речовин [1]. При тому, що
загальні об’єми стічних вод за останні роки
зменшуються,
кількість
скинутих
без
очищення стічних вод зростає. Найбільша
кількість стічних вод потрапляє у річки
басейнів Західний Буг, Дністер, Сян. Основні
забруднювальні речовини, що потрапляють у
поверхневі води – сполуки фосфору, сполуки
азоту, нафтопродукти. Найбільш забрудненою річкою басейну Західний Буг є р. Полтва,
у яку скидають стічні каналізаційні води з
міст Львова, Буська, Кам’янки-Буської,
Сокаля, Червонограда. На багатьох ділянках
вода ріки не придатна для будь-якого водо-

користування через низьку прозорість, велику
концентрацію органічних сполук, високе
біологічне споживання кисню, що в 5–7 разів
перевищує норми.
У
Львівській
області
затверджена
“Комплексна програма захисту від шкідливої
дії вод”. У межах реалізації цієї програми
проводиться поступова реконструкція та
капітальний ремонт каналізаційних споруд і
очисних споруд у таких населених пунктах:
Східниця, Ходорів, Жовква, Новий Розділ,
Городок, Оброшино, Трускавець, Самбір,
Белз, Винники, Славське. Найгіршим залишається технічний стан очисних споруд у
містах Турка та Яворів. Особливо складна
ситуація з очисними спорудами сіл та селищ,
де вони зруйновані, їхні власники відсутні, а
коштів на модернізацію в органів місцевого
самоврядування немає [4].
Стан атмосферного повітря. Основний
вплив на якість атмосферного повітря у
Львівській області мають викиди стаціонарних та пересувних джерел забруднення.
Загальний об’єм викидів у 2007 р. становив
253,1 тис. т. У містах області переважають
забруднення пересувними джерелами, наприклад, у Львові з щорічних сумарних
викидів забруднювальних речовин близько
93% становить забруднення атмосфери
пересувними джерелами. Забруднення стаціонарними джерелами насамперед пов’язане з
фізичним та моральним зношенням технологічного обладнання, а ріст чи зменшення
рівня викидів – із зростанням чи скороченням
виробництва. Найбільшими забруднювачами
атмосферного повітря у Львівській області
(2007 р.) є ВАТ “Добротвірська ТЕС”, ДП
“Львівгазвидобування”, УМГ “Львівтрансгаз”, ВАТ “Миколаївцемент”, ВАТ “Жидачівський ЦПК”, ЗАТ “Львівсистеменерго” [1].
З 1997 року простежується тенденція до
поступового збільшення загальної кількості
викидів в атмосферу. Основними забруднювальними речовинами є діоксид сірки SO2,
пил, діоксид азоту NO2, оксид вуглецю CO2.
Найбільшу концентрацію забруднювальних
речовин простежуємо у зонах впливу промислових підприємств та вздовж автомагістралей внаслідок збільшення інтенсивності руху на автошляхах та у містах області.
Біотичні ресурси. Стан лісового господарства. Ліси області мають велике екологічне значення не тільки для регіону,
суміжних областей України, а й для країн
Центральної Європи.
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Основні масиви лісів розміщені в горах та
на півночі області. На Малому Поліссі переважають соснові та сосново-дубові ліси, на
Розточчі – буково-соснові і грабово-букові, на
Подільській височині – буково-дубові та грабово-дубові, на Передкарпатті – буково-дубово-ялицеві, в Карпатах – букові та ялинові.
Лісистість на Львівщині становить 28%,
при середній по Україні 17,2%, тому можливості для стабілізації екологічної ситуації
загалом є високими. Однак зменшення лісистості області, особливо в рівнинних районах,
призвело до інтенсивного розвитку водної та
вітрової ерозії, особливо на Розточчі,
Гологорах, Вороняках, Бібрсько-Стільському
горбогір’ї. На екостан лісів Карпат негативно
вплинуло антропогенне пониження верхньої
межі лісу (на 200–400 м) [1].
У веденні лісового господарства є низка
суттєвих проблем, які вимагають розв’язання.
Об’єми суцільно-санітарних та лісовідновних
рубок близькі або переважають об’єми рубок
головного користування, що дає підставу
вважати незадовільним стан насаджень.
Товарна ж структура (вихід ділової деревини)
у першому випадку є значно вищою, ніж у
другому, що свідчить про порушення та
приховані надмірні вирубки лісових насаджень. Не повністю виконується Закон України “Про мораторій на проведення суцільних
рубок на гірських схилах в ялицево-букових
лісах Карпатського регіону”. Не всі лісогосподарські підприємства повністю забезпечені колісною трелювальною технікою та
повітряно-канатними установками.
Неправильна експлуатація лісу призводить
до зміни породного складу і вікової структури лісів, зменшення повноти насаджень та
запасів деревини, погіршення санітарного
стану, зниження ґрунтозахисних, водорегулювальних, біопродуктивних та інших корисних функцій лісу. Внаслідок катастрофічних природних явищ, особливо в
Карпатському регіоні, знизилась біологічна
стійкість насаджень, стали прогресувати
хвороби дерев, збільшились осередки
шкідників лісу, посились ерозійні процеси.
Значної шкоди листяним насадженням
завдають листогризучі шкідники. Всихання
ялинників в умовах Карпат набуло характеру
стихійного лиха.
Болюча проблема – охорона лісу від
лісопорушень. На території області діє (не
завжди в правовому полі) понад 700 малих
лісопильних об’єктів. Щорічно фіксується
6

810 тис. м3 незаконних рубок. Сума шкоди
становить 5–6 млн грн, з яких відшкодовується лише 10–12%. Правоохоронні органи
приділяють розв’язанню цього питання
недостатньо уваги.
Тваринний світ. Площа мисливських угідь
в області становить 1766 тис. га, з них:
польові угіддя – 59,8%, лісові – 37,5%, водноболотні – 2,7%. Станом на 01.01.2006 року
веденням мисливського господарства займалися 60 користувачів мисливських угідь.
Динаміка кількості мисливських тварин за
2003–2006 роки свідчить про погіршення
екологічного стану мисливських угідь та
низький рівень ведення мисливського господарства. Спостерігаються низькі показники
річного приросту парнокопитних звірів і
зайців-русаків навіть у сприятливі за кліматичними умовами роки. Вкрай низька результативність полювань підтверджує завищену
кількість мисливських тварин при проведенні обліків.
Мисливські господарства не виконують в
повному обсязі вимоги Законів України “Про
тваринний світ” і “Про мисливське господарство та полювання” щодо раціонального
невиснажливого використання та забезпечення охорони мисливського фонду, проведення комплексних заходів, спрямованих на
відтворення, у тому числі штучне, мисливських тварин. Заходи, спрямовані на відтворення диких тварин, зводяться переважно до
заготівлі кормів та викладки їх у зимовий
період в лісових угіддях. В польових угіддях
не проводиться підгодівля зайців і куріпок.
Природно-заповідний фонд. У Львівській
області налічується 324 об’єкти природнозаповідного фонду (ПЗФ) площею 132,75 тис.
га, що становить 6,1% від загальної площі
області (при середньому по Україні – понад
4,5%). Для порівняння: в Івано-Франківській
області – 15%, в Закарпатській – 13%.
В останні роки потреба заповідання
територій на Львівщині не підтримувалася ні
власниками територій (головно лісових
площ), ні представниками органів місцевого
самоврядування. У 2005 році на Львівщині
було створено лише один об’єкт ПЗФ
місцевого значення.
Визначальним у формуванні і територіальному розміщенні об’єктів ПЗФ області є
значне ландшафтне розмаїття. Зокрема, в
межах таких важливих транскордонних
формацій, як Розточчя і Карпати знаходяться
всі основні високорангові поліфункціональні
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установи
загальнодержавного
значення:
природний заповідник “Розточчя” (2084,5 га)
і два природні національні парки (НПП) –
“Яворівський” (7078,6 га) та “Сколівські
Бескиди” (35684 га). Планується створити
заповідний об’єкт (заказник) з орієнтовною
площею 150 га у Буському районі, а також
розпочато роботи зі створення НПП
“Північне Поділля” [1].
Прийняті законодавчі та нормативні акти в
галузі природно-заповідної справи мають
сприяти її розвиткові, передусім в напрямку
формування національної екологічної мережі.
Для Львівщини, в силу її прикордонного
положення та природно-господарських особливостей, це особливо актуально. Створення
екологічної мережі дасть змогу: об’єднати в
цілісну систему землі природно-заповідного
фонду, інші природні і природно-відновні
території; забезпечити збереження і відновлення біологічного різноманіття, уникнути
втрат генофонду; забезпечити позитивні зміни стану довкілля, поліпшити гідрологічний
режим території, запобігти ерозії ґрунтів і
руйнуванню берегів річок, поліпшити якість
води; розширити придатні для рекреаційного
використання території, забезпечити розвиток
збалансованого туризму, сумісного з вимогами охорони довкілля, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття [4].
Програмою формування національної екологічної мережі України на базі природоохоронних територій передбачене створення
Розточанського біосферного заповідника, щоб
поєднати національну екологічну мережу
(Галицько-Слобожанський екокоридор) України з екологічними мережами Республіки
Польща, що входить до Всеєвропейської
екологічної мережі [2].
За гаслом “сталий розвиток” повинні
слідувати конкретні заходи (організаційні,
інвестиційні, технічні), спрямовані на підтримку екостабілізувальних і гальмування
екодестабілізувальних процесів і явищ.

Як бачимо, на теренах Львівської області є
низка екологічних проблем, серед яких
найгострішими є [4]:
 низькі темпи рекультивації техногенно
порушених земель;
 поширення ерозійних процесів;
 забур’яненість тих орних земель, які тривалий час не розорюються;
 забруднення поверхневих і підземних вод
неочищеними та недостатньо очищеними
стічними водами через відсутність та недостатню потужність очисних споруд;
 відсутність водозахисних смуг та засміченість річищ і заплав;
 підтоплення великих площ земель;
 забруднення атмосферного повітря у містах
автотранспортом та стаціонарними джерелами;
 надмірне вирубування, масове усихання
хвойних лісів;
 недостатня кількість об’єктів ПЗФ через
зниження темпів заповідання;
 недостатнє
фінансування
природоохоронних заходів.
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Культурологічні та методологічні

Опанасюк Олександр

особливості предмета “Художня культура”
Восени 2009 року в загальноосвітніх школах України розпочинається вивчення предмета “Художня культура”. Він розрахований
на три роки, впродовж яких учні старших
класів почергово опановуватимуть три його
складові частини. “Художня культура” розрахована на учнів 9-го класу, “Художня
культура України” вивчатиметься в 10-му
класі, “Зарубіжна художня культура” завершуватиме предмет в 11-му класі. Програмовий матеріал з цієї дисципліни формують
відомості з візуального, музичного, театрального та екранних видів мистецтв в їхньому
історичному і культурному розвитку. Вони
об’єднані єдиним смисловим базисом –
принципом узагальнення духовного і матеріального розвитку української, європейської
та світової культур.
Зауважимо, що предмет “Художня
культура” значною мірою визначає зміст
завершального етапу художньо-естетичного
розвитку учнів загальноосвітніх навчальних
закладів. Також його можна розглядати як
пропедевтичний (від грецького προπαιδεύω –
попередньо навчаю) курс до дисципліни
“Культурологія”, яку вивчають у ВНЗ
України і в якій ще більше узагальнені
здобутки світової цивілізації.
Якщо спробувати конкретизувати головні
завдання, які ставить перед учнями основної
школи предмет “Художня культура”, ми
матимемо приблизно таку картину.
Учні мають бути обізнаними з основами
культурологічних і мистецьких концепцій
стосовно визначення закономірностей розвитку світової художньої культури; опанувати
навички аналізу і характеристики принципів
відображення та вираження художнього
образу в різних видах мистецтв у їхньому
історичному, стильовому та культурному
аспектах;
опанувати
навички
аналізу
принципів зв’язку мистецтва з природним,
соціальним, духовним і культурним розвитком суспільства, з хронологією розвитку
наукової думки, взаємозв’язків художніх
традицій різних культур.
Для прикладу можна подати деякі відомості з міністерської програми з художньої
культури [17]. Зокрема, у темах “Художня
культура як духовне явище”, “Художні
8

напрями та стилі”, “Художня культура і світ
людини”, “Художня культура і середовище”,
“Поліхудожній образ світу”, “Полікультурний образ світу” йдеться про низку явищ і
моментів, які безпосередньо стосуються культурологічної науки, без відомостей якої неможливо правильно визначити феномен культури,
визначити й охарактеризувати періодизацію
розвитку художньої культури, поняття “стиль
епохи”, “національний стиль”, провідні стилі
Європейської та Української культур, різноманітні складові культури, її роль у суспільcтві,
особливості розвитку народної і професійної
творчості, духовної і світської культури, особливості взаємозв’язків культури і людини в
сучасному світі, полікультурності суспільства
сучасної доби тощо.
Тут ми бачимо, наскільки важливою у цій
дисципліні є культурологія. Також варто
відзначити
недолік
у
запропонованій
Міністерством освіти і науки України програмі з художньої культури стосовно власне
культурологічного аспекта.
Якщо звернутися до будь-якої теми,
присвяченої специфіці, особливостям того чи
іншого видів мистецтв, жанрів, навіть стилів,
ми в принципі не знайдемо відповіді на
питання, в якому контексті вивчати запропонований програмовий матеріал. Наприклад,
коли йдеться про вивчення жанрів симфонії,
опери і т.п. (тема “Жанрова палітра музичного мистецтва”), зовсім не визначаються
параметри такого процесу. Адже з цими та
іншими жанрами учні мали змогу ознайомитися під час вивчення предмета “Музичне
мистецтво”. Те саме можна сказати і про
візуальне мистецтво, програмовий матеріал
якого значною мірою формують відомості з
попереднього предмета “Образотворче мистецтво. Простий повтор тут не доцільний.
Тому власне разом з відомостями і характеристикою видів мистецтв необхідно пропонувати культурологічний аспект бачення
сутності мистецьких явищ, що й відповідає
змісту дисципліни “Художня культура”.
Для кращого визначення і характеристики
різноманітних моментів програмового матеріалу з художньої культури слід звернути
увагу на динаміку та історичний розвиток як
окремих культур, так і світової культури
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загалом. Ці моменти не так яскраво виражені
в міністерській програмі, проте без належної
їхньої характеристики годі сподіватися на
глибоке розуміння учнями особливостей і
закономірностей розвитку світової культури.
У нашому випадку варто наголошувати на
тому, що культура належить до універсальних феноменів, повноту буття яких досить
важко визначити словами. Саме тому в
сучасній культурологічній науці зустрічаємо
велику кількість (майже тисячу) різноманітних характеристик та визначень культури.
У контексті розвитку суспільства і в
найзагальнішому плані сучасна наука трактує
це поняття як сукупність духовних і
матеріальних цінностей, створених людством
у певний історичний період. Водночас
поняття “культура” широко використовується
у повсякденній та науковій практиці. Це
слово ми можемо зустріти в історичній науці
(антична культура, культура епохи Відродження, рабовласницька культура), медицині
(культура мікроорганізмів – вирощування і
дослідження мікроорганізмів), соціальній
сфері (культура спілкування, культура мови),
воно визначає, наприклад, сфери організації
суспільства (культура побуту, інформаційна
культура, релігійна культура), суспільний
устрій (феодальна культура, демократична
культура, елітарна культура) тощо. У зв’язку
з досить широким смисловим спектром цього
поняття необхідно правильно вживати для
означення побутових і загальнокультурних
явищ та для визначення культурного плану
феноменів та феномену самої культури
(мається на увазі зміст культури та динаміка
її історичного розвитку).
Звертаючи увагу на різні принципи та
підходи щодо визначення культури, учні, з
одного боку, знайомитимуться зі смисловими
означеннями цього явища, а з іншого – в них
розширюватиметься культурний світогляд,
формуватиметься розуміння змістового поля
феномену культури, вони вчитимуться розглядати, аналізувати та характеризувати
мистецькі події в контексті історико-культурної перспективи.
На нашу думку, вже на початку вивчення
предмета “Художня культура” (у 9-му класі)
необхідно ознайомити учнів з основами двох
фундаментальних культурологічних концепцій: циклічною і лінійною.
Циклічні концепції виходять з позицій
почергового і поетапного розгортання певного культурного явища та повторення

визначеної динаміки як у розвитку окремих
культур, так і в межах становлення світової
культури. Циклічні теорії найдавніші, і важко
визначити їхнє походження. Однією з найдавніших космогонічних концепцій є індійська
теорія чотирьох юг: Крита або Сатья-юга
(Золотий період), Трета-юга (Третій період
знизу), Двапара-юга (Другий період знизу) і
Калі-юга (Темний період), що співзвучне
дещо зміненій (мабуть, пізніше сформованій)
циклічній динаміці: Золота ера, Срібна ера,
Бронзова (або ж Мідна) і Залізна ери. За
індійською космогонією, зазначена послідовність визначає принцип буття будь-якого
явища: природного чи суспільного, великого
чи малого. При цьому кожне подібне явище
трактується як самобутній і неповторний
феномен. Більше того, стверджується (і це
підтверджує сучасна наука), що не тільки
кожна культура, її періоди та епохи, але й
творчий процес формування у свідомості
людини певної ідеї також проходять подібні
етапи становлення.
Лінійні концепції формуються значно
пізніше, а саме – в пізній іудейській релігії,
християнстві та мусульманстві. Основою
подібних світоглядів є есхатологічна (від
грецьких έσχατος – останній, крайній і λόγος –
слово, вчення) доктрина про кінець світу.
Вона передбачає точку зору, згідно з якою
створений Вищими Силами світ у процесі
становлення поступово наближається до
завершення свого розвитку. В контексті
зазначеної есхатологічної концепції кожна
культура трактується як певна ланка
загальнокультурного буття людства.
Знайомство з основами циклічної і лінійної концепцій сприятиме глибшому розумінню учнями періодизації розвитку художньої
культури, смислового змісту понять “стиль
епохи”, “національний стиль”, провідні стилі
Європейської та Української культури, різноманітних складових культури, її ролі в суспільcтві, особливостей взаємозв’язків культури і людини в сучасному світі, полікультурності суспільства сучасної доби тощо.
На завершення фрагментарного розгляду
питання культурологічних підвалин художньої культури зауважимо, що учителі цієї
дисципліни мають ознайомитися з навчальними посібниками з культурології та
іншими публікаціями (статті, монографії,
наукові збірники) сучасних авторів. Самих
лише шкільних підручників замало, оскільки
це не дасть можливості вчителеві художньої

This page was created using NitroPDF trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

9

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2009 / № 2

культури збагнути різного плану тонкощі та
смислові підвалини предмета. В кінці статті
читачам пропонується література, в якій
визначені питання отримують належну
характеристику.
Тепер перейдемо до методологічних
особливостей предмета “Художня культура”.
Нині методика його викладання ще тільки
формується, тому й не визначені більш-менш
усталені норми і методологічні позиції. Та
вже зараз можна сказати, що предмет
“Художня культура” помітно відрізняється
від
багатьох
шкільних
дисциплін
гуманітарного профілю.
На початку статті зазначалося, що цей
предмет значною мірою визначає зміст
завершального етапу художньо-естетичного
розвитку учнів загальноосвітніх навчальних
закладів. І власне культурологія – а художня
культура є її “меншою сестрою” – закладає
підвалини для розуміння сутності, змісту та
закономірностей буття як певної культури,
так і світової культури загалом.
Викладання художньої культури базується на різноманітних принципах і методах.
Зокрема, у книзі “Методика викладання художньої культури” О.П. Щолокова окреслює
загальні та спеціальні методи. До перших
належать метод розповіді та бесіди, метод
наочності, ігровий метод, метод порівняння і
зіставлення, метод узагальнення. Групу спеціальних методів становлять метод художньопедагогічної драматургії, метод драматизації,
метод “зруйнування” та метод емоційного
“заряду” [19, с. 128]. При цьому автор розуміє
необхідність звертатися до таких форм
навчання, які передбачають поєднання не
тільки декількох методичних позицій, але й
відомостей з різних наук. У розділі “Комплексне використання різних видів мистецтв в
курсі “Світова художня культура” йдеться
про міжпредметні зв’язки, синтез мистецтв,
інтеграцію мистецтв [19, с. 121–122].
Проте, на нашу думку, навіть такі позитивні пропозиції не є достатніми для ефективного вивчення художньої культури. Ще раз
зауважимо,
що
сьогодні
методологія
викладання художньої культури ще не визначила головного принципу, який має стати
стрижнем і на основі якого має ґрунтуватися і
пояснення, і вивчення програмового матеріалу.
Якщо узагальнити вищесказане і спробувати визначити фундаментальну методологічну основу курсу художня культура,
очевидною постає необхідність моделювання
10

такої позиції, або ж такого принципу, який
об’єднає найрізноманітніші компоненти буття
мистецьких явищ і сприятиме формуванню
цілісного бачення культурного розвитку
людства.
На нашу думку, такою узагальнювальною
формою є комплементарний принцип (від
латинського complementum – доповнення,
довершення, що рівнозначне поняттю
“взаємодоповнення”).
Структурно-смислові підвалини комплементарного принципу курсу Художня культура визначають три моменти:
1) культурно-історичний;
2) культурно-ментальний;
3) взаємозв’язковий, або ж комплементарний.
Перший передбачає компетенцію вчителя
щодо культурологічних теорій і концепцій
провідних учених світу, без чого годі сподіватися на ґрунтовне розуміння розвитку
художньої культури в контексті культурологічних та історичних процесів становлення
світової та окремо взятої культури. Звичайно,
без цих знань також не можна сподіватися на
ґрунтовне висвітлення і пояснення учням
загальноосвітньої школи особливостей буття
мистецьких явищ.
Смисловий зміст другої підвалини визначає хронологія розвитку суспільної думки у
межах світової та окремо взятої культури. Це
насамперед стосується обізнаності з найголовнішими здобутками науки та найвідомішими культурними пам’ятками світової
культури, розуміння їхніх детермінацій, тобто
причин виникнення, принципів функціонування та взаємозв’язків.
Третьою складовою комплементарного
принципу художньої культури є взаємозв’язок розвитку мистецьких явищ на культурологічному, стильовому та виразовому рівнях. Цей базисний модуль насамперед передбачає конкретний аналіз мистецьких явищ. І
кожен зазначений момент – культурологічний, стильовий та виразовий – має сприяти
глибшому розумінню сутності буття художньої культури у певний період її розвитку.
Підсумовуючи сказане, слід зауважити, що
необхідно актуалізувати
культурологічні
знання в шкільному курсі “Художня культура”, а також висвітлювати та характеризувати мистецькі явища в контексті здобутків
сучасної культурологічної науки. Відповідно
учитель художньої культури повинен
володіти знаннями з різних видів мистецтв,
розуміти не тільки їхні виразові, структурні,
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композиційні та пізнавальні можливості, але
й бути спроможним узагальнювати мистецькі
явища в культурологічному контексті та
моделювати активні форми художньо-естетичного розвитку учнів основної школи.
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15. Художня культура світу: Арабо-мусульманський
культурний регіон, Африканський культурний регіон,
Індійський культурний регіон, Далекосхідний
культурний регіон, Латиноамериканський
культурний регіон, Північноамериканський
культурний регіон: Навч. посіб. / За ред.
Н.Є. Миропольської. К: Вища шк., 2005.
16. Художня культура світу: Європейський культурний
регіон: Навч. посіб. / Н.Є.Миропольська, Е.В.Бєлкіна,
Л.М.Масол, О.І.Оніщенко. К: Вища шк., 2001.
17. Художньо-естетичний цикл. 5-11 класи. Програми
для загальноосвітніх навчальних закладів. К., 2005.
С. 184-221.
18. Художня культура України: Навч. посіб. /
Л.М.Масол, С.А.Ничкало, Г.І.Веселовська,
О.І.Оніщенко; За заг. ред. Л.М. Масол. – К: Вища шк.,
2006.
18. Щолокова О.П. Методика викладання світової
художньої культури: Підручник. К.: Вид-во НПУ
ім. М. Драгоманова, 2007.

Перепрошуємо нашу шановну авторку п. Олександру Захарків і читачів за випадково
допущені у попередньому номері “Педагогічної думки” помилки:
Сторінка
3
3
3
4
6
6
6
7
7
7
7
21
26
28

Колонка
І
І
ІІ
І
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
І
ІІ
І

Помилка
цього
розрізняють
більшости
, передусім,
[3]
… українці
… поверта.
свідомості
…, варто …
пережити стану
…, й …
правописані
[прыехал …]
… не

треба
минулого
відрізняють
більшості
передусім
—
… українці,
… поверта?
свідомости
…, їм варто
пережити стан
…, але й …
правописні
[приехал …]
…, не
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МЕТОДИКА. ПРАКТИКА. ДОСВІД
Розвиток творчих здібностей школярів засобами

Сподарик Галина

рідного слова
У педагогіці та психології існує безліч
досліджень творчих здібностей. Однак у більшості з них як основа виділяється інтелектуальний компонент, який охоплює здатність
аналізувати, порівнювати, виділяти головне,
описувати, давати визначення, пояснювати,
доводити, синтезувати, перетворювати ідеї,
висувати гіпотези, фантазувати, бачити суперечності, переносити знання й уміння у нові
ситуації, оцінювати, переконувати, досліджувати, творити.
Отож, людина як особистість покликана до
творчої діяльності, яка починається з проблеми, запитання, зацікавлення, суперечності,
здивування чи навіть із безвихідної ситуації.
Для розвитку творчих здібностей школярів
я використовую поєднання репродуктивних,
частково-пошукових та творчих завдань.
Репродуктивні (відтворювальні) та частковопошукові завдання передбачають вияв учнями певної самостійності, ініціативи у
пізнавальній діяльності. Але виконання лише
цих завдань не сприяє виявленню та розвитку
творчих здібностей у комплексі, не передбачає самостійного створення учнями певних
видів творчих продуктів. Адже творчий
продукт – це своєрідний оформлений результат творчої діяльності учня.
У педагогіці є цілісна система творчих
завдань для створення творчого продукту,
зокрема й на уроках гуманітарного циклу. Це
завдання, що передбачають:
– вдосконалення творчого продукту;
– завершення творчого продукту;
– створення творчого продукту.
Із завдань на вдосконалення творчого продукту пропоную учням:
– відредагувати текст;
– доповнити відповідь товариша;
– висловити думку про те, як вдосконалити
текст (уточнити, розширити, скоротити тощо);
– розташувати речення, створивши текст;
– виправити помилки у контрольних і
творчих роботах.
Завдання на завершення творчого продукту такі:
– закінчити текст своїми міркуваннями;
– закінчити опис;
12

– закінчити казку (байку, притчу, оповідання,
легенду);
– продовжити розмову героїв художнього твору;
– завершити поетичні рядки, підібравши рими.
Завдання на створення творчого продукту покликані творити нове авторське
висловлювання і можуть включати такі види
діяльності:
– написати сценарій за оповіданням, (казкою,
легендою);
– дослідити мову автора твору (значення
символів, кольорів, описів);
– підготувати висловлювання про значення
гумору у художньому творі;
– скласти казку, байку, притчу, анекдот, вірш;
– написати есе (нарис) “Мій улюблений письменник рідного краю”;
– скласти словесний малюнок одного
поетичного рядка;
– написати твір-мініатюру на задану тему;
– презентувати власні твори;
– довести літературну гіпотезу;
– взяти інтерв’ю в улюбленого письменника
(уявне; реальне).
Результативність завдань на вдосконалення, завершення і створення творчого продукту тісно пов’язана з організацією навчально-пізнавальної діяльності на всіх її етапах:
– сприймання та усвідомлення поставлених
цілей;
– осмислення, виявлення своїх можливостей
щодо вирішення проблем;
– запам’ятовування, застосування ефективних
методів і прийомів розв’язання проблемних
ситуацій;
– перетворення, узагальнення, систематизація
пошуків;
– демонстрація творчого продукту, порівняння різних шляхів, точок зору, типів продукції;
– самоусвідомлення результату, самооцінка,
самокорекція діяльності.
Такі творчі процеси в організації навчально-пізнавальної діяльності школярів
вимагають урахування низки чинників:
–
подолання
психологічних
бар’єрів
“учитель-учень”;
– звільнення школяра від регламентації
мислення;
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– створення ситуації вільного вибору
навчальних завдань;
– застосування діалогічної форми навчання;
– здійснення навчання на високому рівні
складності.
Дуже важливо, щоб зміст творчих завдань
найчіткіше зосереджував увагу дітей, пробуджував їхню цікавість, спонукав до
співпраці, самопізнання й самореалізації.
Розвиваючи творчі здібності у школярів,
намагаюся створити таку проблемну ситуацію, вихід з якої відбувається у продуктивному пізнанні, самостійному проникненні в
суть, встановленні закономірностей, висновків, тверджень чи заперечень. Це й інтелектуальна розминка “Нове правило” (навести якнайбільше прикладів на щойно
вивчене правило), і обговорення творчих
домашніх завдань: “Мій гриб”, “Бабусин
рецепт”, “Пошук літери”, “Кілька хвилин із
горобцями”, “Кольорові прикметники” (див.
додаток). Часто використовую хвилинки
творчості, на яких у формі гри розв’язуються
складні завдання, які спонукають учнів
виявити креативність, розвивають фантазію:
“Фразеологічне доміно” (скласти частинки
фразеологізму), “Ланцюжок іменників” (називаються іменники лише певної відміни по
черзі), “Дієслівний лабіринт” (визначити
дієвідміну,
час,
вид),
“Кольорові
прикметники” (наводяться приклади різних
назв кольорів) тощо. Методом евристичних
запитань відшукуються відомості про якийсь
об’єкт чи подію (діти дають відповіді на сім
оригінально
сформульованих
питань:
1. Хто? (Що?) 2. Навіщо? 3. Де? 4. Чим? 5. Як?
6. Коли? 7. Чому?) з вивченого матеріалу,
тексту чи твору. Наприклад, на уроках
повторення про вивчені частини мови
ставляться такі запитання: 1. Хто ніколи не
називає себе? (Займенник) 2. Навіщо ми
служимо самостійним частинам мови? (Для
зв’язку слів у реченні, внесенні смислових
відтінків,
вираженні
емоцій)
3. Де
починаються наші імена? (Дослідження
значення імені.) 4. Чим дивує прикметник?
(Конкретизує іменник, дає реальні ознаки,
творить чудові епітети…) 5. Як звуться діти
дієслова? (Форми дієслова) 6. Коли частка не
схожа на себе? (Коли переходить в інші
частини мови) 7. Чому вигук сам вигукує?
(Тому що не належить ні до самостійних, ні
до службових частин мови).
Не можна розвинути творчість школярів,
коли не звертати уваги на культуру мови і

мовлення, етику спілкування, мовленнєвий
етикет. Для цього учні працюють із тектом:
редагують, членують, аналізують, розігрують
діалоги, демонструють акторські здібності,
ставлять питання, продовжують думку автора, складають міні-твори на певну тему.
Найдоцільніше проводити такі завдання у
формі дидактичної гри. При вивченні
п’ятикласниками розділу “Фонетика” у
рубриці “Цікаве й неймовірне” знайомлю їх із
теорією А. Журавльова про те, що голосним
звукам відповідають певні кольори: червоний, жовтий, зелений, блакитний, синій,
коричневий. Пропоную замалювати голосні у
той колір, який, на думку дітей, найбільш
підходить тому чи іншому звукові. І справді,
більшість учнів “бачать” звуки такими, як і
вчений А.П. Журавльов:
А – червоний
О – жовтий
Е – зелений
І – голубий
У – синій
И – коричневий.
А на уроці літератури, вивчаючи творчість
письменника, досліджуємо символіку голосних за кольорами, підраховуємо їхню кількість у цілій поезії і бачимо не лише образи,
картини, але й який настрій створює поетова
кольорова гама, як і чому вона впливає на
читача, чи відповідає змісту, темі, описам
природи тощо. Так, у вірші Б.-І. Антонича
“Назустріч” є така кількість голосних: А – 16,
И – 14, І – 12, О – 11, Е – 7, У – 4. Психологи
зазначають, що червоний колір – це любов і
ненависть, сила, азарт, порив, повнота життя,
свобода; жовтий – просвітлення, тепло,
радість, прощення, колір Божої величі й
щастя; зелений – символ природи, молодості і
росту, колір надії і спокою; голубий – це
ніжність, захоплення, подив, молитовність;
синій – вірність, довір’я, безконечність; коричневий – колір землі, багатства, переживання, смутку, праці. Звідси й робимо
висновки, що хлоп’я повне життєвої сили й
енергії, Божої благодаті, росте здоровим і
життєрадісним, іде впевнено назустріч сонцю
і весні, бо любить свою рідну землю, тішиться її красою, дивується розквіту, росту…
Настрій вірша радісний, оптимістичний,
додає віри й упевненості у завтрашньому дні.
Потім діти розкривають “секрети” одного
рядка, складають його словесний малюнок,
пояснюючи значення образів, їхній зміст,
символи, алегоричність, художні засоби, роль
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у розкритті головних думок ліричного героя,
висловлюють свої враження й почуття. Такий
аналіз потім синтезуємо методом евристичних запитань і насолоджуємось мистецьким
твором, тією вічною неповторністю, яку несе
справжня поезія. А далі учні пишуть власні
твори, беруть участь у різноманітних
конкурсах, форумах, проектах “Створи
власну книжку”, приурочують їх до
визначних дат, присвячують діячам української культури, пишуть посвяти тощо. Мої
вихованці мають змогу спілкуватися з сучасними улюбленими авторами, брати в них
інтерв’ю, бо є учасниками письменницьких
зустрічей на форумах “Книжкова толока”,
який щорічно відбувається у нашому
містечку Миколаєві. Діти залюбки слухають
казки зі Львова, які привозять Ігор та Ірина
Калинці, чують, як від серця великого до серця маленького промовляє Богдан Стельмах,
захоплюються розповідями про дітей Ірен
Роздобудько, Лесі Ворониної, Олеся Ільченка,
Марини Павленко, Марії Матіос, Михайла
Слабошпицького, Галини Пагутяк. Вони відвідують презентації творів Марії Чумарної,
Марії Людкевич, Теодори Савчинської-Латик, Ольги Гузій, Лесі Бардак, Зеновія
Филипчука. Діти отримують призи конкурсу
“Кращий читач”, діляться враженнями від
величезної виставки-продажу, де представлені книжкові видавництва Києва, Львова, Тернополя, беруть участь у районних та
обласних конкурсах, фестивалях і займають
призові місця. Найкращі творчі роботи
школярів друкуються у шкільній, районній,
обласній пресі, презентуються на засіданнях
творчої студії “Віночок”, діти виступають по
республіканському радіо у програмі “Старшокласник”.
ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ
“ПРИКМЕТНИК”
1. Доведіть, що прикметники – це квіти нашої мови, вставивши на місці крапок такі ознаки
предметів, які найповніше відповідали б їм.
... наша мати – трудівниця. До ... діла
здатна, до ... роботи охоча. Бо ж ... роботою
ми живемо, а з клопотами вмираємо. Слова
цієї ... правди я не раз чув з ... вуст моєї
матері. Такої ж ... страдниці і трудівниці, як
більшість наших матерів. (М. Сингаївський.)
2. На крилах афоризмів: конкурс на
найкраще речення.
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Біла ворона – незвичайна людина, рідкісне
дарування.
Синій птах – символ невловимого щастя.
Дамоклів меч – постійна небезпека.
Геростратова слава – ганебна слава.
Ахіллесова п’ята – слабке, вразливе місце.
3. Виписати прикметники (відносні,
якісні). Скласти з ними власний текст про
Україну.
– Хто ти, хлопчику малий?
– Українець молодий!
Український я юнак,
Лев і тризуб – то мій знак.
Я сокіл, я бистрозор,
Жовто-синій мій прапор,
Нам поможе серед бурі
Господь Бог і Святий Юрій.
– Хто ти, дівчинко мала?
– Українка молода!
–А який твій знак рідненький?
– Лев і тризуб золотенький!
Жовті ниви, сині гори,
Жовто-сині в нас прапори!
Все будуть нам помагати
Господь Бог і Божа Мати!
Ю. Шкрумеляк.
4. Розподільний диктант: виписати прикметники у три колонки (якісні, відносні,
присвійні).
Скласти по три речення з прикметниками
кожного розряду:
Радісна звістка, шоколадні цукерки, Галин
зошит, синя даль, сильний біль, українська
пісня, шкільне подвір’я, мамина пісня, кисле
яблуко, Франкові твори, бабусина грядка,
політичний діяч, широкий світ, орлиний
політ, свекрушине слово.
5. Серед якісних прикметників виділіть
такі, що не утворюють ступенів порівняння,
складіть з ними по три речення:
Босий, зелений, гнідий, премудрий, грубуватий, добрий, сильний, німий, старезний,
солодкий-солодкий, малесенький, широкий,
правильний, красивий, екстрамодний, надзвичайний, жонатий, білий, овальний.
6. Гра “Хто кмітливий”?
Вилучіть зайве слово-прикметник, доберіть потрібне:
1. Широке поле, мудрий чоловік, кам’яний
будинок.
2. Західний вітер, буланий кінь, липовий цвіт.
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3. Соловейкове гніздо, Оленчина рукавичка,
ведмежа послуга.
4. Літній дощ, сильний дощ, дощова злива.
5. Малиновий цвіт, малинова ягода, малинове
пальто.
7. Визначити лексичні відношення поданих прикметників. Дослідіть, до якої групирозряду вони належать.
Шкільне подвір’я, дерев’яний будинок,
українська мова, читальний зал, срібна ложка,
кілометрова відстань, літрова банка, двогодинна нарада, ситцеве плаття, молочна каша,
батькова порада, бабусина казка, колишня
подруга, пральний порошок, атмосферний
тиск.
8. Дві команди: хто правильно і швидко
утворить прикметники від іменників у прямому і переносному значенні власних словосполучень
Марія, Ілля, Ігор, Василь, Наталка, Галя,
Мирон, Роман.
Орел, заєць, кіт, зозуля, соловей, вовк,
теля, сокіл.
9. Гра: “Хто швидше дійде до чарівного
замку, в якому живе Прикметник”.
Умови: 3–4 учасники, кубик, розлога карта
з номерами і різними пастками. Ведучий
читає словосполучення з прикметниками,
учасники по черзі кидають кубик і роблять
хід фішками. Хто помиляється – хід переходить до іншого. Виграє той, хто швидше
добереться до центру карти, де намальовано
палац.
Завдання: правильно визначити якісні,
відносні, присвійні прикметники.
Заповітна мрія, людський потік, великий
поет, сільський клуб, мерехтливий сніг,
світовий ринок, вовчі ікла, батьківські збори,
шкільний сад, яблуневий цвіт, мамина сумка,
бджолиний рій, босий чоловік, учителеве слово, зміїна отрута, вовче лігво, материне серце,
маленьке цуценя, українські діти, Галина музика, Галина ручка, золоте проміння, золоте
намисто, вчорашня розмова, торішнє листя.
10. Гра “Музична скринька”.
У ведучого – музична скринька. Інша
скринька із завданнями переходить з рук до
рук учасників (або цілого класу). Ведучий
(учитель) дає музичний сигнал: той, у чиїх
руках скринька із завданнями, відкриває її і
вибирає секретний пакет із вправами до
вивчених правил з теми “Прикметник”.

Завдання:
1. Визнач розряд прикметника, відгадай
загадки. (Біле поле, чорне насіння; хто уміє,
той і сіє (письмо). Маленький хлопчик у сірій
свитинці, по дворах стрибає, крихти збирає
(горобець)).
2. У чому різниця: лисяча нора – лисяча
вдача, золота медаль – золота обручка,
солов’їна мова – солов’їний голос.?
3. Знайди у вірші прикметники, визнач їхні
розряди. Склади свій опис весни.
Як весною тепла ласка
Гнала геть зимові сни,
Івасеві чулась казка
В тихім шелесті весни. (Г. Чупринка).
4. Що об’єднує дані прикметники? Склади
з ними речення:
Прадавній, вузлуватий, брунатний, босий,
маленький, голодний, синій-синій?
5. Склади текст з поданими прикметниками, визнач їхні розряди.
Соловейкова, далека, ранішня.
6. Згадай українські пісні, у яких є відносні
прикметники. Проспівай їх.
7. Виписати прикметники, визначивши
їхні морфологічні ознаки та синтаксичну роль
у реченнях. Пояснити афоризми Уляни
Кравченко:
Читання – це праця, великий, тяжкий, повільний труд. Картки треба обертати, неначе
скиби землі, і слово кожне обернути, важке
слово, глядіти, розважати, щоб у книзі віднайти живе серце безсмертного духа, книгу
треба серцем відчути, оживити ...
Книга – обличчя автора; у кожній книзі –
цілющий дар або вбивча отрута ...
8. Скласти твір-мініатюру “Моя мама”,
використавши прикметники.
9. Написати міні-твір “Моя вулиця”,
використовуючи прикметники-епітети.
10. Придумати казку про прикметник.
11. Вигадати гру “Усе про прикметник”.
12. Гра “Прикметникові кольори”:
–
Назвати
якнайбільше
“пісенних
кольорів” (“Ой, чорна я си чорна”, “Сивий
коню...”, “Чорні очка, як терен”, “Очі сині та
сині”...
– Які ви знаєте “кольорові” назви
художніх творів?
– Доберіть “кольорові” епітети до назв
рослин, тварин, людей, природи
– Пригадайте назви географічних кольорів
(Чорне море, Біле море...).
– Доберіть колір, який найбільш відповідає
голосним.
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– Утворіть кольори від назв: ягід, рослин,
металів, мінералів...
Чи всі кольори – якісні прикметники?
Доведіть свою думку.
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Потопляк Надія

Талант бути людиною...
(матеріали для уроку літератури рідного краю)

Уроки з літератури рідного краю мають
потужний заряд позитивної духовної енергії і
здатні зацікавити учнів творчими надбаннями
земляків.
Вони є ґрунтом для творчості вчителя з
метою залучення учнів до дослідницької, пошукової роботи, для глибшого усвідомлення
дітьми того, що їхній рідний край багатий
талантами, які вміють так захоплююче розповісти про нього, “оспівати його мовою прози і
мовою поезії”, прославляючи його минуле,
сучасне і майбутнє.
Особливо ефективними є уроки-зустрічі з
письменниками-краянами. Подаю фрагменти
саме такого уроку-зустрічі з поетом, письменником, бардом, композитором Зеновієм
Филипчуком.
Що формувало особистість поета? З анкети для переможців відбіркових конкурсів
фестивалю “Червона рута” (з автобіографічної довідки), складеної самим З. Филипчуком,
дізнаємося про сирітську долю хлопчика з
с. Підгірці Стрийського району Львівської
області. Червоноградська школа-інтернат (так
званий сиротинець), спогади про життя в
16

якому прочитайте у чудовій повісті З. Филипчука “Новий авторитет”: “Я вчився у школі, з
якої вийшло у світ чимало злодіїв, пияків,
розбійників, повій... Звісно, дехто став гарною, доброю людиною. З них варто взяти
приклад: пережити випробування долі, не
зламатися і не озлобитися. Я теж міг опинитися за гратами, бо в нашому інтернаті
існувало неписане правило: за три незначні
крадіжки відправляють у трудову колонію,
інакше кажучи, в’язницю для тяжких підлітків. На моїй совісті в тому дитячому віці –
декілька крадіжок... Проте небо зробило так,
що мене не спіймали, мабуть, згори йшли
яскраві промені, й ніхто не мав підозри.”
Далі – Стрийське МПТУ-8, де, як пише
поет, переважно навчалися недолугі діти
“третього сорту”. Там Зеновій Филипчук
уперше збагнув велич літератури. У цьому
велика заслуга вчителя української літератури Ізидора Івановича Гнатіва. “Це незвичайна
людина, – пише поет, – на нього я прагнув
рівнятися. Взірець людської гідності, чесності, порядності. Таких людей рідко зустрінеш у
житті.”
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Саме ця людина допомогла Зенкові повірити в себе, свої сили і скоро з “третього
сорту” він пробився до “першого”, бо став
студентом філологічного факультету Дрогобицького педінституту імені І. Франка, який
закінчив у 1985 році. Працював вчителем
української мови і літератури в Потелицькій
СШ Жовківського району, потім була праця
на районному радіо у місті Жовкві, тоді –
переїзд до Львова, співпраця з гуртом Віктора
Морозова, зі співаком В. Сачком, а далі – літературна діяльність, участь в акціях милосердя, виступи в дитячих будинках, дошкільних установах, школах. І скрізь поет Зеновій
Филипчук залишає у серцях слухачів чудові
зерна людяності, доброти, милосердя і тепла.
Як став колишній інтернатівець поетом, я
вже частково згадувала. Хоча сам Филипчук
про це напише: “Перший вірш написав у
другому класі. Ліг спати, а в голові снуються
рядки, які не забулися і донині:
Над зеленим гаєм сонечко зродилось,
Освітило ниву, річку – й далі покотилось.
Все ожило, заквітчалось од теплого сонця,
Завітало воно навіть до мого віконця.
Перші поетичні уроки З. Филипчук отримав від вже згаданого вчителя літератури,
який навчив хлопця теорії віршування, аналізував його поезії. У студентські роки писав
мало, всього кілька пісень. Більше читав,
перечитував, вчитувався, удосконалювався.
Протягом 1989–1991 рр. багато пише і багато
гастролює: як автор своїх пісень виступав у
Польщі, Німеччині, Греції, Бельгії, Австрії,
Австралії, Росії. Пише вірші, пісні, прозу. Для
нього творчість (у будь-якому жанрі) – це
вияв душі, боротьба, пізнання.
З. Филипчук має у своєму доробку дитячі
книжечки, які з особливим захопленням
читають мої учні: і малі, і старші. Це збірочка
“Я сьогодні йду до школи”, у поезіях якої
відчувається любов до рідної України, її
мови, природи.
Нагадаємо кожній дитині:
Ми живемо в своїй батьківщині.
Україна – рідна земля
Під небом і сонцем твоя і моя.
А ще:
Хто рідну мову забуває –
Душею в небо не літає.
Бо це тяжкий на світі гріх
Забуть слова батьків своїх.
Або крилаті вислови:
Батьківщини поганої не буває,
Є байдужі до неї діти.

Є у цій збірці такі цікаві замальовки, як
“Від імені дерев”, “Лось” та ін., а також пісні
Филипчука з нотами, що полегшує роботу
вчителя. Не менш цікавими є вірші зі збірки
“День Ангела”. В одному з них читаємо:
Боже натхнення
У чесному слові,
Що світиться ясно, мов зоряний сніг.
Боже натхнення
У теплій любові, що ллється промінням
До ближніх усіх.
Збірка “Посвята у європейці”– це короткі
оповідання, зміст яких можна визначити словами самого письменника: “Велике пізнати
можна в малому...” Кожен твір – це стежинка,
що веде до злагоди, добра, приязні поміж
усіма людьми. Дуже повчальними і для дітей,
і для батьків є оповідання “Кошти на
операцію”. Не можна не захоплюватися збіркою З. Филипчука “Дванадцять прекрасних
новин”, до якої ввійшли притчі, новели,
оповідання про нинішнє життя, яке переплітається з давніми біблійними мотивами.
Вона є добрим порадником як молодим, так і
старшим читачам, які прагнуть жити у світлі
єдиної Правди. Про це свідчить вже перший
твір збірки “Чужа доля” з епіграфом: “Хто
знайшов мир у собі, той знайшов вічність”.
Повчальним є оповідання “Помста зеленого
змія”. Дуже подобаються дітям крилаті
вислови зі збірки “Ковточки з української
чаші”. Це короткі повчальні сентенції, які так
глибоко характеризують сутність життя,
сутність людини, суспільства.
“Спокій – то щастя. На світі багато щасливців, які з цього приводу не здіймають галасу”.
“Людина вічна тоді, коли творить красу й
добро для інших”.
“В одній родині постійно нагадували: “Не
треба виносити з хати сміття” згодом їхнє
життя перетворилось на смітник”.
“Державу, де в носі є закон, як правило,
будують язиком”.
“Лихослів’я в розмові дівчини – однаково,
що болото на білій весільній сукні.”
“Коли на дівчині теліпається неохайне
вбрання, а ти її береш за жінку, будь певен:
кожного дня будеш бачити перед собою поле,
по якому рухається опудало”.
Такими ж цікавими є притчі зі збірки
“Нові притчі”, бо своїм простим і глибоким
змістом спонукають задуматися над тими
скарбами, що має кожна людина, незалежно
від віку, професії, матеріального становища.
Привертають увагу і твори збірки “Життя
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є життя”. Це книжка для молоді. Кожна
новела чи притча містить повчання, над яким
варто задуматися і зіставити зі своїм життям.
Надзвичайно цікавою є передмова автора
до збірки “Стежка секундної стрілки”: “Щоб
стати письменником, замало таланту і хисту,
треба бути мужнім і жертовним. Аякже!
Затратити море часу й сили, щоб у маленькій
краплині відкрити світ і розсміятися з
маленького Дива”. А от ліричні поезії збірки
“Інші багатства” є дарунком для тих людей,
які вірять, що слово не лише лікує душу, а й
робить світогляд прекрасним.
Добро і зло. Присутні з нами.
Людина – в центрі – ніби храм –
В час правди світить молитвами,
А в час брехні гульбище там.
Отож, подумай: звідки хлинуть
Сморід і збочення страшні
... Щоб врятувати Батьківщину,
й очистити її невинну,
почни із власної душі.
“Джерело добра і краси – душа, сповнена
радощами й тривогами рідного народу. Все,
що сприймається душею, пишеться душею”.
І справді, радістю і теплом віє від рядків
поезії “Усміхайтеся, будь ласка”:
Від твоєї усмішки, я знаю,
Мелодійно і ласкаво так
Йде проміння, мов у зелен-гаю
Ходить по земних стежках.
Від твоєї усмішки, я вірю,
Проминуть печалі дощові.
І розквітнуть в мами на подвір’ї
На світанку з квітами пісні.
І від того сяйва день, мов казка,
Принесе важливі відкриття.
... Люди, усміхайтеся, будь ласка,
щоби не проплакати життя.
Такими ж настроями пройнята збірка
крилатих висловів “Щастя буває правдиве й
без меж”.
Ще
одна
цікава грань творчості
З. Филипчука розкрита у його збірці “Талант
бути людиною”. Це своєрідні художні роздуми-новели, сповнені душевного тепла й світла, це психологічні замальовки та спостереження за життям молодої людини, що
зважилася жити по-новому, з Богом, тоді,
коли почало руйнуватися все, що звелося без
Бога. Людина знає, що сама не виживе, не
збереже ні своєї душі, ні сім’ї у вовчій грі на
виживання. Тому кличе на допомогу, на
пораду і розраду наймогутнішого й найласка18

вішого Спасителя Всесвіту. Вдячністю за
порятунок є молитва до Божої Матері двох
дівчат, Олі та Софійки, героїнь повісті
“Вогник з Вифлеєма”. Кожен день їхнього
життя – це випробування, інші погляди, інші
цінності, яких досі дівчата не зауважували.
Серед збірок З. Филипчука є одна, яка
особливо схвилювала мене і не залишила
байдужими моїх учнів. Це повість “Материнська провина”. Щоб зрозуміти її глибокий
психологічний зміст, треба згадати той час,
коли поети і прозаїки шукали вигідної
аудиторії для своїх виступів, а він, поет
З. Филипчук, не боявся зустрітися з осудженими і відповідав тим, хто питав його, чи не
боїться він іти до засуджених, адже вони такі
страшні: “Усі ми страшні, коли хочемо один
одному помститися, і всі ми – добрі, коли
хочемо порятувати один одного”. Отож,
сповідь засудженої жінки лягла в основу
повісті “Материнська провина”. Тяжкі слова
спокути, запізнілого каяття викликають жаль
і страх за майбутнє наших дітей. Тому й не
дивно, що письменник завершує розповідь
словами героїні, повними розпачу й болю:
“Не треба ворушити рану. Якби ви написали
пісню про материнську провину з глибини
страждаючого серця і заспівали молодим,
особливо дівчатам, щоб вони ніколи не
повторили моєї помилки...”
І як вирок нашій байдужості, нашому
марнославству письменник пише: “Найлегше
когось звинувачувати, і найтяжче – допомогти. Особливо, якщо потребуюча людина зовні
брудна, неохайна, зі слідами безпробудного
п’янства.
Але ж звідки починається духовне
падіння?”
Ще кілька слів про збірку, до видання якої
долучився і З.Филипчук. Це книжка “Вернусь
не тим, ким знали мене люди...” У вступному
слові поет пише: “Ця книжка потрібна нам,
щоб не скоїти злочину, живучи на волі. Ця
книжка потрібна їм, щоб навчитися творити
добро, живучи за ґратами”. Прочитавши рядки одкровень авторів книжки, що перебувають в ув’язненні, глибше усвідомлюєш
трагедію життя тих людей, їхній тернистий
шлях до каяття і прощення:
Наші гріхи простить нам зможе тільки мати,
Не прочитавши навіть каяття.
Чоло охрестить на порозі хати,
Покаже стежку синові в життя.
Звертаючись до засуджених Львівської
виправної колонії № 48, Зеновій Филипчук
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сказав: “Я хочу вклонитися вам, шановні друзі, за щирість людських світлих почуттів, які
ви зберегли у цих сірих стінах. Вкотре
переконуюся, що музика, створена душею,

ніколи людину не розчарує і в найскладніших
умовах”.
І його пісня, пісня Людини, Поета, була і є
саме такою.

ПРОЕКТ
“Газова криза: шляхи її вирішення”

Варениця Ліана,
Дроняк Анжела,
Турчинська Орислава

Керівники проекту: Варениця Л.В., учитель фізики СЗШ № 41 м. Львова,
Дроняк А.П., учитель географії СЗШ № 41 м. Львова,
Турчинська О.М., викладач КПМО ЛОІППО.
Тип проекту: інформаційно-дослідницький, міжпредметний (фізика, географія).
Учасники проекту: учні 8-В класу СЗШ № 41 м. Львова.
Проблема: “Як подолати газову кризу в Україні?”
Мета проекту: систематизувати й узагальнити знання про паливо та паливно-енергетичні
ресурси України. Запропонувати шляхи виходу України з енергетичної кризи.
Завдання проекту:
– Організація пошуково-дослідницької роботи учнів з означеної проблеми.
– Проведення презентації проекту у формі усного журналу за такими тематичними питаннями:
1. Види палива, його використання. Питома теплота згоряння палива.
2. Паливно-енергетичні ресурси України і їхні запаси.
3. Альтернативні джерела енергії та актуальність їхнього використання.
4. Шляхи виходу України з енергетичної кризи.
– Розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей учасників проекту.
– Вдосконалення життєвих компетентностей учнів.
І. Актуалізація проблеми
Як уникнути енергетичних криз? Ця проблема неодноразово поставала у багатьох країнах світу. Її актуальність ще раз підтвердили
події початку 2009 року.
Різдвяним “подарунком” для Європи стало
повне припинення постачання російського
газу територією України. Без попередження 7
січня Росія закрила останній газовий перехід
до нашої країни. А ми були змушені перевести вітчизняну газотранспортну систему на
роботу в автономному режимі. При цьому
споживачів України забезпечили газом за
рахунок власного видобутку та запасів у
підземних сховищах. Європейські ж країни,
залежні від російського палива, забили на
сполох – їхніх запасів газу вистачало лише на
кілька тижнів [“Урядовий кур’єр”, п’ятниця,

9 січня 2009 року, №1].
Хоча 20 січня о 10.00 год. ранку ВАТ
“Газпром” у визначених двосторонніми контрактами обсягах поновив постачання газу
європейським та українським споживачам,
проблема не зникла. Її потрібно вирішувати.
В Європі прийнято енергетичну стратегію,
яка коротко позначається цифрами 20 – 20 –
20. Це означає, що на Заході ставлять
завдання 20% енергії виробляти за рахунок
альтернативного палива, на 20% скоротити
викиди в атмосферу і на 20% зменшити
споживання енергоресурсів.
Які кроки потрібно зробити Україні в такій
ситуації? На це питання ми спробуємо відповісти у нашому проекті.

II. Етапи реалізації проекту
Діагностико-концептуальний:
1.Створення і визначення функцій пошукових груп.
2.Розподіл доручень між керівниками та учасниками проекту.
3.Пошук джерел інформації з поданої теми.
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Організаційний:
1.Анкетування вчителів та учнів 8-х класів на тему: “Використання різних видів палива для
опалення житла”. Обробка анкет.
2.Проведення тематичних виховних годин “Альтернативні джерела енергії та енергозбереження”.
3.Випуск інформаційних плакатів, що демонструють забезпеченість України різними видами
палива та структуру їхнього споживання.
4.Організація та проведення акції “Я – за нетрадиційні джерела енергії”.
5.Організація та проведення конкурсу малюнків на теми: “Збережи тепло в оселі” та “Будинки
майбутнього”.
6.Збір матеріалів з періодичних видань на тему “Україна і Європа в газовій кризі”.
7.Систематизація та оформлення отриманого матеріалу.
Практичний:
- Створення групи контролю за енергозбереженням у школі.
- Проведення презентації проекту у формі усного журналу.
- Створення комп’ютерної презентації проекту.
- Розміщення матеріалів проекту та його презентації на сайті школи.
III. Очікувані результати
– Визначення шляхів виходу України з енергетичної кризи.
– Вдосконалення життєвих компетентностей учнів: інформаційної, соціально-трудової, вміння
вчитися.
– Формування навичок дослідницької роботи.
– Вдосконалення вміння орієнтуватись в інформаційному просторі та аналізувати отриману
інформацію.
– Створення ілюстративних та інформаційних матеріалів.
Усний журнал
1. Вступ.
2. Сторінка перша: “Види палива, його використання. Питома теплота згоряння палива”.
3. Сторінка друга: “Паливно-енергетичні ресурси України і їхній аналіз”.
4. Сторінка третя: “Альтернативні джерела енергії та актуальність їхнього використання”.
5. Сторінка четверта: “Шляхи виходу України з енергетичної кризи”.
1. Вступ
Вступне слово вчителя фізики.
Кінець грудня 2008 року та початок січня 2009 року запам’ятався нам тим, що основною
темою, яка обговорювалася в ЗМІ та у наших сім’ях, була “газова криза”, яка охопила Західну
Європу та Україну.
Разом з вчителькою географії ми запропонували Вам взяти участь у проекті, за допомогою
якого хочемо з’ясувати, що стало причиною “газової кризи” в Україні.
Вступне слово вчителя географії.
Сьогодні ми з вами розглянемо види палива та питому теплоту його згоряння, будемо
спиратися на знання з фізичної географії України, отримані у 8-му класі, про паливні корисні
копалини України, проаналізуємо їхні запаси, закономірності розміщення. Використовуючи
інформацію, зібрану під час роботи над проектом, розглянемо альтернативні джерела енергії та
запропонуємо свої шляхи виходу України з “газової кризи”.
У роботі над проектом брали участь чотири групи експертів, які працювали над заданими
темами.
Проведемо презентацію нашого проекту, гортаючи сторінки усного журналу.
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2. Сторінка перша: “Види палива, його використання. Питома теплота згоряння”
Перший експерт.
Паливо. Історія видобутку і використання.
Паливо – це речовина, яка, згоряючи, дає
високий тепловий ефект.
Для сучасної цивілізації паливо –
необхідна умова існування. Як видно з рис. 1,
воно використовується в різних галузях: у
промисловості, на транспорті, для обігріву
житла та приготування їжі.
Історія видобутку та використання палива
сягає у сиву давнину. 500000 років тому, під
час льодовикового періоду, людина навчилась добувати вогонь і підтримувати вогнище
на місці стоянки. Першим паливом, яке вона
використовувала, були дрова. Всього 150–200
років тому металургійні заводи працювали на
дровах, ними завантажували і печі паровозів.
У древньому Китаї ще в 1000 році до н. е.
видобували вугілля та використовували його
для виплавки міді. Пізніше його стали
використовувати для виробництва фарфороДругий експерт.
Види палива. Питома теплота згоряння
палива.
Паливо можна поділити на тверде (дрова,
кам’яне вугілля, торф, сухий спирт), рідке
(нафта, бензин, дизельне паливо, гас) та газоподібне (природний газ, пропан, бутан).
Основною характеристикою палива є питома
теплота його згоряння.
Введемо цю фізичну величину. Вона
позначається буквою q і у системі СІ
вимірюється в Дж/кг.
Питома теплота згоряння палива – це фізична величина, яка характеризує певне паливо і дорівнює кількості теплоти, що виділяється в процесі повного згоряння 1 кг палива.
Розглянемо таблицю 1. Різні види палива
мають різну питому теплоту згоряння. Це
означає, що при спалюванні різних видів
палива масою 1 кг виділяється різна кількість
теплоти.

вих виробів, кольорових металів, паперу,
пороху.
У Європі першими почали добувати
вугілля жителі Британії. І вже у XIV–XIX ст.
саме Англія видобувала найбільше вугілля в
світі. Як свідчать численні археологічні знахідки, на території України кам’яне та деревне вугілля використовували вже у X–XI ст.
Перші згадки про видобуток і використання нафти відносяться до 400–300 років до н.е.
Олександр Македонський завоював територію нинішнього Азербайджану і закріпився
на узбережжі Каспійського моря. Тут місцеві
жителі показали йому світильники, які горіли
яскравим білим полум’ям. Жир, який використовували для них, був рідким і мав жовтий
колір. Його називали “нафата”, що означало
“той, що просочується”, бо він просочувався
крізь гірські породи. Очевидно, звідти і
походить слово “нафта”.
Щоб обчислити кількість теплоти, що
виділяється при повному згорянні палива
масою m , потрібно питому теплоту згоряння
палива помножити на масу палива:
Q=qm
Серед усіх видів палива, які використовуються в нашій країні, можна виділити
три основних: кам’яне вугілля, нафта (та
продукти її переробки), природний газ.
Чому?
По-перше, всі ці види палива мають
велику питому теплоту згоряння.
По-друге, Україна має великі запаси кам’яного вугілля, які забезпечують потреби її
господарста на 94%.
По-третє: нафта і газ (майже 70% якого
Україна експортує з Росії) транспортуються
найдешевшим видом транспорту – нафто- та
газопроводами.

3. Сторінка друга: “Паливно-енергетичні ресурси України і їхній аналіз”
Перший експерт.
До паливних корисних копалин належить нафта,
природний газ, вугілля, торф та горючі сланці.
Розглянемо закономірності поширення цих
корисних копалин. Паливні корисні копалини
поширені переважно в межах тектонічних
западин і плит платформенних областей, а

також передгірських крайових прогинів.
На території України є всі основні види
паливних ресурсів. Провідне місце серед них
посідає кам’яне вугілля. Головні запаси
кам’яного вугілля зосереджені у двох басейнах – Донецькому та Львівсько-Волинському.
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Буре вугілля є у Придніпров’ї, на Поділлі
та на Закарпатті. Найбільшим є Дніпровський
буровугільний басейн.
Родовища горючих сланців є в Карпатах,
на Поділлі, в межах Українського щита.
Торфові родовища знаходяться переважно на

Поліській низовині, в річкових долинах.
Родовища нафти і газу зосереджено в
трьох регіонах: Карпатському, ДніпровськоДонецькому, Причорноморсько-Кримському.
Останнім часом з’ясувалось, що нафта і газ
містяться у породах Українського щита.

Другий експерт.
Кам’яне вугілля.
Перша письмова згадка про відкриття великого родовища вугілля на Україні датована
1721 роком, коли Петро I видав указ про
початок видобування його в державних цілях.
Це стало початком промислового видобутку в Україні. Перша шахта, глибиною 75
метрів, була збудована в 1795 році на
правому березі р. Сіверський Донець.
Донецький басейн був і залишається
найбільшим в Україні районом видобутку
кам’яного вугілля. Він займає площу понад
50 тис. км 2 і зосереджує близько 98% запасів
кам’яного вугілля України. Розташований він
у трьох східних областях – Донецькій,
Луганській і Дніпропетровській. Запаси
вугілля оцінюють в 109,0 млрд тонн в шарах
потужністю 0,6–1,2 м. Тут залягає коксівне,
газове вугілля та антрацит. Але Донецький

басейн відзначається великими глибинами
залягання вугільних шарів, у зв’язку з чим
видобуток можливий лише підземним
способом і на великій глибині (до 1200 м).
Тому собівартість вугілля тут вища, ніж у
середньому по СНД.
Львівсько-Волинський басейн знаходиться
на заході України (у Львівській та Волинській
областях) та має площу близько 10 тис. км2.
Про існування тут покладів вугілля повідомив
геолог М.М. Тетяєв у 1912 році. Будівництво
шахт і допоміжних промислових підприємств
почалось у 1949 році, а в 1957 році була
введена в дію перша шахта. Тепер їхня
кількість досягла 20. Цей басейн має значно
менші запаси, вугілля в ньому сірчисте,
переважно енергетичне, з невисокою теплотворною здатністю. Максимальна потужність
кам’яновугільних шарів – 2,8 м.

Третій експерт.
Буре вугілля.
Основні ресурси бурого вугілля знаходяться у Дніпровському буровугільному басейні. Він займає площу близько 150 тис.км2.
Його родовища знаходяться в Кіровоградській, Дніпропетровській і Житомирській
областях. Загальні розвідані запаси становлять 6 млрд тонн. Залягає вугілля близько до
поверхні, тому його можна добувати відкритим способом. Це вугілля брикетується, може
використовуватись для спалювання на
електростанціях і в побуті. Родовища бурого
Четвертий експерт.
Нафта і газ.
Відомо, що населення “нафтових” районів
Галичини з дуже давнього часу користувалося в домашньому побуті нафтою і озокеритом. Крім того, архівні документи
засвідчують, що Західна Україна є одним з
найстаріших нафтових районів світу. Перші
свідчення про видобування нафти у Західній
Україні датуються серединою ХVII ст. Важку
працю робітників на нафтових копальнях
описав Іван Франко у повісті “Борислав
сміється”.
22

вугілля відомі також в Полтавській і Харківській областях, в Придністров’ї, Передкарпатті та на Закарпатті.
Торф.
Значні його запаси є на півночі України.
До 65% запасів торфу припадає на район
Полісся, а 30% знаходиться у лісостеповій
зоні. Всього виявлено понад 1500 родовищ
торфу. Торф використовується як паливо,
добриво, як цінна сировина для хімічної
промисловості.

Сьогодні в Україні взято на державний
облік 355 родовищ, у яких видобуток нафти і
газу є доцільним. Більш ніж на 30 газових
родовищах сьогодні здійснюється будівництво нових свердловин глибиною 1500–7000 м.
Карпатський нафтогазоносний район охоплює родовища Передкарпаття, Українських
Карпат і Закарпаття. Тут виявлено понад 30
родовищ газу. Найбільшими нафтогазовими
родовищами є Волинське, Бориславське,
Дашавське.
Дніпровсько-Донецький нафтогазоносний
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район розташований на Лівобережжі України
у межах Дніпровсько-Донецької западини.
Понад 80% видобутку нафти і газу припадає
саме на нього. Найбільшими газовими родовищами є Шебелинське, Єфремівське, нафтовими – Леляківське, Глинсько-Розбишівське,
нафтогазовими – Качанівське, Яблунівське та
Гнідинцівське. Всього тут виявлено понад
140 родовищ.
Причорноморсько-Кримський нафтогазоносний район займає територію Причорноморської низовини та степового рівнинного
Криму. У ньому розвідано понад 60 родовищ
П’ятий експерт.
Аналіз запасів кам’яного вугілля.
Відомо, що вугілля – це єдиний вид палива, розвідані запаси якого можуть забезпечити потреби промисловості України на
найближчі 300 років (при максимальних
потребах господарства країни 140–150 млн т
у рік). У структурі запасів палива України на
вугілля припадає аж 94%, тоді як на газ –
3,6%, а на нафту – 1,2%. На Україну припадає
2% світового видобутку кам’яного вугілля.
Головним споживачем кам’яного вугілля є
електроенергетика та металургія. Відомо, що
90 із 104 енергоблоків України працює на
вугіллі. Частка вугілля серед усіх запасів
енергоресурсів країни становить 95,4%, тому
зрозуміло, що воно і надалі залишиться
головним енергоносієм. Але якщо говорити
про структуру споживання паливних ресурсів
в Україні, то вугілля тут поступається газу
(відповідно, 22,9% та 39%). Про це свідчать
дані таблиці 2.
Аналіз запасів природного газу і нафти.

нафти і газу. Найбільшими серед них є
Джанкойське, Глібівське, Штормове, Казантипське. Перспективними щодо газу є ділянки Чорного моря на глибинах 700–750 м.
На глибині 300–350 м існують умови для
утворення сумішей вуглеводневих газів. Про
можливість їхнього добування свідчить
досвід інших країн.
Перспективними на нафту і газ також
вважають породи Українського щита, де
починають освоювати новий газонафтовий
басейн, а також о. Зміїний.

Незважаючи на значні запаси палива,
потреби господарського комплексу України
за рахунок власних ресурсів нафти і газу
задовольняються на 10–20%. Цей показник
засвідчує велику залежність України від
імпортних енергоносіїв, а саме від російського газу. Відомо, що близько 70% від усього
природного газу, що споживається в Україні,
становить імпорт з Росії. Водночас майже
90% російського газу транспортується через
територію України в Західну Європу. І хоча у
структурі витрат палива відсоток природного
газу останніми роками має тенденцію до
зменшення, все-таки він залишається паливом
№1 в Україні (див. табл.. 2).
Великі надії ми покладаємо на шельф
Чорного та Азовського морів. Геологи передбачили, що початкові потенційні ресурси газу
в Україні можуть становити понад 7 трлн м3,
а потенційні ресурси вуглеводнів біля
українських берегів – понад 1530 млн т
умовного палива.

4. Сторінка третя: “Альтернативні джерела енергії та актуальність їхнього
використання”
Перший експерт.
Нетрадиційні та відновлювані джерела
енергії (НВДЕ).
До НВДЕ відносять малу гідроенергетику,
геотермальну, сонячну, фотоелектричну енергію, енергію припливів, хвиль океану, вітру,
тверду біомасу, гази з біомаси, рідкі види біопалива та відновлювальні муніципальні відходи, а також теплоенергію, “створювану”
завдяки тепловим насосам, шахтний метан та
інші.
На сьогодні частка НВДЕ у виробництві
енергії у світі ще не є значною (близько 14%).
В Україні частка НВДЕ в енергетичному

балансі становить лише 7,2% .
Усі види НВДЕ мають такі значні переваги, як дуже низький рівень (або зовсім не
мають) викидів парникових газів і невичерпний (відновлюваний) запас палива, необхідний для їхньої реалізації. Саме тому ринок
НВДЕ у світі розвивається щораз швидше.
Приклад цього – в минулому році у НВДЕ
інвестовано понад 100 млрд доларів США.
Можливості для використання НВДЕ
мають усі області України (див. табл. 5).
Проте справа із впровадженням НВДЕ у
країні іде повільно. Головна причина – від-
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сутність системи економічного стимулювання
переходу до використання НВДЕ.
Серед пріоритетних видів НВДЕ, які вже
сьогодні можуть успішно розвиватися, можна
назвати біоенергетику, вітрову, малу гідроДругий експерт.
Біоенергетика. В Україні вона має широкий спектр сировинних ресурсів, які можна
використовувати як шляхом прямого спалювання, так і для виробництва біогазу, біодизелю, біоетанолу, твердих паливних
брикетів та ін. Це і відходи лісового господарства, побутові відходи і, нарешті, спеціально вирощувана біомаса, зокрема – ріпак,
сприятливі умови для вирощування якого є в
багатьох регіонах України.
Але і тут є свої проблеми. По-перше, розширення площ під ріпак має спонтанний
характер і практично весь урожай експортується; по-друге, під ріпаком земля швидко
виснажується; по-третє, відсутні також технічні умови і регламенти на виробництво,

енергетику,
сонячну
та
геотермальну
енергетику, використання синтезу газу та
шахтного метану.
Коротко охарактеризуємо кожен із видів.

зберігання,
використання
біодизельного
пального і т.д.
Вітроенергетика. На сьогодні є найбільш розвинутим видом НВДЕ в Україні.
Україна має власні розробки вітроенергетичних установок (ВЕУ) та власне промислове виробництво, є і ліцензійні ВЕУ. Працюють вісім вітрових електростанцій (ВЕС) в
Криму, Приазов’ї та в Карпатському регіоні.
Починаючи з 1997 року, коли була прийнята
Комплексна програма будівництва ВЕС,
вітроенергетика в Україні отримала державну
підтримку у вигляді надбавки до тарифу за
електроенергію. Про перспективи розвитку
свідчать дані таблиці (див. табл. 4).

Третій експерт.
Мала гідроенергетика. Україна має потужні ресурси гідроенергії малих рік – майже 63
тисячі малих рік, потенціал яких становить до
28% від загального гідропотенціалу України.
Перевага малої гідроенергетики – малі
капітальні витрати, дешева та екологічно
чиста енергія, наявність у країні достатнього
науково-технічного потенціалу та досвіду використання обладнання. На сьогодні в Україні
є менше сорока таких електростанцій. Основними причинами недостатнього розвитку
цього напряму є складний економічний і фінансовий стан, значне подорожчання будівництва, недостатня підтримка з боку держави.
Сонячна енергетика. Сьогодні в Україні
сонячна енергія використовується для гарячого водопостачання, для виробництва
електроенергії на основі фотоелектричних

перетворювачів. Як свідчать дані таблиці 5,
енергетичний потенціал у цій галузі мають
всі області, а найбільше – південні області
України. Першим будинком в Україні, який
використовує виключно сонячну енергію, є
будинок по вулиці Саксаганського у Львові.
Геотермальна енергетика. Найбільш
сприятливі умови для використання геотермальних вод існують у Закарпатті і в Криму,
але навіть в цих районах використовується не
більше 2% потенціалу. У смт Брюховичі
поблизу Львова також відкрито гарячі джерела. Геотермальні води можуть бути використані для опалення та гарячого водопостачання. Перспективним напрямом є
спорудження ГеоТЕС, які є екологічно чистими і рентабельними з низькими термінами
окупності (менше 5 років).

Четвертий експерт.
Надійним додатковим джерелом енергії в
Україні може бути синтез газу, який можна
одержати із бурого вугілля, відходів переробки кам’яного вугілля, торфу, а також
шахтний метан.
Шахтний метан – найцінніший енергоносій. За запасами шахтного метану Україна
посідає четверте місце у світі, але його
видобуток (утилізація) становить всього 80
млн м3 на рік.

Решта – викидається в атмосферу, забруднюючи її і погіршуючи екологічні умови
регіону. Щорічно системи вентиляції й
дегазації вугільних шахт України викидають
в атмосферу понад 3,5 млрд м3 метану (зазначимо, що щорічний видобуток природного
газу в Україні становить близько 18 млрд м3).
Додамо, що наявність метану у шахтах дуже
ускладнює ведення гірничих робіт і створює
реальну загрозу виникнення пожеж і вибухів
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у зонах його скупчення. Висновок такий:
видобуток метану буде вирішувати одразу

кілька важливих проблем.

5. Сторінка четверта: “Шляхи виходу з енергетичної кризи”
Виступ аналітичної групи.
Опрацювавши анкети учнів 8-х класів, ми можемо зробити такі висновки:
 Природний газ для обігріву помешкань використовує 100% сімей.
 59% опитаних відзначили, що у зв’язку з підвищенням оплати за газ їхні сім’ї зменшили його
споживання з метою економії.
 19,6% сімей для обігріву помешкань, крім газу, використовують інші види палива (переважно
дрова).
 17% сімей задумуються про зміну виду палива.
Очевидна залежність наших сімей від споживання газу. Як її позбутися?
Ми пропонуємо такі шляхи:
1. Збільшення видобутку газу в Україні, розширення масштабів геолого-розвідувальних робіт,
зокрема на шельфі Чорного та Азовського морів.
2. Пошук нових джерел постачання газу в Україну.
3. Широкомасштабний видобуток (утилізація) шахтного метану.
4. Зростання обсягів видобутку кам’яного вугілля в Україні шляхом спорудження нових шахт і
освоєння нових горизонтів, реконструкції чинних і закриття безперспективних шахт.
5. Значне збільшення інвестицій у газову та вугільну промисловість для їхньої модернізації та
впровадження нових технологій видобутку.
6. Розробка та впровадження енергозберігаючих технологій. В Україні Держкомітет з
енергозбереження розробив заходи щодо реалізації енергозберігаючої політики до 2010 року,
але здійснюються вони ще дуже повільно. Що ми можемо зробити вже сьогодні у цьому
напрямку? Звичайно, це утеплення власної оселі та рідної школи.
7. Якнайширше використання нетрадиційних та відновлюваних джерел Енергії (НВДЕ). Для
цього потрібно створити систему економічного стимулювання переходу до використання
НВДЕ, залучати інвестиції для їхнього розвитку та пропаганди.
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ДОДАТКИ
Таблиця 1
Питома теплота згоряння палива
Речовина
Антрацит
Бензин
Водень
Гас
Деревне
вугілля
Дизельне
пальне
Дрова сухі
(дуб)
Кам’яне
вугілля
Порох
Природний газ
Нафта

Спирт

q,
МДж/кг
30
46
120
46
34

Таблиця 2
Структура витрати палива за напрямами 2007 року
в Україні (у відсотках)
Показники
Природний газ
Вугілля
Нафта
Дизельне паливо
Автомобільний
бензин
Топковий мазут

42
10
27
4
44
44

Таблиця 3.
Виробництво теплової та електричної енергії з НВДЕ в світі
Тип відновлюваного
джерела
енергії

Виробництво
енергії, %
1995 рік

Біомаса
Мала гідроенергетика
Вітроенергетика
Геотермальна
енергетика
Сонячні теплові
колектори
Фотоенергетика

60,2
35,5
0,5
3,4

Виробництво
енергії, %
2010 рік
(прогноз)
74,2
16,8
3,8
2,9

0,4

2,2

0,003

0,1

Таблиця 4
Виробництво електричної та теплової енергії з НВДЕ в Україні (у відсотках)
Показники

2001 рік

Велика
гідроенергетика
Біоенергетика
Вітроенергетика
Мала гідроенергетика
Сонячні теплові
колектори
Геотермальна
енергетика
Фотоелектрична
енергетика

26

27

78,7

2010 рік
(прогноз)
68,7

17,9
0,2
3,1
0,04

23,76
3,15
2,16
1,72

0,07

0,49
0,02
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Довгаль Оксана

Стрілецька творчість
Феномен Українського Січового стрілецтва полягав не тільки у боротьбі за національне визволення й самостійність України, а й
у пробудженні свідомості народу в галузі
культури, письменства, живопису, музики.
Усуси запам’яталися не лише військовим
вишколом і дисципліною, а й високим рівнем
інтелектуального розвитку. Січові стрільці
відкривали школи, виступали з концертами,
багато з них володіли іноземними мовами.
Були серед них професійні письменники –
Роман Купчинський, Олесь Бабій, Лев Лепкий, Василь Бобинський (який разом із
художником Левом Гецом створив велику
антологію стрілецької поезії, куди увійшли
твори 36 авторів), Степан Чарнецький, Юрій
Шкрумеляк, Юрій Назарук, Василь Вишиваний (архікнязь Вільгельм Габсбург, престолонаслідник Австро-Угорської імперії, що
зрікся свого титулу і воював на боці Українських січових стрільців), Антін Лотоцький;
композитори – Роман Купчинський, Михайло Гайворонський, Лев Лепкий; художники
– Осип Курилас (автор понад 200 художніх
творів, серед яких полотна “Маківка”, “Битва
на Лисоні”, “Вибух гранати”), Осип Сорохтей, який навчався у Краківській академії
мистецтв, Юліян Назарак, теж студент Краківської академії, всесвітньовідомий Лев Гец;
фотографи – Іван Іванець (який був і
прекрасним художником-баталістом), Теофіл
Михайло
Мойсейович, скульптори –
Гаврилко, Михайло Цимбрила. Мали усуси й
свій театр, читальні, бібліотеки.
Не випадково відомий український художник, письменник-гуморист Едвард Козак
(псевдонім – Еко) так описав Січове стрілецтво: “Усусуси … були якимсь іншим
військом, якого не було більше на світі…
Військо, попереду якого ішли як генерали –
поети…”
Стрілецька пісня не має аналогів ні у
світовій, ні в українській військовій поезії.
Цьому значною мірою сприяла діяльність
утвореної на початку вересня 1914 року
“Пресової квартири”. Ще на світанку Стрілецької епопеї серед організаторів легіону
виникла ідея збирати матеріали і пам’ятки,
які стануть основою для написання історії
Січового стрілецтва. “Пресова квартира” мала
займатися не тільки збором інформації для
історії, а й культурно-виховною роботою.
30

Пісенна творчість особливо яскраво
розквітла в часи перемир’я 1915–1916 рр., а
Р. Купчинський став справжнім Бояном
стрілецтва. Хто не знає пісень “Човен хитається” і “Накрила нічка”? Це було навесні 1917 року. Річка Ценівка (під Куропатниками й Конюхами) після танення снігу
створила справжнє озеро між стрілецькими й
ворожими окопами. Допізна лунали співи та
бриніли гітари, а весняна ніч і тужливі
зітхання закоханого хорунжого УСС Василя
Соловчука спричинили появу такого ліричного шедевру. Пісня “Як з Бережан до кадри” (кадра – це збірний пункт, де формувалися відділи УСС) теж стала народною. Вона
виникла в жовтні 1916 року після боїв під
Потуторами, де Р. Купчинський увічнив хорунжого Осипа Теліщака з його любовними
пригодами і клопотами. Про переїзд УСС за
Збруч у 1918 році йдеться у пісні “Зажурились галичанки”.
У 1920 році біля Жмеринки Р. Купчинський пише пісню “Ірчик”, присвячену хорунжому УСС Андрієві Баб’юку (псевдонім
Мирослав Ірчан), згодом розстріляному на
Соловках (1937). Свій псевдонім Ірчан узяв
від імені гімназистки Ірки Стромецької, в яку
був шалено закоханий.
Перу Р. Купчинського належить понад 60
пісень. Це такі шедеври, як “Їхав стрілець на
війноньку” (музика М. Гайворонського),
“Заквітчали дівчатонька” (присвячена пам’яті
підхорунжого Мальованого, вбитого на горі
Лисоні поблизу Бережан у 1916 році), “За
твої, дівчино”, “Не сміє бути в нас страху”,
“Пиймо, друзі”, “Накрила нічка”.
Роман Купчинський був талановитим поетом. Літературні критики говорять про
стильову і жанрову різноманітність його поезії, і про композиційну виразність, і про оригінальну строфіку. Хочеться ще сказати про
вітаїстичну ідею творів, про любов до життя
навіть на цих “косовицях смерті”, про оптимізм попри все…І про повне серце любові до
України.
Ще вчора...
Степи... Кругом потоки сонця.
Поклався вітер на траві.
Далеко — ген! — у синяві
Село чекає оборонця.
Який простір! Яка краса!
Сміються сині небеса.
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Сміються хмари яснокрилі,
Орел дрімає на могилі.
А коні куряву здіймають,
А коні землю рвуть
Закутими копитами.
Почули степ... пристанули...
І ніздрі розширяють,
І ржуть...
Вперед! І знову грянули
В погоню за розбитими.
Великдень нам у груди.
І пісня котиться в просторі,
Немовби хвиля в синім морі.
(А сонце, сонце всюди,
І всюди божий рай!)
“Хто нам казати важиться,
Що то невольний край,
Виходь на бій! Покажеться!”
Нечайно блиск, і свист, і гук,
Аж охнула могила!
Вони!.. Позір! Шаблі до рук!..
І курява покрила.
Стрілецька поезія стала своєрідним військовим щоденником, документом епохи, стрілецька кров запеклася рядками пекучої правди і словами воістину пророчими:
Ті тисяч – тисячі могил,
Ті тисяч – тисячі калік,
Все виплатиться згодом!
Із них народ вогонь до жил
Зачерпуватиме повік,
Бо став від них народом.
У 1977 році в Нью-Йорку вийшла поетична збірка стрілецького барда “Ми йдемо в
бій”, у 1965 році – поема-повість “Скоропад”,
у 1965 – “Мисливські оповідання”, згодом –
поема “Великий день”. Р. Купчинський був
блискучим прозаїком – його історичну трилогію “Заметіль”, куди ввійшли повісті зі
стрілецького життя “Курилася доріженька”,
“Перед навалою”, “У зворах Бескиду”, у 30-ті
роки, за спогадами львівського професора
Ю. Редька, зачитували до дірок.
Гімном січових стрільців стала пісня “Ой
у лузі червона калина” на слова Степана
Чарнецького, а “Журавлі” братів Лепких
стали реквіємом над могилами полеглих або
емігрантів, яким судилося померти далеко від
України. Богдан Кравців писав про значення
цієї пісні: “Як мотто для стрілецької пісні … я
поставив би написану Богданом Лепким
пісню “Видиш, брате мій…” ... Її провідний
мотив “заки море перелечу, крилонька зітру”
слідний сливе у всіх стрілецьких піснях…”
Автор розповідає про стрілецьку пісню як про

те, що влилося нам у кров, і водночас як про
те, про що дуже важко говорити:
“Стрілецької пісні не аналізуємо, про неї не
думаємо, її тільки співаємо – і в тому вся
приваба чар її. Тому говорити про неї не так
легко. Куди вимовніше й безпосе-редніше
промовляє вона сама”.
Не менш популярною серед найавторитетніших професійних хорів є і пісня на
слова Михайла Кураха “Тим, що впали”
(“Коли ви вмирали”).
У поезії Михайла Кураха оживають фольклорні образи козацьких пісень, а смерть січового стрільчика стає тою сумною естафетою,
яку Україні судилося нести століттями:
Плакав вітер…
Ой так плакав
На краю діброви,
Де стрілецьке біле тіло
Лежало у крові.
Нахилявся до личенька,
Цілував шовково.
Кучерявив кучерики
Круто-барвінково.
Зривав з дерева листочки,
Сплітав їх уміло,
Вкривав, ніби китайкою,
Стрілецькеє тіло,
Щоби дощі не змивали
Стрілецької вроди,
Щоб личенька не клювали
Чорнії ворони.
Плакав вітер…
Ой так плакав
Жалібненько-тонно,
Співав “Вічну” над стрільчиком
Сумно-похоронно.
У тяжкі моменти історії саме така поезія
найкраще лікує душу, бо вона відлунює голосами предків, вона зрозуміла для кожного,
вона глибоко народна.
Серед поетичних персоналій стрілецтва
цікавою постаттю є Микола Матіїв-Мельник.
Він здобував освіту в Чернівецькому, Віденському та Львівському університетах, був в
УСС, в Українській Галицькій армії. Автор
багатьох збірок прози (“За рідне гніздо”, “По
той бік греблі”, “Крізь дим і згар”, “На чорній
дорозі”), дитячий письменник, перекладач. У
20–30 роки його поезія була дуже
популярною в Галичині. Лірика М. МатіїваМельника – баладна, для його поезій
характерні драматизм і трагізм.
Його вірші – віддзеркалення доби, яка
забирала як пожертву найкращих. Багатьом із
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них судилося бути безіменними, а їхні
подвиги не записані в жодні анали. Німим
запитанням пронизує серце: “Хто ти?”
Невідомому
О, хто ти, хто ти, друже милий?..
(Рахманно дзвонить сон-трава)
Коли і як у цій могилі
Твоя спочила голова!?
О, хто ти, хто ти?.. Десь у полі
Сокоче в чорноземі плуг.
Я знаю, що ти впав за волю,
Як сонце йшло в вечірній пруг.
Я знаю, як під гук шалений
Гармат і тупіт кінських ніг
Котивсь дев’ятий вал страшенний
І ти з залізом в рані біг…
Я знаю, як із серця впали
Червоні в чорнозем квітки,
А очі прапорів шукали –
І кріс твій випав із руки…
І зір твій так поволі гаснув,
Як гасло сонце в небесах,
І злинув крізь простори ясні
Твій дух…І сканула роса.

З Валгали злинула на шлях
І з росами на сон зложила
Цілунок на твоїх устах…
Феномен бойового духу стрілецтва, очевидно, полягав в усвідомленні того, що за
волю держави можна віддати й життя. Навіть
якщо твій подвиг залишиться анонімним.
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А в ніч Валькірія на крилах

СЦЕНАРІЇ
Безкомпромісний і творчо багатогранний
(до аспектів використання в позакласній роботі
життєвого і творчого шляху Івана Багряного)

Іван Багряний – поет, прозаїк, драматург,
художник, публіцист, видавець, журналіст і
політичний діяч. Він увійшов у наше життя
несподівано, раптово. Його твори вразили,
збудили нас, влили у наші серця море
почуттів.
“Ходи тільки по лінії найбільшого опору –
і ти пізнаєш світ”, – писав він. Не лише писав,
а й підтверджував це полум’яне гасло своїм
власним життям.
Отож, маємо справу з великим сучасником, який не носився із своїм “я”, а утверджував себе в національній історії своїм пером.
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Cтефак Оксана

Іван Багряний намагався опанувати й
використати людські пориви для осягнення
головної мети – здобуття Україною державності. Він боровся за душу людини, за реставрацію на просторах СРСР людських свобод, а
центром Всесвіту для нього був українець,
звільнення від комплексу меншовартості.
У романі “Людина біжить над прірвою”
письменник кидає таку фразу: “Світ озвірів
не тому, що він озвірів, а тому, що він такий
за своєю природою. Тепер ось він зітер свій
грим, а чи здер із себе машкару, й оголилась
страшна нагота брехні, нікчемності й
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підлості”. Хіба не сучасно звучить ця фраза,
як і все, що ним написано? Чи не варто
наполягати на тому, щоб відвести більше
годин саме на вивчення творчості Багряного і
належно поцінувати його в позаурочний час?
Саме на позаурочних заходах ми маємо
можливість розкрити учням такі глибинні
поняття, як зрада і героїзм, страх і прозріння.
За Багряним, героїзм – це “раптовий, величний, запаморочливий для інших, вчинок, це і
блиск раптової відваги. Це короткотривала
напруга для досягнення ефекту в свідомості,
що потім буде помножений і розписаний у всі
кольори веселки людською фантазією”
Хіба молоді люди не запам’ятають слова
“я ніколи нікого не зрадив” І не зрозуміють,
що найстрашніше – це зрада друзів,
Батьківщини та справи, якій вирішив
присвятити все життя? “Вмерти двічі – це
вмерти безповоротно морально, ставши підлим трусом і нікчемою, і до того ж вмерти й
фізично, але як!”

Провідним у творчості письменника є те,
що він, показавши потворну дійсність, довів,
що вона не знищила й не знівечила людського
й національного духу української людини.
Саме Багряний створив образ позитивного
героя, що його постійно шукають усі літератури всіх часів.
Колоритна постать самого автора, його
життєвий шлях, його творчий доробок – благодатний ґрунт для формування активної
життєвої позиції, національного самоусвідомлення нашої молоді, усвідомлення трагізму
нашої історії і бачення української літератури
як літератури світової. Це одне із головних
завдань вивчення творчості Багряного в
позакласній роботі й на уроках.
Пропоную за творчістю Івана Багряного
проводити уроки-конференції, уроки-диспути, інсценування уривків із творів письменника. Раджу провести і вечір-реквієм, присвячений Івану Багряному.

Сценарій
позакласного заходу за творчістю Івана Багряного
“Ми є. Були. І будем Ми!
Й Вітчизна наша з нами”
У глибині сцени портрет І. Багряного.
Збоку пучечок калини і тернова гілка.
Звучить “Місячна соната” Людвіга ван Бетховена
Багряний:
– Мені вже минуло сто. Ціле століття. Хто б повірив. Та не лік рокам заворожує мене. А
тішить те, що я нарешті діждався того, чому була присвячена кожна хвилина мого
страдницького життя. Я повернувся-таки додому, як і обіцяв. Повернувся із своїми книгами.
Мабуть, вони й справді потрібні моїй святій Вітчизні, якщо владці незалежної, нарешті вільної
моєї Батьківщини посмертно присвоїли мені звання лауреата найвищої літературної нагороди –
премії ім. Тараса Шевченка.
Та хіба не я стверджував, що ми є і будемо так вічно, як вічно буде світ? Хіба то не мої
слова, що сміливі завжди мають щастя?
Ведуча І:
Одні думки, дороги і стремління,
І нас тоді не спинить буревій,
Вперед, брати! Для Краю-воскресіння

Ми пропливем ці гавані чужинні,
Щоб стать на рейді в гавані своїй!..

Звучить пісня Т. Петриненка “Україна”
Ведучий І:
– Доля…Доля…
Як дивно оре історичний плуг!
Які скарби були – були і зникли!
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Ведуча І:
Чи зникли? Чи може зникнути той, кому на роду написано: “Бути”, хто і псевдо обрав собі
“Багряний”, для кого нагородою стало важке завдання:
Нести на Голгофу свій хрест,
А там ідеали свободи
І честь України, і честь.
М. Вороний – “За Україну”
Ведучий І:
Він увійшов у наше життя раптово, навіть несподівано. Його твори сколихнули море таких
почуттів, які давно не зринали у наших серцях, приголомшили, вразили.
Ведучий ІІ:
Про нього і за життя говорили різне. Одні лаяли, інші хвалили, але ніхто не оминав його
імені, не проходив байдуже повз його твори.
Ведуча І:
Людина починається з дитинства.
Звучить мелодія пісні “Лебеді материнства” на слова В. Симоненка
Багряний (хлопець):
Я такий, як усі. Народився в Охтирці, що на Сумщині, в родині муляра Павла Лозов’яги. Але
перший мій спогад зовсім не дитячий:
“Замучили вони діда мого за те, що він був заможним українським селянином (мав 40
десятин землі) й був проти комуни, а дядька за те, що він був за часів національно-визвольної
боротьби вояком національної армії УНР, за те, що боровся за свободу і незалежність
українського народу”.
Багряний (підліток):
“Літературою почав займатися дуже рано, якщо мати за літературну працю дитяче писання
віршів. Вірші я почав писати (і то по-українському) ще в російській церковноприходській
школі. Почав їх писати з протесту проти вчителя і вчительки, які мене злісно називали
“мазепинцем”, бо я (рахував) в арифметиці: 1, 2, 3, 4, 6, 8. Так мене навчила мати. Це було
завзяте змагання. Восьмирічним хлоп’ям я почав писати і войовничі вірші”.
Багряний (юнак):
“…навчався в Київському художньому інституті, хоча через “неблагонадійність” диплома не
отримав. Належав до літературного угрупування МАРС, товаришував з Миколою Хвильовим,
Миколою Кулішем, Остапом Вишнею. “Прийшов у літературу, як до себе додому. Любив до
безтями сонце, пригоди, мисливців, слобожанські вітри, український степ. Любив так, як може
любити двадцятилітній юнак свою народжену в огні і бурі батьківщину і свій надзвичайний
нарід”.
Звучить лірична пісня
Ведучий:
Більшовицька критика піддала письменника остракізмові як “антисовєцького”,
“куркульського ідеолога”. Над головою молодого письменника згущувалися хмари. 1932 року у
Харкові Багряного заарештували.
Учень:
“До нього підійшов агент у цивільному і, не дивлячись йому у вічі, наказав: “Ідітє за мной.
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Єслі встрєтітє знакомих і будут спрашивать, куда ідьотє, говорітє: “Іду на прогулку”. Справді,
за декілька хвилин, мов умисно, назустріч ішли два письменники. Це були Валер’ян Поліщук та
Олекса Слісаренко.
– Іване, куди мандруєш? – озвалися вони майже разом, не знаючи, що попереду нього за
десять кроків іде агент НКВД, який його затримав.
– На прогулянку, – сказав Багряний, криво посміхнувшись і очима та рукою показавши на
агента.
Поліщук відразу зрозумів і, засміявшись, сказав:
– А, до фабрики-кухні!
– На допиті слідчий поставив питання руба: або доля поета Чупринки (його розстріляли в
1921 році), або доля П.Тичини.
– Ще невідомо, яка доля буде в Тичини, – відповів Багряний”.
Учениця І:
На допитах тримався мужньо, незалежно. Мати із меншою сестрою ходила в Харків, щоб
дізнатися щось про Івана, передати харчі. “Мати на колінах повзала, просила, щоб дали
побачитись. Вона так горювала за сином, що і померла після арешту”. А він, провівши
виснажливі місяці у “кам’яному мішку” в’язниці, одержав вирок – п’ять років заслання на
Далекому Сході. Покарання розлукою з батьківщиною стало на той час традицією. Тут, у
Харківській тюрмі, під час слідства була написана поема “Золотий бумеранг” – гімн людині й
усій планеті Земля.
Учениця ІІ (читає):
Пливе під сонцем Україна.
Лице в зеніт. Коса в цвітінь.

Заквітчана, усміхнена
І мрійна над всіма вона.

Учень:
У 1935 році Багряний втікає з-під опіки НКВД і переховується між українцями Зеленого
Клину. Про це твір “Тигролови”. У символічних образах двох експресів зображено світ пітьми,
пекла та світ примарного вільного життя, ілюзорного раю.
Із залу виходить учень, одягнений у форму майора НКВС.
Медвин:
Впізнаєте мене? Так, я начальник етапу Медвин. Мене вчили пильнувати, полювати на
людей, залякувати, катувати й принижувати непокірних. У моїй практиці зустрічалося багато
мисливців, але був один, який примусив мене задуматися, що знищити всіх неможливо. Він
втік з ешелону, випав у безвість. Я, Медвин, назвав його молодим тигром з України і вперше
відчув страх.
Минуло два роки. Я отримав нове призначення і високу посаду. У розкошах
“Тихоокеанського експресу номер один” прямував на нове місце призначення. Ніколи не
сподівався, що доля зведе мене з ним ще раз. Я вважав його мертвим.
Що я з ним не робив! Мені уже не зізнання його потрібні були, я добивався, щоб він
заскавчав і почав благати мене, як то роблять всі… Авжеж! Дивиться виряченими очима – і
тільки. Як каменюка. Це в моєму житті виняткова епопея – слідство над цим зоологічним
націоналістом, над тим дияволом в образі людини.
Бр-р… Тії очі з кривавими росинками на віях, вони стоятимуть переді мною вічно… Після
зустрічі з ним в мене відбувся психічний струс: я п’ю вино, але раптом воно мені здається
кров’ю, у чарці бачу очі зі сльозами. Диявол, диявол…Я його знайду (б’є кулаком по столу) і
знищу, ще нікому не вдалося втекти від майора Медвина.
Григорій – із залу (учень говорить із протилежного кінця залу): Ти ніколи мене не знищиш,
Медвине, бо я – дух, який живе у кожній вільній людині. Бо я – народ, якого чим нижче гнеш,
тим більше у ньому супротиву. Ти думав, відбиваючи мені печінки, ламаючи кості,
розчавлюючи мою молодість у катівнях два роки, що видряпаєш з грудей моє серце? Мріяв у
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божевільні упокорити мене, примусити забути, хто я, вирвати з розумом любов до
батьківщини? Але я втік з божевільні. І тоді, Медвине, я поклявся іменем моєї матері відірвати
тобі голову. Ти думав, що, присудивши мені 25 років каторги за те, що я любив свій нещасний
край, ти похоронив мене? Ти був переконаний, що стрибок з ешелону – смерть, але помилився.
Ти думав, тайга – це нетрі, де панує світ хижих звірів, і випадково врятований там неминуче
загине, але тут ти прорахувався. Я знайшов у тайзі земляків, друзів і навіть кохання. Згодься,
Медвине, що я переміг, не визнавши себе нулем в історії, не озвірів, не перейнявся
озлобленням і ненавистю до людей, як ти, я зберіг у собі людяність, доброту, здатність
співчувати і вірити, що людина може і повинна кинути виклик цілій системі, яку ти
представляєш, і вистояти. Я, Медвине, твоя заплямована людська совість, яка не дасть тобі
спокою до скону. І запам’ятай, ми неминуче зустрінемося з тобою в тайзі, і я вб’ю тебе, як зло,
яке ти породжуєш. Я присуд виконаю сам і розпишуся на снігу. А за що я тебе судитиму, ти
знаєш сам.
Ведуча:
У 1939 році слідчу справу Багряного було передано на особливий розгляд. А він, відірваний
від світу, з камери смертників звертається до Каїнів і зрадників.
Учень І:
І ми не вмрем! Нас не зітруть із рубрики
Ми оживем в страшнім вогні стихії,
Ми ще каратимемо хамів мечем республіки
На місці лобнім, там, біля Софії.
Учень ІІ:
У 1940 році був звільнений, більшовицького режиму так і не сприйняв. Емігрував до
Німеччини.
Учениця:
А вона, Україна, болить його.
Та вже іде
Гряде урбанізатор.
Прийде, розставить дивні комини,
На твоїм місці буде елеватор,

Дніпро замкнуть у шлюзи, як в штани,
Індустрія, Електрика, Машини…
Нащо ж ті плавні, ліри, солов’ї?
Сирени, брат, симфонію розчинять,
Поб’ють в диму цю вигадку гаїв.

Ведуча:
Так, болить його Україна… Адже смерть її культури означає внутрішнє виродження нації. І
Багряний, як це роблять лише великі, дуже скромно оцінює себе і свою творчість, турбується
лише про Батьківщину, про її майбутнє.
Багряний:
“Прошу, не називай мене поетом, бо це мене жорстоко ображає. Не іменуй мене поетом,
друже мій, бо поети нині – це категорія злочинців, до якої я не належав і не хочу належати. Не
іменуй мене ж поетом, бо слово поет скорочено стало визначати: хамелеон, проститутка,
спекулянт, авантурник, ледар…
Не іменуй мене ж поетом, друже мій. Я хочу бути тільки людиною, яких мало на світі, я
хочу бути тільки нею...”
Звучить “Реквієм” Моцарта (або патріотична мелодія )
Багряний ( продовження):
…Ти скажеш: “Обминай те каміння, будь гнучким, будь липким, будь улесливим,
запобігливим і, головне, будь покірним – і ти будеш щасливий”. Ну, а я скажу: “Ходи тільки по
лінії найбільшого опору – і ти пізнаєш світ…”
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Ведуча:
Видатним майстром прози називаємо Івана Багряного. Його романи “Тигролови”, “Сад
Гетсиманський”, “Людина біжить над прірвою” та інші знає весь культурний світ. Наприклад,
його “Тигролови” було перекладено й видано кількома накладами в Німеччині. І цей твір німці
дарували своїм дітям, резонно сподіваючись, що “Тигролови” виховуватимуть справжніх
людей, гордих і незалежних, щирих патріотів.
Нарешті ці твори були видані в Україні й стали доступні українському читачеві.
Звучить уривок із “Тигроловів”:
“Другого дня після приїзду Сірка з Хабаровська, надвечір, прибіг Заливай. Хвора і одноока
тепер Нерпа і Рушай зчинили раптом радісну гавкотняву. Старий Сірко відчинив на ту
гавкотняву двері…На порозі лежав Заливай. Схудлий. Здичавілий. Боки йому позападалися.
Шерсть на спині сторч, як у вепра. А ребра можна було перечислити здалеку.
– Заливай!!! А Боже мій!! – Стара Сірчиха кинулась, як до людини, зраділа і стривожена.
Пес загавкав хрипко і вбіг, ні, вповз до хати. На ногах йому була льодовиця – сніг,
понабивавшись межи пальців, позмерзався й поробив крижані черевики. Ліг і дивився на всіх
хворобливими, розумними очима і лизав старому руку, що, невимовно зрадівши такому гостеві,
тріпав його по морді:
– Ух ти ж, дурашка… Ну-ну… Читав я, брат. Про тебе, читав… Ге-ге…
А пес тихенько вищав. Так ніби розповідав. Та ніхто не міг його мови зрозуміти.
Стара мерщій насипала псові їсти, краючи хліб, мовби людині. А Грицько тим часом
обшукав Заливая.
І знайшов записку!
То був радісний день у Сірків. Старий розправив тремтячою рукою малесенький шматочок
паперу і тримав його, наче бозна-яку газету. “Депеша прийшла!”. В хаті було темно. Тоді
засвітили каганець та й заходились читати. Заходився, власне, старий Сірко, водячи пальцем од
літери до літери. А в тій “депеші” печатними словами стояло:
“ЖИВІ. ЗДОРОВІ… О! (це вже “о” від діда)
ОБІЙМАЄМО ВСІХ. ЦІЛУЄМО.
ВЖЕ ПЕРЕЙШЛИ ДО ТІТКИ!”
Стара Сірчиха плакала від зворушення.
– Ну, читай же, читай…
Але Сірка не треба було змушувати. Він сам, помовчавши урочисто, брався до “депеші”
знов. Перечитував її з насолодою. Клав її на стіл. Закурював люльку, пихкаючи поволі.
Розгладжував вуса. А тоді знов брався оглядати “депешу”. Обдивлявся пильно з усіх боків, – чи
не написано часом чого-небудь ще десь у куточку.
Ні, не написано.
Тоді перечитував, уже десять разів чуте, та й все приголомшуюче:
“ЖИВІ. ЗДОРОВІ…ОБІЙМАЄМ… ЦІЛУЄМ…”
– От “негодяї” так “негодяї”!
Я ж так і знав!.. Таки Бог їх одне для одного створив!
Нічого цікавішого в своєму житті Сірко ще не читав, відколи був письменний.
Нарешті стара відібрала у діда записку й віднесла до сховку. В хатині поцілувала її нишком,
так, ніби їх обох поцілувала, так, як у ній було написано, а тоді завинула в шовкову хустину і
поклала в скриню на самий спід, де лежали-зберігалися всякі дрібнички Наталчині. А потім,
вклякнувши на коліна та мерехтячи очима, повними сліз, молилася до старенької Божої Матері.
Нишком вимолюючи зовсім-зовсім небагато – зустрічі. Бодай на старість. Бодай наостанку літ.
Гриць прип’яв Заливая, щоб не втік. Так звеліла мати. І вона вже біля нього ходила, як біля
дитини. Годувала та доглядала, та й розмовляла з ним.
Але Заливай скучав. Скучав смертельно… Одчайдушний і вірний пес розумів дружбу посвоєму і зробив так, як веліло йому собаче серце.
Подався доганяти, без надії догнати.
Але – сміливі завжди мають щастя.
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Ведуча:
Та якщо “Тигролови” завершуються хепі-ендом (головні персонажі твору Григорій і Наталка
переходять кордон), то набагато складніша, трагічніша ситуація у “Саду Гетсиманському”,
творі, який ще у 1950 році Володимир Винниченко назвав “Страшним і вопіющим
документом”.
Ведуча:
Хочу окремо наголосити, що ми, українці, не вміємо належно поціновувати своїх великих
людей. З цього приводу одні нам закидають дріб’язковість, інші – байдужість, ще інші –
індивідуалізм. Я так не думаю. Названі й неназвані недоліки характерні для всіх народів без
винятку. Так. У нас ще багато рабського, але воно нав’язане українцям протягом століть
бездержавності та сваволі чужинців на нашій землі. Можливо, саме ота рабська покірність та
мояхатаскрайність довели нас до того, що ми не відстояли перед культурним світом вищість, як
за документальними свідченнями і як зразок високого художнього досягнення, “Саду
Гетсиманського” перед чисто документальним “Архіпелагом ГУЛАГом” О. Солженіцина,
написаного більш ніж на двадцять років пізніше .
Ведуча:
У центрі цього роману Андрій Чумак – мовби сам Багряний. Після втечі з тюрми Андрій
повертається до рідного дому на похорон батька. Через декілька годин за доносом священика
його знову заарештовують. І починається його ходіння всіма колами пекла – через фізичні й
моральні тортури в катівнях НКВД. Ні, він не “розколовся”, не зрадив своїх ідеалів, зберіг
чистою свою душу і, на щастя, вижив фізично.
Він розумів: “Людина – це найвеличніша з усіх істот. Людина – найнещасніша з усіх істот.
Людина – найпідліша з усіх істот. Як тяжко з цих трьох рубрик вибрати першу для доведення
прикладом”.
Звучить “Патетична соната” Бетховена
Багряний:
Господи, гніву пречистого
Благаю – не май за зле.
Де не стоятиму – вистою.
Спасибі за те, що мале
людське життя хоч надією
Довжу його в віки.

Думою тугу розвіюю,
щоб був я завжди такий,
яким мене мати вродила
і благословила в світи.
І добре, що не зуміла
мене від біди вберегти.

На сцені Андрій і Давид:
– Що мені робити?
– Ви маєте матір, Давиде?
– Так.
– І кохану?
– Так.
– І любите їх? І вони люблять вас?
– Так.
Пауза.
–Давиде! І цій ситуації може бути два виходи: вмерти раз а бо вмерти двічі. Вмерти раз, це
бути роздавленим фізично, але лишитись і не вмерти морально, зберегти свою честь, свою
душу і горде право бути любленим… Вмерти двічі – це вмерти безповоротно морально, ставши
підлим трусом і нікчемою, і до того ж вмерти фізично, але як! Можливість вижити в таборах –
це байка. До того ж вижити морально мертвому!.. Ви пам’ятаєте легенду про Юду, Давиде?! І
ви пам’ятаєте легенду про осику?”
Звучить пісня Т. Петриненка “Господи, помилуй нас”
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Ведучий:
Відірваний від рідної землі, Іван Багряний плекав рідне слово. Воно звучало і серед
українців Зеленого Клину, і в далекому Хабаровську, і за океаном (де ж не було нас, українців!)
А ще постійно перед світовою спільнотою обстоював честь українців. У 1946 році він пише
памфлет “Чому я не хочу вертатися до СРСР?”
Багряний:
“Я один із тих сотень тисяч людей-українців, що не хочуть вертатися додому, під
більшовизм, дивуючи тим цілий світ.
Для українців і для громадян усіх частин світу (крім СРСР) дивно й незрозуміло, як то може
людина утікати від своєї Вітчизни і не хотіти вертатися до неї. То, мабуть, великі злочинці, що
бояться кари за великі гріхи перед своєю Вітчизною?
Вона мені сниться щоночі, і все ж я не хочу нині вертатись до неї. Чому? Бо там
більшовизм”.
Із залу, заздалегідь підготовані учні:
Учень I:
“Підгорнувши Україну, більшовизм поставив своїм завданням зденаціоналізувати її,
знищити її духовно і національно, прагнучи зробити з багатонаціонального СРСР єдину
червону імперію. А через те, що Україна була найбагатшою в СРСР республікою й другою за
величиною після Росії, – більшовизм прагнув утримати її за всяку ціну. А через те, що
добровільно нарід того не хотів, то московський більшовизм став на шлях провокацій, терору й
фізичного винищення людей, що й робив упродовж всього свойого панування й робить тепер.
Це знищення провадилось в грандіозних масштабах, як і личить режимові, опанованому манією
великості. У 1929–1932 роках, в так званій “колективізації”, більшовизм виповів війну
заможному селянству гаслом: “знищення куркуля як класу”. В практиці це означало фізичне
винищення колосальної маси людей, чесних трудівників-хліборобів, і насамперед винищення
українського селянства”.
Учень II:
“У 1933 році більшовики організували штучний голод в Україні. Елеватори в цілому СРСР
тріщали від українського хліба, запрацьованого українським народом, і здобутками того народу
більшовики за безцінь заповнювали світові ринки, творячи демпінг, постачали ними китайську
революцію тощо… В цей час умираючих українських селян, що їхали до столиць просити на
вулицях милостині, виловлювала червона жандармерія, звана робітничо-селянською міліцією, і
викидала геть за місто вмирати на шляхах.
Український народ у цій страшній трагедії був доведений до людожерства, до найвищого
ступеня людської трагедії. Збожеволілі від голоду матері з’їдали своїх дітей…
Наші матері й сестри є з одного найшляхетнішого слов’янського племені, з України, і вони
такі ж шляхетні і предобрі, як матері й дівчата Італії, або Франції, або Англії… Але… до того
ступеня трагізму вони були доведені більшовизмом. До найвищого ступеня трагедії, що не
піддається навіть охопленню нормальним розумом. Вони були поставлені перед жахливою
альтернативою: або страшна смерть, або… І це друге “або” було вислідом божевілля
вмираючого. І за цим другим “або” все одно стояла смерть. І поставив її більшовизм. І сам він
став її символом. І людожерство – його породження і його суть. Він є його символом. Тут
можна зібрати таку силу фактів, і матеріалів, і живих свідків, що висвітлили б цю жахливу
сторінку нашої історії. Та ніхто в світі тим не цікавиться, і в цьому наша, українського народу,
ще більша трагедія. Цей штучно створений голод зробив колосальні жертви від народу, що
нічого не хотів, крім свободи і незалежності”.
Учень III:
“Ось чому я ненавиджу більшовизм і не хочу вертатись на “родіну”. В роках 1932–39
більшовизм знищив усю українську інтелігенцію: вчених, письменників, мистців, політичних
діячів – тисячі і десятки тисяч людей, що становили собою верхівку народу.
А винищив він їх, спершу піддавши страшній інквізиції, таким катуванням, що його знали
лише часи середньовіччя, потім постріляв та позасилав на каторгу: в далеку Колиму, на
Соловки, на Землю Франца-Йосифа і т.д. Так загинуло багато моїх друзів і товаришів”.
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Учень ІV:
“Я не хочу вертатись до своєї Вітчизни саме тому, що я люблю свою Вітчизну. А любов до
Вітчизни, до свого народу, цебто національний патріотизм, в СРСР є найтяжчим злочином. Так
було цілих 25 років, так є тепер. Злочин зветься на більшовицькій мові – на мові червоного
московського фашизму – “місцевим націоналізмом”.
Я не хочу вертатися на сталінську “родіну” тому, що підлість, цинізм і жорстокість
більшовиків не знає меж”.
Учень V:
“Беручи до в’язниці батька (а брали там всіх, причім раніше ламали ребра і викручували на
допитах суглоби, а тоді вже пред’являли – часто через два роки – ордер на арешт і
обвинувачення, щоб так-сяк закінчити справу; а було й так, що раніше людину розстрілювали,
а тоді вже встановлювали, що розстріляли не того, кого мали розстріляти, а випадкового
однофамільця). Отже, беручи до в’язниці батька родини і ще не вияснивши його провини,
викидали його родину геть на вулицю, таврували їх “ворогами народу”, організовували
цькування їх у суспільстві, позбавляли праці й засобів існування.
Так загинули мої діти, як і діти багатьох моїх колег по тюрмах”.
Учень VІ:
“Я не хочу вертатись під більшовизм тому, що я сидів у тюрмах із священиками різних
церковних напрямів і бачив, як їх бито і мордовано. За наказом Сталіна їх винищено в СРСР, а
церкви поруйновано, і цілих 25 років вибивано з людських душ найменші ознаки християнської
релігії в брутальний, підлий спосіб. І ось 1943 року більшовизм вдався до релігії і став
виступати в ролі захисника православної церкви. Сталін зробив з релігії знаряддя своїх
політичних махінацій і тільки. А релігія як була викорінювана в СРСР, так і буде
викорінювана…
Багряний:
“Я вернусь до своєї Вітчизни з мільйонами своїх братів і сестер, що перебувають тут, у
Європі, і там, по сибірських концентраках тоді, коли тоталітарна кривава більшовицька система
буде знесена так, як і гітлерівська. Коли НКВД піде вслід за гестапо, коли червоний російський
фашизм щезне так, як щез фашизм німецький. Коли нам, українському народові, буде
повернено право на свободу і незалежність і в ім’я християнської правди і справедливості”.
Ви чуєте мене, юні українці? Я залишився українцем і там, на чужині… Із далеких грозових
літ сьогодні звертаюся до вас. Вірте, як вірив і я: “Відгримлять сморідні грози, відшаліють
страшні бурани залізні, одбахкають блискавки зла і злоби… Прийдуть знову громи весняні.
Проллються проливні дощі громові і змиють, очистять усе. І зацвіте рясним цвітом те, чому
цвісти належить, що народжене цвісти й буяти… І згине те, що з своїм серцем злобним умерло,
захлинулося у зненависті, вдушилось у жорстокості, – все те, що не жило, а чаділо.
І тоді високо в небо підніметься сад чарівний, над чадом, над злом і над смородом, буйно
розквітлий на цій, на родючій землі. І пливтимуть над ним білосніжні хмарки, воркуватимуть у
ньому закохані горлиці, радітимуть у ньому люди щасливі, а з високих його верховіть, сонцем
осяяних, падатимуть радісні сльози, як перламутрові блискітки рос”.
Ведуча:
Він помер у далекому Ульмі, на чужині. Чужа земля, чужа мова, чужа історія…
Звучить пісня “Журавлі”
Ведучий:
На пам’ятнику великому українцеві Івану Багряному у далекому Ульмі викарбувано рідною
мовою:
“Ми є! Були. І будем Ми!
Й Вітчизна наша з нами”.
Лунає пісня Т. Петриненка “Україна”
40

This page was created using NitroPDF trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2009 / № 2

Іван Мазепа: сторінки героїчного життя
(сценарій)

Тисовська Ольга

Обладнання: портрети Івана Степановича Мазепи, фрагменти відеофільму, виставка книг і
підручників, присвячених І.С. Мазепі, фотовиставки, стенди з історичними матеріалами.
Методичні поради:
Вечір пам’яті бажано проводити в актовому залі, щоб усім глядачам було видно сцену й
учасників дійства. Учасники: ведучі, читці, історики-дослідники, персонажі – І. Мазепа, Карл
ХІІ, диктор за сценою.
На сцені – портрет І. Мазепи з датами народження і смерті, з боків розміщені написи:
“І. Мазепа – син українського народу”, “Він віддав своє життя за незалежність України”, “Я –
твій син, Україно!”, “До останнього подиху, я з тобою, Україно!”, “Я не зрадив тебе, Україно!”.
На сцені – стіл, накритий скатертиною, на ньому портрет І. Мазепи, запалена свічка.
Розпочинають вечір ведучі, що стоять з обох боків святково прибраної сцени.
На зміну їм виходять читці і персонажі, історики-дослідники. Читати вірші, для більшого
ефекту, варто під музичний супровід.
Епіграфи:
“Ніхто нам не збудує України,
“О, як люблю я рідний край
Коли ми самі її не збудуємо,
І в щастя мить, і у негоду!
І ніхто нам не згуртує нації,
Життя ж – це вічна боротьба”
В.Сосюра
Коли ми самі нацією не захочемо бути”
В. Липинський.
На сцену виходять 4 учні, одягнуті в українські національні костюми.
І-ий учень
(промовляє слова Мазепи):
Та й що ж то за народ, коли за свою
Користь не дбає і очевидній
Небезпеці не запобігає? Такий народ
Неключимістю своєю подобиться,
Воістину, нетямущим тваринам,
од усіх народів зневажаним.

ІІ-ий учень:
Він України мав чарівну вроду,
Носив її наймення гордолиць.
Він ріс від суниць аж до зірниць,
Великий син свого народу.

ІІІ-ій учень:
Не забудеш мене, поки віку твого,
Моя нене, Вкраїно.
Поки мова твоя голосна у піснях,
Як срібло чисте дзвонить.
На що глянеш, усюди згадаєш
Твого бідолашного сина;
Тугодумство людське, моя нене,
Від тебе його не заслонить.
ІV-й учень:
Давно його могилу стерла нива,
Щодня рівняє час лани життя,
З імли віків нам світить постать сива
І гострий зір, що лине в майбуття.
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Виконання пісні братів Лепких “Чуєш, брате мій”.
Чуєш, брате мій,
Товаришу мій,
Відлітають сірим шнурком
Журавлі у вирій.
Приспів:
Кличуть кру, кру, кру
В чужині умру.
Заки море перелечу
Крилонька зітру.
Мерехтить в очах
Безкінечний шлях.
Гине, гине в сірій мряці
Слід по журавлях.
Кличуть кру, кру, кру,
В чужині умру.
Заки море перелечу
Крилонька зітру.
Вступне слово вчителя історії:
Кожна країна має своїх героїв, які творили її історію. Одні з них пішли у небуття, комусь
судилася слава і визнання на батьківщині, а комусь – прокляття, чужа земля… Та всіх їх
об’єднувала любов до свого краю, де вони народилися і виросли. Однією з таких величних
постатей був гетьман Іван Степанович Мазепа, який тримав гетьманську булаву 22 роки.
Виходить учень-дослідник, розгортає і зачитує грамоту:
“Іван Степанович Мазепа (1644–1709) – всевладний гетьман Лівобережної України з 1687 до
1709 року, найбагатша людина Російської імперії – закінчив своє життя в обозі шведського
короля Карла ХІІ, разом з яким, після поразки останнього в Полтавській битві, змушений був
рятуватися і втікати. Так Мазепа опинився у фокусі тогочасного міжнародного життя. У
політичних відносинах і війнах Росії зі Швецією, Польщею, Туреччиною, Кримом він був
однією з найактивніших дійових осіб”.
Іван Степанович Мазепа-Калединський належав до українського православного шляхетного
роду. Один з Мазеп 1544 року отримав від польського короля Сигізмунда хутір Каменець
(пізніша назва – Мазепинці, на Білоцерківщині). Батько Івана мав титул підчашого Чернігова.
Мати – Марина – після смерті чоловіка стала ігуменею Вознесенського жіночого монастиря
Києво-Печерської лаври під іменем Марії-Магдалини, а потім Флорівського монастиря на
Подолі в Києві, де по смерті 1707 року була похована.
ІІ-ий учень-дослідник: Рік народження Мазепи невідомий. Дослідники вважають, що він міг
народитися близько 1638 року, але не пізніше 1645 року. У найновіших дослідженнях роком
народження І.С. Мазепи вважають 1639 рік.
Батьки дали йому ґрунтовну на той час освіту – навчався в Києво-Могилянській академії,
єзуїтській колегії у Варшаві, продовжував освіту в Італії, Німеччині, Голландії.
Свою кар’єру розпочав на службі в польського короля Яна Казимира. 1663 року Іван Мазепа
повернувся в Україну, де став на службу спочатку до гетьмана П. Дорошенка, а потім до
Самойловича. А коли Самойловича в 1687 році ув’язнили, гетьманом обирають Івана Мазепу.
1-ий учень:
Блажен, хто кинув рідний край,
Та тричі той блажен,
Хто не захотів продати Україну,
Але, минаючи тропу розлук,
Зостався, щоб зазнати хресних мук.
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2-ий учень:
Про Україну ані чутки!
Живе? Умерла? Міцно спить…
У серці гадом в’ються смутки,
Душа завмерла і мовчить.

Холодним болем отупіння
Ущерть налита голова,
І ринуть в пітьму безгоміння
Без сліду мислі і слова…

ІІІ-ій учень:
І в чарах тихої дрімоти
Згубити дійсності чуття,
Забути долю і гризоти
В міцних обіймах небуття!

О, краю мій, моє кохання!
Лани широкі, гір шпилі!
О, сльози рідної землі! –
Вас не забути до сконання.

ІV-ий учень:
О принесіть, як не надію,
То крихту рідної землі:
Я притулю до уст її
І так застигну, так зомлію…

Хоч кухоль з рідною водою!...
Я тільки очі напою,
До уст спрагнілих притулю,
Торкнусь душею вогняною.

Читець:
А час летів, і днів підкови
Губив, як зорі-блиск в траву…
І Самойлович сумнобровий
Віддав Мазепі булаву,
І той узяв її з любов’ю.

Збудує він життя нове
І зійде на його вершини.
А крик гримить: “Нехай живе
Великий гетьман України!”

Диктор за сценою: Видатний історик Наталія Полонська-Василенко писала:
І-ий учень-дослідник: Іван Мазепа “…мав надзвичайний особистий дар, уміння приваблювати
людей різного характеру, і це допомагало йому підносити престиж гетьманської держави та
влади гетьмана”.
Диктор за сценою: Даніель Дефо писав:
ІІ-ий учень-дослідник: “Мазепа не мав королівського титулу, але за владністю він був рівний
королеві”.
ІІІ-ій учень-дослідник: Його постать привертала увагу Вольтера, Джорджа Байрона, Віктора
Гюго, Горація Венета, Буланже, Юліуша Словацького, Ференца Ліста. Вони присвятили йому
свої творчі рядки, музичні твори, художні полотна.
Диктор за сценою: Вольтер у своїй книзі “Історія Карла ХІІ” писав:
ІV учень-дослідник: “Козаки поважали його за бистроту розуму. Ця повага, яка збільшувалася
щоденно, спонукала царя іменувати його князем України… Це була людина, незважаючи на
похилий вік, працьовита і підприємлива…”
Диктор за сценою: Євген Мелькійор де Вогює, відомий французький дипломат, академік у
своєму трактаті “Мазепа – легенда й історія” писав:
І-й учень-дослідник: “Мазепа сам персоніфікує всю велику країну, Україну, її історичний
народ, козацький народ. О, так! Україна, край Мазепи, де козаки мчать степом, прив’язані на
диких конях… ”
Диктор за сценою: Іван Мартинов, французький громадянин російського походження,
ознайомившись з твором М. Костомарова, висловився так:
ІІ-ий учень-дослідник: “Мазепа, як і Богдан, мав дійсний намір повернути Україні
самостійність, і він обрав для реалізації свого плану найслушніший час: Росія зазнала невдач у
сутичках з ворогом; Швеція тріумфувала; Польща – опинилася на грані загибелі”.
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Диктор за сценою: 14 грудня 1897 року відомий історик І. Каманін в м. Києві на засіданні
історичного товариства Нестора-літописця вперше після оголошення анафеми І. Мазепі
засвідчив:
ІІІ-ій учень-дослідник: “Мазепа – найблагородніший, найрозумніший і найвірніший син
України, привабливий і чесний. Зрада ж часів Мазепи (а не одного його), з її невдалим кінцем,
була необхідна, щоб раз і назавжди покінчити з ілюзіями, протверезити масу й винести народне
почуття Малоросії на нову дорогу”.
Диктор за сценою: Професор Лондонського університету Р.М. Гаттон, американський
історик Роберт Массі висловлювали думку, що мрією Мазепи було звільнити Україну з
російського ярма.
1-ий читець:
Ей, Іване, гетьмане,
Чому ти так пустив себе в недбаннє ?
Ой був єси спершу добрим всім паном,
По том єси зостав гордим всім станом.

Забув єси, же тя з любові зібрано
І старшим собі паном названо.
Ради тебі однюдь стало не треба,
І мислив-єм, аки би ізшов із неба.

На сцену виходять учні-дослідники
ІІ-ий учень-дослідник: Своєю кар’єрою Мазепа був зобов’язаний самому собі, своїм
особистим знанням і таланту. Високоосвічений, знавець багатьох європейських мов,
прекрасний оратор, поет.
Французький дипломат Жан Балюз так описує перебування Мазепи в Батурині: “… Загалом
він дуже любить оздоблювати свою розмову латинськими цитатами й щодо перфектного й
досконалого знання цієї мови може змагатися з найкращими отцями-єзуїтами. Мова його
взагалі добірна й чепурна. Правда, як розмовляє, бо більше любить мовчати та й слухати інших.
При його дворі два лікарі-німці, з якими Мазепа розмовляє їх мовою. Я розмовляв з господарем
України польською та латинською мовами, але він запевняв мене, що добре володіє
французькою…”.
ІІІ-ий учень-дослідник: Історики-дослідники так описували гетьмана І.С. Мазепу: “Володар
Мазепа вже поважного віку. Вигляд у нього суворий, очі блискучі, руки тонкі й білі, як у жінки,
хоч тіло його міцніше, ніж тіло німецького рейтера, і їздець із нього знаменитий”.
ІV-ий учень-дослідник: “Він дуже поважаний в козацькій країні, де народ, загалом
свободолюбивий і гордий, мало любить тих, що ним володіють. Привернув Мазепа козаків до
себе твердою владою, великою воєнною відвагою й розкішними прийняттями в своїй
резиденції для козацької старшини”.
Письменник Б. Лепкий у своєму романі “Мазепа” виділяє такі основні риси його характеру:
гострий розум, дипломатичність, рішучість і сміливість, волелюбність…
І-ий учень-дослідник: У 1689 році відбулася перша зустріч Мазепи з Петром І, і відтоді він
стає улюбленцем російського царя. Понад 20 років він був першою особою на Україні.
Нагороди, привілеї, титули падали на нього чи не щороку: після здобуття Азова в 1696 році,
коли відзначилися українські козаки, – дорогі хутра від царя, 1700 р. – перший російський
орден Андрія Первозданного, 1702 – польський орден Білого орла, 1703 – Крупицька волость у
Сівському повіті, 1707 – титул князя Священної Римської імперії…
ІІ-ий учень-дослідник: Петро І так довіряє йому, що спробу генерального судді Кочубея і
полковника Іскри викрити таємні зв’язки Мазепи із шведами і поляками розцінює як наклеп і
наказує катувати донощиків, аби перевірити їхню щирість. А коли під час пекельних мук вони
не витримують і роблять наговір на себе, цар видає їх на розправу Мазепі.
Диктор за сценою: Австрійський посол в Москві Отто Плеєр 8 лютого 1702 року повідомляв
до Відня:
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ІІІ-ий учень-дослідник: “Мазепа є тут людиною, яку приймають з почестями, а цар ставиться
до нього з пошаною та респектом”. Наступного року європейські газети повідомили, що з
нагоди прийняття дипломатичного корпусу цар довго розмовляв з Мазепою.
ІV-ий учень-дослідник: Приїзди Мазепи до Москви щоразу привертали увагу іноземних
дипломатів, журналістів. Про подію, як правило, з’являлися повідомлення. Так, віденський
двотижневик “Деч Поет тегліхе Меркуріюс” 25 березня 1705 року писав: “Москва. 11 лютого.
Вчора виїхали їх Екселенція, пан Гетьман Мазепа, Генерал або Вождь Запорозьких козаків… до
своєї резиденції в Батурин в Україну”.
Диктор за сценою: Дослідник Ю. Тиса-Крохмалюк писав:
І-ий учень-дослідник: “Мазепа був свідомий того, що політична атмосфера в інших державах
не сприяє будь-якій революції в Україні проти московського царя. Треба було ждати нагоди –
московсько-шведської війни, в якій Україна була примушена брати участь на боці
московського царя. Щойно тоді, коли Карл ХІІ виявив зацікавлення Україною як одним з
найважливіших чинників його військового успіху, Мазепа міг виступити проти московського
царя Петра І. Йшлося про те, щоб опинитися в колі тогочасних суверенних держав як ще одна
суверенна державна нація, щоб не трактували Мазепу як “бунтівника”, який підриває наявний
суспільний лад і дає приклад невдоволеним верствам суспільності інших народів. Беручи до
уваги, що війна з Москвою може бути довготривалою, Мазепі була потрібна прихильність
інших держав, зокрема, допомога зброєю, воєнними найманцями, добрими політичними й
торговельними зв’язками тощо. Гетьман ждав моменту, коли у війні двох монархів зможе стати
союзником шведського короля Карла ХІІ і на основі договору з ним вступить як захисник прав
української нації на власне суверенне життя”.
2-ий читець:
Вірш Івана Мазепи “Дума” (“Всі покою щире прагнуть…”).
Всі покою щиро прагнуть,
Не всім дано всеє знати
А не в єден гуж всі тягнуть,
І речами керовати.
Той направо, той наліво,
На корабель поглядімо,
А все браття, тото диво!
Много людей полічімо,
Не маш любви, не маш згоди.
Однак стирник сам керує,
Од Жовтої взявши Води,
Весь корабель управує.
През незгоду всі пропали,
Пчулка бідна матку має
Самі себе звоювали.
І оної послухає”
“Ей, братища, пора знати,
Жалься, Боже, України,
Що не всім нам пановати,
Що не вкупі має сини!.
ІІ-ий учень-дослідник: Заслугою Мазепи є те, що в такій ситуації завдяки його здібностям,
дипломатичному хисту, в своїх діях він зумів не лише завоювати довір’я царя, а й зміцнити
свою владу на Україні та свою позицію в Москві.
Диктор за сценою: Дослідник О. Оглобін писав:
ІІІ-ий учень-дослідник: “Мазепа вважав за можливе співжиття з Москвою на засадах
Переяславської угоди Богдана Хмельницького, бо така була реальна дійсність, що він її
одержав у спадщину від своїх попередників, і, здавалось, це була єдина можливість – у союзі і
за допомогою Москви здійснити головні національні цілі – супроти Польщі і супроти Криму”.
Ще у 1703 році, тобто задовго до вступу шведів на територію України, І. Мазепа розпочав
таємні переговори з прошведськи налаштованим угрупуванням польського короля Станіслава
Ліщинського. На початку 1708 року польський король і український гетьман уклали таємну
угоду, за якою Україна входила до складу Польщі, І. Мазепа отримував титул князя, а також
Полоцьке й Вітебське воєводства, які мали підпорядкуватися польському королю.
В оточенні І. Мазепи стався розкол, до Москви полетіли доноси. Щоб розвіяти підозри
Петра І, І. Мазепа взяв активну участь у придушенні на Дону козацького повстання під
проводом Кіндрата Булавіна.
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3-ій читець:
Мазепа дума, як на крицю
Знайти ще дужчу силу – гнів…
Щоб будувать свою столицю,
Петро все просить козаків…
“Ну, як йому заткнути пельку?”

Мазепа дума, пелька ж та
Все ширше зуби розгорта
Й ковта чуби, шлики, петельки –
І вже назад не поверта.

ІV-ий учень-дослідник: У шведських “Королівських щоденниках воєвод” описано день 23
жовтня 1708 року, коли І. Мазепа уклав таємний договір із Карлом ХІІ: “Увечері власною
персоною прибув запорозький полководець Мазепа до його величності. При ньому був почет з
кількох поважних українських козаків. Він попросив покровительства у його королівської
величності та ще попросив, щоб король оборонив український люд і не заподіяв шкоди ані
народові, ані йому самому…”.
В українсько-шведському договорі зазначено:
1. “Його Королівська Величність зобов’яжадним способом не може бути нарушений
зується обороняти Україну і прилучені до
у володінні цим князівством; до його
країни козаків землі й негайно вислати туди
смерти, яка – треба сподіватися – не наступить ще довго, Стани України збережуть всі
задля цього помічні війська, коли вимагатиме того потреба і коли помочі цієї просивольності згідно з своїми правами та
тимуть князь і Стани. Війська ці, вступаючи
стародавніми законами.
в країну, будуть під командою шведських
5. Нічого не зміниться в тому, що досі
генералів, але під час операцій на Україні
зазначено щодо герба й титулу князя України. Його Королівська Величність не
Його Величність довірить керування ними
могтиме ніколи присвоїти цей титул і герб.
князеві та його наступникам і це триватиме
6. Для більшого забезпечення як цього догодоти, доки Україна потребуватиме того
вору, так і самої України, князь і Стани
війська, котрому Його Королівська Величність видаватиме платню, а козаки постаУкраїни передадуть Його Королівській
чатимуть хліб і харчі.
Величності на весь час, поки тягтиметься
2. Все, що завоюється з бувшої території
ця війна, а з нею й небезпека, деякі з своїх
Московщини, належатиме на підставі
городів, а саме Стародуб, Мглин, Батурин,
воєнного права тому, хто цим заволодіє, але
Полтаву, Гадяч”.
Свої плани І. Мазепа тримав у таємниці, доки
все те, що, як виявиться, належало колись
шведське військо не з’явилося на Лівобенародові українському, передається й
режжі. Відомо, що згідно з досягнутою дозадержиться при українському князівстві.
мовленістю, Україна мала стати самостій3. Князь і Стани України, згідно з правом,
ною державою у союзі зі Швецією. Цього ж
яким досі користувалися, будуть заховані і
дня І. Мазепа в оточені вірної йому старвдержані на всім просторі князівства і
шини та 4 тисяч козаків приєднався до
частин, прилучених до нього.
Карла ХІІ.
4. Іван Мазепа, законний Князь України,
Інсценізація. Діалог між Мазепою і Карлом ХІІ.
Мазепа: Не раз я за народ молився…
А він, а він мене кляне!
І долі вітер, наче листя,
Мене з України жене…
Карл ХІІ: Що зажурився, небораче?
Що ми – покинуті, самі?
За нами тільки вітер плаче
Або сміється з нас у тьмі.
Мазепа: Ні, то кляне з тобою нас
Моя нещасна Україна,
Мене, як зрадника…Тебе ж
Як завойовника…
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Карл ХІІ: Я ще вернусь на Україну,
Її залізом і вогнем
Я покорю або загину…
Мазепа: Що ж, покоряй. Я не перечу,
Мені тепер вже все одно…
Куди, куди піду од суму?
Під землю чи в глибини вод?!
Хіба ж я міг таке подумать,
Що проти мене мій народ?
4-ий читець:
В залізне коло круг Полтави
Упав тугий удар ядра.
І стежку проробив криваву…
То підійшли полки Петра.
І-ий учень-дослідник: Історія не залишила нам свідчень про те, як саме домовлялися Карл ХІІ
і Мазепа, невідомі жодні подробиці спільного плану дій. Чи домовлялися вони, що король
поведе свої війська з Польщі й Литви на Україну, важко сказати. Відомо тільки, що попервах
шведський король мав іти на Смоленськ, а потім раптово поміняв свої плани й у вересні 1708
року ступив на українські землі. Назустріч йому вирушив з військами російський цар. Мазепі
він передав наказ приєднатися до нього, щоб разом перестріти Карла ХІІ. Мазепа зволікав,
намагаючись виграти час. Він не знав думки своїх старшин, не відав, що почує від них,
розкривши свої плани. І тут уже старшини з власної волі зажадали від нього, щоб він не ішов
до Петра І, а вирушав назустріч Карлу ХІІ для спільної боротьби проти російського царя.
ІІ-ий учень дослідник: Залишивши свою резиденцію – Батурин, сильну залогу, гетьман на
чолі авторитетної делегації з найвпливовішою старшиною і невеликим військом іде до Карла
ХІІ.
1-ий читець: Стоїть з усмішкою сумною
Колишній велет, богатир.
Худі здіймаються ще груди,
А щоки у сльозах бліді…
Од рук його одпали люди,
Його покинули в біді…
ІІІ-ій учень-дослідник
(Зачитує уривок з промови гетьмана Мазепи до урядників військових і цивільних козацької
України напередодні розриву з Москвою 1708 року):
“Ми стоїмо тепер, братіє, між двома проваллями, готовими нас пожерти, коли не
виберемо для себе шляху надійного, щоб їх
обминути. Воюючі між собою монархи, що
зблизили театр війни до границь наших, до
того розлючені один на одного, що підвладні
їм народи терплять уже і ще перетерплять
безодню лиха незмірного, а ми між ними є
точка або ціль всього нещастя. Обидва вони
через свавільство своє і привласнення необмеженої влади подобляться найстрашнішим
деспотам, яких вся Азія і Африка навряд чи
коли породжували.
…Я нащадків не маю і мати звичайно не
можу, отже, непричетний єсьм в інтересах
насліддя, нічого не шукаю, окрім щастя тому

народові, який ушанував мене гетьманською
гідністю і з нею довірив мені долю свою.
Проклятий був би я і зовсім безсовісний, якби
віддав вам зле за добре і зрадив його за свої
інтереси!
Але час освідчитися вам, що я вибрав для
народу сього і самих вас. Довголітній досвід
мій у справах політичних і знання інтересів
народних одкрили мені очі на нинішнє становище справ міністерських, і як вони
зблизилися до нашої отчизни.
…Договори наші уложив я з королем
шведським письмовим актом, підписаним з
обох сторін і оголошеним в означених державах. І ми тепер уважати повинні шведів за
своїх приятелів, союзників, добродіїв, немов
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би од Бога посланих, щоб увільнити нас од
рабства та зневаги і поновити на найвищому
ступні свободи та самостійності.
…Та й що то за народ, коли за свою

користь не дбає і очевидній небезпеці не
запобігає? Такий народ неключимістю своєю
подобиться воістину нетямущим тваринам, од
усіх народів зневажаним”.

2-ий читець:
Самопали набивайте,
Гострих шабель добувайте,
А за віру хоть умріте,
І вольностей бороніте,
Нехай вічно буде слава,
Же чрез шаблю маєм право.

3-ій читець:
Він знає, де яка земля,
Як там живуть чужі народи,
Які в них звичаї і як
Вкраїну полонив поляк,
І, наче оводи ті злі,
Її обсіли москалі…

ІV-ий дослідник: Мазепа, взявши клятву від найближчих старшин, відкриває їм свою
таємницю про зносини з Польщею і Швецією: “Я сам добре знаю, що вони задумали робити зі
мною та зо всіма вами: мене хочуть задовольнити гідністю князя Римської імперії, всю
старшину викорінити, наші міста забрати під свою владу, поставити в них своїх начальників та
губернаторів...”.
І-ий учень-дослідник: Іван Мазепа переправився через Десну до війська Карла ХІІ. За
Мазепою до Карла ХІІ пішли генеральний обозний Ломиковський, генеральний суддя
Чуйкевич, генеральний писар П. Орлик, генеральні осавули М. Гамалія та Д. Максимович,
генеральний хорунжий І. Сулима, генеральний бунчужний Ф. Мирович, миргородський
полковник Д. Апостол, прилуцький – Д. Горленко, лубецький – Д. Зеленський, майбутній
корсунський – А. Кандиба, київський – К. Мокієвський, а також компанійські – Андріяш,
Г. Галаган та Ю. Кожуховський і сердюцький – Я. Покотило. Крім цієї старшини, гетьмана
супроводжували кілька бунчужних товаришів, канцеляристи, а також частини
Миргородського, Прилуцького та Лубенського полків, трьох компанійських та одного
сердюцького, загін запорожців. Загальна кількість, на думку дослідників, не перевищувала
4000–5000 осіб.
ІІ-ий учень-дослідник: Шведська армія підійшла до Полтави в кінці квітня 1709 року. Згідно з
планом бойових дій Карл ХІІ сподівався здобути місто штурмом або шляхом переговорів,
однак не вдалося. 1 травня розпочалася облога, а 27 червня о п’ятій годині ранку відбулася
битва, в якій зійшлися 50 тисяч бійців російської армії, та 31 тисяча вояків шведського війська.
1-ий читець:
Чий кінь летить перед полками,
Кого він злякано несе?...
На ньому велетень північний
Летить, як світло і як тьма…
Бо він для армії своєї
Неначе молодість сама…

2-ий читець:
Бо він живий, їх вождь і брат,
Як символ радості й весни,
Кумир уславлений народу.
Готові всі іти вони
За нього і в огонь, і в воду…

3-ій читець:
А з боку Карла і Петра
Вкраїнці б’ються до загину.
Який це жах! Який це жах!
Так розмінять могуть орлину!
І наче стогне на ножах
Роздерте серце України.

4-ий читець:
Неначе ночі димні бреди,
Коли цілує день бори,
На захід утікали шведи,
В пилу й крові їх прапори…
Але одрізав їм дорогу
Солдата російського штик,
Як меч відплати й перемоги…
Лиш Карл з Мазепою утік.
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1-ий читець:
В жахливий день біля Полтави
Від шведів щастя утекло,
Навкруг порубане, криваве,
Все військо Карлове лягло.
Військова міць, воєнна слава,
Така ж, як ми, її раби, –
Майнула до царя, лукава,
І врятувався мур Москви, –
2-ий читець:
Такий від долі жереб впав;
І Карло день і ніч тіка
Через поля, річки, діброви
В чужих і власних краплях крови.
За нього ж тисячі лягло,
А й слова скарги не було
На честолюбця в день заглади,
Як правда не боїться влади.
А як загинув кінь його,
Убитий кулею на полі,
Гієта дав йому свого
І вмер у російській неволі.
Та й цей скакун звалився з ніг,
Як чвалом кілька миль пробіг.
І в пущі, в темній глушині,
Де навкруги ворожі чати
Вже розвели свої вогні,
Прийшлося Карлу ночувати.
3-ій читець:
Ви розбрелись, друзяки, по землі,
Мов журавлів стривожених ключі,
Що курс до гнізд утратили в полеті,
Так спраглі йдуть в піщаному заметі,
До вод оази втому несучи…

До того пам’ятного року,
До ще жахливішого дня,
Що на ганьбу й різню жорстоку
Ще більше виставив ім’я,
Ще більше військо дав на злім, –
Одному грім, а блиск усім.

Чи ж це ті лаври, той вінок
Воєнної потуги й слави,
Що забирав останній сок
З народів шведської держави?
Мов неживого під сосну
Поклали короля до сну.
Тягуча ніч, холодний іней,
Гарячка ран, непевна путь
Йому заснути не дають –
Затерпло тіло, рани сині…
Та мужньо зносить володар
Від долі посланий удар, –
Бо підкорив нестерпній волі,
Своїй твердій і впертій волі,
Що перед нею всі пригоди
Німіють, як колись народи.

Де не стою, на кожному роздолі,
Куди не йду крізь будні сірих днів,
Зустріну все товариша недолі,
А між товпи, в цілім чужому колі,
Дзвінку почую мову українську…

ІІІ-ій учень-дослідник: Дізнавшись про все це, Петро І негайно віддає Мєньшикову наказ: не
допустити, аби козацьке військо, що перебувало біля Десни, переправилося через неї і
вирушило до шведського табору. Потім він видає укази до Війська Запорозького, митрополита
Київського, Галицького і Малої Росії Йоасафа Крюковського, архієпископа Чернігівського і
Новгород-Сіверського Іоанна Максимовича, єпископа Переяславського Захарія Корнійовича, в
яких оголошує про зраду Мазепи і вимагає поспішити до Глухова для обрання нового гетьмана.
ІV-ий учень-дослідник: Щоб привернути на свій бік населення України, цар наступного дня
звертається до всіх жителів з відозвою, що Мазепа – зрадник.
1 листопада цар звернувся з ультиматумом до військової старшини, яка перейшла з
Мазепою до шведів: хто до 1 грудня не повернеться, ті теж будуть оголошені зрадниками.
10 листопада цар вдруге звертається до військової старшини. В друкарні Києво-Печерської
лаври у великій кількості розмножуються укази Петра І.
Князь Голіцин 11 листопада пропонує їх послам, наказуючи читати в церквах під час
проповідей.
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І-ий учень-дослідник: А Петро І розпорядився стосовно каральних акцій. Мєньшиков зобов’язаний був вивезти всю артилерію з гетьманської столиці Батурина. Царський наказ: Батурин
спалити дощенту… Багатьох захисників прибили гвіздками або прив’язали до колод і пустили
вниз за течією Сейма, який впадає в Десну, з-за якої мали прийти Карл ХІІ і Мазепа.
За словами Чарльза Вітворта, в Батурині було “зарізано жорстоко 6000 осіб без огляду на вік
і стать”. Самому Мазепі оголосили анафему, його портрет волочили вулицями…
ІІІ-ій читець: Прости, прости, Вкраїно-мати,
Мене і спільників моїх!
Я, мов Іуда той проклятий,
На рідний не ступлю поріг.
Хіба народу не любив я!
Та в грізний час страшних негод
Собі на горе й безголів’я
Не зрозумів мене народ.
ІV-ій читець: …бо не пішов за ним народ
Шляхом і радості, й надії.
Не зрозумів його він мрії…
Та й як він зрозуміти міг
На перехресті злих доріг,
Під ураганами негод!..
Бо помиляється й народ…
Коли немає ще держави.
Диктор за сценою: Французький посол доповідав у Париж:
І-ий учень-дослідник: “Московський генерал Мєньшиков приніс на Україну всі страхіття
помсти та війни. Всіх приятелів Мазепи безчесно катовано. Україна залита кров’ю, зруйнована
грабунками й виявляє скрізь страшну картину варварства переможців”.
А ось як чинили з козаками, котрі потрапили до російського полону. Кількох запорожців
пущено до Мазепи з обрізаними вухами і носами, в Опішні двох козаків посадили на палі, під
Полтавою трьох узяли на колесо, а двох відправили до гетьмана, обтявши їм ліві руки…
І-ий читець:
Юрба вождів – яка ж мала! –
За день ще більше поріділа;
Ця ж рештка лицарів була
Хоробра й вірна вже сиділа,
Німа, понура і сумна,
Круг короля й його коня,
Бо ж у нещасті, наче тінь,
Людини не покине кінь.
А поруч, в лицарській юрбі,
Де звісив дуб гілля дебеле,
Мазепа стомлений собі
З трави тверду постелю стеле.
Гетьман – похмурий і старий
І сам, як дуб той віковий.
Та спершу, хоч стомивсь за дня,
Козацький князь обтер коня,
Розгладив гриву, ноги й хвіст,
Розпутав, розгнуздав, обчистив,

Послав йому трави та листу
І тішився, що карий їсть,
А то журився довгий час,
Що змучений скакун не пас
В нічній росі траву-отаву…
Цей кінь терплячий був на славу,
На їжу й ложе не зважав,
А все робив, як пан бажав.
Кудлатий і кремезний зріст,
Палкий, прудкий неначе біс,
Він пана по-татарськи ніс.
На клич йог бігцем приходив,
Хоча б там тисячі, чи тьма,
Чи ніч беззоряна, німа,
Усюди пана він знаходив –
Цей кінь від смерку аж до дня
За паном біг, як козеня.

ІІ-ий учень-дослідник: Під Полтавою було укладено українсько-шведський договір.
Після втечі Мазепи разом з Карлом ХІІ до Бендер Петро І домагався від турецького уряду
його видачі. Проте великий візир, якому російський посол у Константинополі граф Толстой
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пропонував 300 тисяч єфимків за сприяння у цьому, не згодився підмовити султана.
За свідченням німецького історика Йоганна Вандея Барділі, учасника шведського походу,
султан поклявся на корані не видати Петру І Мазепи – “такого чоловіка, що так щиро боровся
за волю, свободу та права свого народу, що витерпів стільки переслідувань за те, щоб тільки
захоронити свій народ від упокорення під московським ярмом, і через те мусив шукати захисту
спершу у шведського короля, а тепер у Туреччині”.
Виконується пісня “З далекого краю лелеки летіли”
Висушила крила
З далекого краю
Чужина проклята –
Лелеки летіли
Візьміть мене, лелеченьки,
І в одного лелеченьки
Крилонька зомліли.
На свої крилята.

Ніч накрила очі
Мені, молодому,
Несіть мене, лелеченьки,
Мертвого додому.

1-ий читець: Прощай навіки, Україно,
Мені уже недовго жить…
Але в останню смертну мить
Твоє ім’я, о мамо люба,
Шептатимуть вигнанця губи.
2-ий читець: О Боже мій, така мені печаль,
І самота моя – така безмежна,
Нема вітчизни. Око обережно
Обмацує дорогу між проваль:
Ото – мій шлях повернення. Чи ні?
Ото мій шлях. Світ за очі. Єдине.
Пробач мені, кохана Україно,
І, матере, не проклени мене.
Я геть подався шляхом навмання,
Я геть подався, стомлений од люті.
Пішов туди. Пішов туди. Пішов…
3-ій читець: Докучило! Нема мені вітчизни,
Нема мені вітчизни – ні-ні-ні.
Душа горить в смертельному вогні,
разить мене од запаху трутизни.
Отак мені, чим далі від Вітчизни,
Тим легшає, тим тяжчає мені.
4-ий читець: Невже я сам – один на цілий світ,
Вогненний скалок вікового гніву,
Пізнав себе і долю цю зрадливу,
Щоб проклинати чужинецький світ?
Нема мені коханої землі,
десь під грудьми пече гірка калина,
сміється божевільна Україна
у смертнім леті на чужім крилі.
ІІІ-ій учень-дослідник: Останнім документом, який підписав Мазепа, була угода з кримським
ханом про право заснування Січі в пониззі Дніпра.
Найвірогідніший документ про смерть Івана Мазепи, писаний німецькою мовою,
зберігається у Шведському королівському архіві. Авторство його належить Орликові – людині,
дуже близькій до гетьмана. Послухайте уривок із цього звіту.
“Одразу по прибутті до Бендер козацький гетьман Мазепа зліг від смертельної недуги і
послав гінця до його королівської величності з проханням дати йому на час хвороби надійного
охоронця, щоб його майно… не попало до чужих рук. Його королівська величність наказав
прибути мені… Гетьман просив мене, щоб я був коло нього і не спускав ока з його речей та
кімнати, а особливо пильнував скриню та дві бочівки-чвертки, повні дукатів, та ще кілька
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сідельних сумок, напханих коштовностями та великою кількістю золотих медалей… Я зустрів
його племінника Войнаровського, він жив у сусідній кімнаті… Через два чи три дні уночі
Мазепа помер…”
В ніч з 21 на 22 вересня (за старим стилем) 1709 року Іван Мазепа помер у Бендерах.
Похований він був спочатку у Варниці поблизу Бендер, а потім у монастирі святого Юрія
поблизу Ясс. Це було зроблено на бажання козацької старшини, котра 26 вересня 1709 року
писала до Карла ХІІ: “Боліємо над неславним похороном Ясновельможного гетьмана Мазепи,
що ті дорогі тлінні останки, геройська душа в яких поповнила весь світ славними вчинками,
прийняла марна земля цього простого села. Тому Військо Запорозьке звертається до св.
Королівського маєстату з проханням змоги поховати тлінні останки свого гетьмана урочистіше
в славнішому місті, зокрема, в Яссах у так званому монастирі “Голія”
І-ий учень-дослідник: Доля зовсім випадково привела рядового Миколу Тобілевича на
місце останнього спочинку Івана Мазепи. За 40 років після цієї події, він, уже відомий корифей
українського театру Микола Садовський, написав рядки, які й сьогодні не можуть нас не
схвилювати:
“20 квітня 1881 р. його 56-й піхотний полк перейшов молдавський кордон біля Бежтожавки і
через два тижні перейшли в Галац. Тут відпочивали кілька днів. Блукаючи від нудьги містом, я
зайшов у галацький собор. Роздивляючись його архітектуру і убранство, я запримітив чиюсь
гробничку, на яку, увійшовши, навіть не звернув уваги. Гробничка стояла одинокою, немов
сирітка, праворуч, як увійти в церкву. Я підійшов. Роздивляюсь. Біла, невеличка, завбільшки,
як скриня на колесах, гробниця з мідною дошкою зверху і навколо мідними латинськими
літерами написано: “Іван Степанович Мазепа, гетьман славного Низового війська Запорізького
і Всеї України року Божого…” Наче хто обухом ударив мене в чоло! Я остовпів… Де фарб
набрати, щоб змалювати, де слів достати, щоб з’ясувати ті почуття, які опанували тоді всю
істоту! Скільки важких думок зразу налетіло і роєм обсіло мою голову!
Ти, славний гетьмане, ти останній нащадок колишньої вільної України!
Ти, поборнику святий, що не хотів лічити себе рабом серед зграї донощиків, блюдолизів,
підніжків, грязі і рабів! Се ти! Так ось де ти знайшов собі місце вічного спокою!.. І я низько
вклонився гробниці того славного патріота, що бажав здобути щастя і волю, і честь своїй
рідній, бездольній Вкраїні і, знесилившись у тяжкій боротьбі, поліг у далекій чужині,
анафемою затаврований …”
1-ий читець: Не сипали над гетьманом
Пишної могили…
Ніхто її не покаже,
Ніхто не згадає;
Їден чумак, як в Бендерах
Солі набирає,
Та почує із волами
Серед того степу,
Мимоволі спогадає
Гетьмана Мазепу….
2-ий читець: Далекий Галац сниться знову.
А серце! Серце у огні…
Біля господаря Молдови
Лежить Мазепа у труні…
І-ий учень-дослідник: Гірку долю готував Петро І соратникам Мазепи: прилуцького
полковника Дмитра Горленка, генерального писаря Івана Максимовича, Антона Антоновича –
тих представників старшини, котрі повірили, що їх помилують і пробачать, повернулися з
козацькими клейнодами на Україну, заслав до Москви, де доживали вони віку в злиднях. Тих,
хто не повернувся, чекала інша кара – арешт рідних. Хто з емігрантів не піддався на умовляння,
тих Петро І викрав з території чужих держав, зневажаючи норми міжнародного права. Так,
зокрема, було вчинено з генеральним осавулом Андрієм Войнаровським, якого 1716 року
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схопили в Гамбурзі, а згодом і з полтавським наказним полковником Григорієм Герциком, який
жив у Варшаві під чужим прізвищем. Обидва вони потрапили до катівень Петропавловської
фортеці.
Диктор за сценою: Французький дослідник Роже Тіссеран писав:
ІІ-ий учень-дослідник: Називаючи й прозиваючи Мазепу зрадником “до 1917 року, без втоми
розпинали на полі ганьби великого гетьмана. Вони прозивали українців “мазепинцями”,
думаючи їх таким чином образити, вважала їх бунтівниками і бандитами. Але вони сприймали
це ім’я з ентузіазмом, як благородний титул”.
ІІІ-ій учень-дослідник: Українські історики висувають різні версії щодо причин підписання
українсько-шведської угоди:
- Микола Аркас вважав, що найближчий до Петра І російський можновладець
О. Мєньшиков, коли був напідпитку, заявив гетьманові, що цар має наміри прибрати Україну
до своїх рук, а старшину знищити;
- На думку Михайла Грушевського, пристати до союзу зі Швецією І. Мазепу примусила
козацька старшина. “У своїх планах перейти на бік шведів козацька старшина спиралася на
стару традицію шведсько-українського союзу з часів Б. Хмельницького й І. Виговського, і що
вона (старшина) властиво потягла за собою старого гетьмана;
- До гетьмана доходили чутки, що цар збирається віддати Україну О. Мєньшикову або
англійському герцогові Мальборо за підтримку у війні зі шведами.
Диктор за сценою: відомий письменник Гнат Хоткевич присвятив І. Мазепі такі слова:
ІІІ-ій учень-дослідник: “Важкий сум, біль гострий охоплює душу, коли прочитаєш сю історію
поневолення свобідного народу, сю повість про послідній судорожний порив до свободи. Не
удалося… І в той час як “побідителів не судять”, – побіденних судять завжди. Але так як
осудили Мазепу – ще, мабуть, ніколи ніхто не осуджував: се могло статися тільки в одвічнім
краю деспотії і рабства – в Росії. Щоб 200 літ щороку на праздниках всехристиянської любові
на Великдень проклинати привселюдно ім’я національного борця устами його потомків! Щоб
знизити нарід, аби він празднував двохсотліття Полтавської битви, тої битви, що наділа на
нього кайдани і зробила кріпаком Москви! Щоб вирвати душу з народу і його синам звеліти
писати повні ганьби і грязі книги про Мазепу , – се єдиний був край у світі – Росія. І єдиний був
такий нарід, з яким можна було собі се дозволити, – се народ український. Занадто потульний,
занадто миролюбивий, занадто уступчивий. Умів бути героєм в епоху козачества – і мов
витратив тоді увесь запас свого посвячення.
Та невже ж справді не зосталося у нас нічого з пошани до свого національного достоїнства?”
3-ій читець: Як добре те, що смерті не боюсь я
І не питаю, чи тяжкий мій хрест,
Що перед вами, судді, не клонюся
В передчутті недовідомих верст,
Що жив, любив і не набрався скверни,
Ненависті, прокльону, каяття.
Народе мій, до тебе я ще верну,
Як в смерті обернуся до життя
Своїм стражденним і незлим обличчям.
Як син, тобі доземно уклонюсь
І чесно гляну в чесні твої вічі
І в смерті з рідним краєм поріднюсь.
Заключне слово вчителя: Нелегка доля Івана Мазепи. Історія життя славного сина
українського народу є прикладом жертовності і любові до України. Ніхто не збудує України,
коли ми самі її не збудуємо, і ніхто нам не згуртує нації, коли ми самі нацією не захочемо бути.
Мазепа стояв на чолі Української держави періоду Гетьманщини. Вивести її з-під васалітету
царської Росії, утвердити незалежність України стало сенсом його життя.
Мазепа врятував ідею незалежності України. Ім’я Івана Мазепи – це ім’я гідного сина
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українського народу, який зробив свій вибір, незважаючи ні на що. Він був справжнім
патріотом, борцем за волю українського народу.
Навчімося шанувати і поважати героїв України і тоді нас теж будуть шанувати і поважати.
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НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ
Kудрик Ліліана

Поборник цілісної освіти духу
В історії української педагогіки ще й досі
чимало “білих плям”, однією з яких залишається творчість видатного мислителя, педагога-теоретика і практика Памфіла Даниловича Юркевича (1826–1874).
Памфіл Данилович Юркевич – український філософ, педагог, професор Київської
духовної академії, професор філософії
Московського університету – тридцять п’ять
років (із 48-ми відпущених йому долею) жив і
творив в Україні. Філософія та педагогіка
цього мислителя укорінені в національному
ґрунті. Він стояв біля підвалин оригінальної
російської філософії. Його праці вводили
російського читача до тогочасної проблематики європейської філософської думки. Велика заслуга вченого й у формуванні вітчизняної філософської лексики. Памфіл Юркевич – глибокий християнський антрополог – в
54

основу свого етичного вчення поклав ідею
“миру з ближніми як умови християнського
співжиття”, яка особливо актуальна сьогодні,
в епоху криз і соціальних потрясінь.
Народився Памфіл Данилович Юркевич у
с. Ліпляве Золотоніського повіту на Полтавщині (тепер Канівський район Черкаської
області) у багатодітній сім’ї священика. Родинне дерево Юркевичів має глибокі етнічні
корені в українському козацтві. Дід і батько
Памфіла були священнослужителями православних парафій у серці України – колишній
Гетьманщині. Хлопчик зростав і виховувався
в атмосфері обрядово-релігійних традицій
рідної домівки, українського козацького села.
Навчався у Переяславському повітовому
духовному училищі (1837–1841 рр.), де
вивчав російську й церковнослов’янську
мови, священну та світську історію, геогра-
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фію. У 1841 році Памфіл Юркевич вступив до
Полтавської духовної семінарії. Тут він
захопився математичними науками, завдяки
яким навчився глибоко аналізувати, логічно
мислити. Це простежується у його педагогічних працях. За роки навчання Памфіл Юркевич досконало оволодів німецькою мовою,
що дало йому пізніше змогу читати в оригіналі праці німецьких мислителів І. Канта,
Й. Фіхте, Г. Геґеля, Ф. Шеллінга, Й. Гербарта
та інших, чиї філософські та педагогічні ідеї
були дуже популярні в Росії ХІХ ст. Блискуче
знав і французьку мову.
У 1847 р. Юркевич вступив до Київської
духовної академії, де отримав не лише спеціальні богословські знання, а й енциклопедичну
гуманітарну освіту. Цьому сприяв як зміст
духовної освіти, який передбачав вивчення
богослов’я, церковної та світської історії,
давніх і нових іноземних мов, так і високий
освітній та культурний рівень професорськовикладацького складу. П. Юркевич навчався
у П. Авсенєва, С. Гогоцького, Д. Поспєхова.
Після закінчення академії, у 1851 році,
П. Юркевич був призначений на посаду
наставника Київської Духовної Академії з
філософських наук і зробив стрімку наукову
кар’єру. Він став магістром і бакалавром
академії (1852 р.), одержав звання екстраординарного (1858 р.) та ординарного професора (1861 р.). У 1853 р. був удостоєний
почесної нагороди Священного Синоду “За
відмінну наполегливість і надто корисну
працю”. У 1854–1856 рр. Юркевич виконував
обов’язки помічника ректора академії, а з
1857 р. викладав, крім філософських наук,
німецьку мову.
Юркевич був блискучим лектором, визнаним моральним авторитетом у середовищі
студентства. Його успіх як викладача описав
І. Нечуй-Левицький у романі “Хмари”, де
П. Юркевич виведений під ім’ям професора
Василя Дашковича.
У стінах академії Памфіл Юркевич провів
чотирнадцять років, які стали найбільш плідними у його житті. Київським періодом
датуються основні філософські праці мислителя: “Ідея”, “Серце і його значення в духовному житті людини, згідно з ученням Слова
Божого”, “З науки про людський дух”, “Матеріалізм та завдання філософії”, “Мир з
ближнім як умова християнського співжиття”, “З приводу статей богословського змісту,
вміщених у філософському лексиконі”,
“Докази буття Божого” (1859–1861). У них

П. Юркевич виявляє велику філософську
ерудицію. Він чудово обізнаний із сучасним
станом світової філософської думки й водночас – самостійний, оригінальний філософ, чиї
думки відповідають світовим стандартам свого часу. Характеризуючи цей етап наукової та
викладацької діяльності П. Юркевича,
В. Ключевський назвав його “окрасою
Київської академії”.
У 1861 р. в Московському університеті була
відновлена кафедра філософії, і П. Юркевич за
рішенням Міністерства народної освіти посів
місце професора. Він виявився чи не єдиним
достатньо підготованим викладачем філософії
в Росії, щоб зайняти без попереднього
закордонного відрядження університетську
кафедру. Памфіл Юркевич викладає логіку,
історію філософії, а з 1864 року також педагогіку. За його пропозицією Рада Московського
університету робить педагогіку обов’язковим
предметом для тих студентів, які після закінчення навчання будуть займатися педагогічною діяльністю.
П. Юркевич викладав педагогіку студентам усіх курсів майже всіх факультетів університету, слухачам учительської семінарії
військового відомства. Відомий російський
філософ В. С. Соловйов, учень П. Д. Юркевича, писав, що педагогіка була одним з
найулюбленіших захоплень його вчителя.
Педагогіці він присвятив книги: “Читання про
виховання”, “Загальні підстави методики”
(1865), “Курс загальної педагогіки з додатками” (1869), “План і сили для початкової
школи” (1870), “Ідеї та факти з історії
педагогіки” (1870), “Майбуття звукової методи” (1872) та ін. Великим педагогом-теоретиком назвав Памфіла Юркевича наприкінці
60-х років XIX ст. журнал “Гимназия”.
З 1869 р. і до смерті П. Д. Юркевич виконував обов’язки декана історико-філологічного факультету Московського університету. У 1873 році, після смерті дружини,
вчений тяжко захворів і 4 жовтня 1874 року
помер у віці 48 років.
Ще за життя філософа його ідеї піддавалися полярним оцінкам – від гостро
критичних, з боку російських революційних
демократів (М. Чернишевський, М. Антонович, П. Ткачов, П. Лавров та ін.), до схвальних з боку ліберально-консервативної преси
(М. Катков).
Після смерті П. Юркевича його філософські твори стали предметом аналізу російських
мислителів В. Соловйова, Г. Шпета, П. Фло-

This page was created using NitroPDF trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

55

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2009 / № 2

ренського та ін. Ім’я П. Юркевича з’явилося
також на сторінках панорамних історико-філософських досліджень, здійснених наприкінці ХІХ ст. О. Введенським, Е. Радловим,
Я. Колубовським, а згодом – у фундаментальних працях філософів російського зарубіжжя (Г. Флоровський, В. Зеньковський,
М. Бердяєв, М. Лосський, Б. Вишеславцев та
ін). В українській діаспорі філософську спадщину П. Юркевича досліджували Ю. Дивнич,
Д. Чижевський, С. Ярмусь, про нього писали
І. Мірчук, О. Кульчицький, В. Янів, Т. Закидальський та ін.
В історико-педагогічній літературі початку
ХХ ст. були спроби популяризації педагогічних поглядів П. Юркевича в роботах М. Демкова, А. Лебедєва, С. Миропольського.
За радянських часів філософія П. Юркевича оцінювалась здебільшого негативно з
точки зору принципу партійності. Як супротивник демократичного виховання П. Юркевич згаданий у працях В. Смірнова, А. Фрадкіна, М. Разумовського та ін. Натомість такі
автори як О. Лосєв, В. Асмус, О. Абрамов та
ін. і в умовах ідеологічного тиску старалися
більш об’єктивно підійти до оцінки спадщини
мислителя.
В останні десятиліття значно зріс інтерес
до творчості П. Юркевича, чому сприяло
видання його філософських праць російською, українською та німецькою мовами. (На
жаль, більшість педагогічних творів Юркевича поки що не перевидані і недоступні
широкому колу читачів). У ці роки було захищено кандидатські дисертації, де досліджувалися погляди П. Юркевича на загальну ідею
філософії, етику, гносеологію, антропологію,
філософію освіти та філософію релігії.
З початку 90-х рр. ХХ ст. предметом
активного дослідження науковців стає і
педагогічна спадщина П. Юркевича. У 2000
році С. Кузьміна захистила кандидатську дисертацію “Філософсько-педагогічна концепція П. Д. Юркевича”. Дослідниця на основі
вивчення біографічного матеріалу, аналізу
філософських і педагогічних творів П. Юркевича дійшла висновку, що своє філософське
покликання він від самого початку розумів як
педагогічне служіння. Це цілком природно
для людини з вищою духовною освітою в
умовах Російської імперії ХІХ ст., коли головною функцією філософії вважалася
виховна.
Педагогічне вчення П. Юркевича найповніше викладене у головних його педагогічних
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працях московського періоду творчості:
“Читання про виховання” (1865), “Курс загальної педагогіки з додатками” (1869), а
також у філософсько-педагогічному творі
“Розум згідно з ученням Платона і досвід
згідно з ученням Канта” (1866). Але філософські основи педагогічної концепції
П. Юркевича розроблені вже у працях
київського періоду – “Ідея” (1859) і “Серце та
його значення в духовному житті людини,
згідно з ученням Слова Божого” (1860). Провідні ідеї цих праць – ідея цілісності людського духу і серця як його основи – визначили
спрямування і філософської, і педагогічної
творчості мислителя, наклали характерний
відбиток на розв’язання проблем освіти і
виховання,
позначилися
на
розумінні
П. Юркевичем мети і завдань педагогіки.
Педагогічна теорія П. Юркевича є органічною частиною його плану облаштування
людського суспільства на засадах істини, добра і краси. Учений вірить у перетворюючу
силу виховання у житті суспільства. Для
нього виховання є такою духовною силою,
яка робить можливим як існування людства,
так і його вдосконалення.
Добре виховання та освіта – важлива умова розвитку держави. “Держава підтримує
своє існування та історичне значення спочатку арміями; потім вона усвідомлює могутню
силу капіталу й опікується розвитком народного добробуту; нарешті вона переконується,
що до цих умов її сили та значення має
долучатися ще одна умова, до того ж найважливіша і нічим іншим не замінна: умова ця є
народна освіта”, – писав П. Юркевич.
За Юркевичем, педагогічне мислення і в
теорії, і в практиці, як погодження дійсного
(того, що є) і належного (того, що повинно
бути), потребує використання філософських
методів і виступає з’єднувальним елементом
у системі філософських знань між метафізикою та етикою. Розробка педагогічних
теорій має підпорядковуватись трьом принципам: відповідності виховання й освіти
природі дитини, культурі (дійсне) та ідеалу
(належне).
Принцип відповідності виховання ідеалу
виступає провідним у педагогічній стратегії,
розробленій П. Юркевичем на матеріалах
історії виховання. Філософ схильний довіряти
загальнолюдській свідомості, якій властиве
ідеальне світоспоглядання, особливо щодо
розуміння педагогічного ідеалу.
Питання про виховний ідеал П. Юркевич
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розв’язує з позиції гуманістично спрямованої
християнської педагогіки. Він говорить про
врахування “трьох начал вихованця”: особливостей духу вихованця; необхідності виконання ним обов’язку стосовно церкви, родини, держави; його майбутнього покликання.
Тобто виховання повинно мати мету, яку сам
вихованець мав би, якби він був досвідченим.
Мислитель і педагог так уточнює мету виховання: виховай людину так, щоб у зрілому
віці вона знала добро, любила добро, мала
сили робити добро, – тобто людину розумну,
моральну і творчу, яка діє на засадах духовної
свободи.
Істинній людяності притаманна свобода як
здатність людини переривати низку природних причинно-наслідкових зв’язків і, всупереч їм, діяти відповідно до законів добра, краси, справедливості, істини. В античній та
юдейській культурах знайшли вияв окремі
аспекти такого розуміння свободи, християнство ж синтезувало їх у єдине ціле. Проте
навіть христянський педагогічний ідеал не
повинен бути нав’язуваний зовні, – входження його до національного і внутрішнього
світів людини, за П. Юркевичем, має становити акт добровільного визнання. Отже, метою
виховання є забезпечення інтелектуальноемоційного прийняття ідеалу, розвиток сил до
його досягнення і надихання вихованця до
перебудови своєї особистості за духовними
законами. Оскільки останнє неможливо без
самодіяльності, самовдосконалення, виховання повинне мати своїм загальним завданням
самовиховання. Таким чином, пріоритетом
педагогічної стратегії П. Юркевича виявляється збереження унікальності особистості й
створення умов для її вільного духовного,
суто людського, розвитку.
Узгоджуючи принцип відповідності ідеалу
з принципом природовідповідності виховання, П. Юркевич звертається до пошуків у
дитячому єстві здібностей до самовиховання.
На противагу Ж.-Ж. Руссо, мислитель будує
свою теорію виховання не на уникненні зла в
процесі виховання, а на вивченні питання, як
можливе для дитини добро, аналізуючи специфічні види моральнісної діяльності дітей
різного віку – слухняність, дисципліну, навчання, у яких дитина розкриває добро у
власній душі й розвиває сили для його
здійснення.
Принцип культуровідповідності виховання
П. Юркевич пов’язує з необхідністю простежити закономірності й наслідки впливу куль-

тури на особистість та з’ясувати, чи не є цей
вплив насильством над природою людини.
У сучасній філософії виховання актуальна
проблема подолання суперечності між потребами індивідуального розвитку і вимогами
соціалізації у процесі становлення особистості. Успішна соціалізація особистості, за
Юркевичем, є наслідком людської здатності
до моральнісної свободи. Встановлення миру
з людьми і визначення свого місця в суспільстві вимагає внутрішнього розвитку через
досягнення миру з самим собою, що потребує
самопізнання і самовдосконалення, узгодженості тілесних і душевних сил відповідно до
особистого духовного призначення.
П. Юркевич – один з найяскравіших представників української “філософії серця”, що
характеризує своєрідність та унікальність
української духовної традиції, виражає специфіку української національної культури і
філософії. У своїх філософських поглядах
мислитель відтворив кордоцентризм, екзистенціальність, антропоцентризм української
ментальності. Це виявилось в акцентуванні
уваги на унікальності духовного єства людини, визнанні особистості вищою цінністю
буття, розгляді “серця” як основи духовного
життя людини.
Філософ стверджував, що мислення не
вичерпує всієї повноти духовного життя. Людина осягає навколишній світ за допомогою
розуму, а пізнати красу й таємничість світу
можна тільки серцем як центром усіх
“пізнавальних дій”. За П.Д. Юркевичем, розум – вершина, а серце – корінь духовного
життя. Філософ сформулював надзвичайно
важливу думку про те, що знання тільки тоді
засвоюються людиною, коли вони зігріті її
почуттями, пропущені крізь призму серця.
Лише такі знання можуть стати діяльною
силою духовного світу людини.
Суттєвою рисою української національної
психології є емоціоналізм – визнання великої
ролі почуттів, глибоке переживання природи,
злиття з нею. Образ серця як центру емоційного життя людини ми віднаходимо вже в
українців Княжої доби, він є у народних
піснях, казках, думах, билинах, прислів’ях і
приказках. Києво-руська культура формувалася у творчому діалозі візантійського християнства та слов’янської міфології. Вже тоді
виявилася тенденція, що трактує серце як
орган розуміння, як центр, що зводить
воєдино думку, волю та віру. У “Слові про
закон і Благодать” митрополит Іларіон
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Київський писав, що коли князь Володимир
задумав увести християнство на Русі, в нього
в серці “засіяв розум”.
Уже після прийняття християнства серце
починає переважно розглядатися як орган,
яким ми сприймаємо Бога і через який Бог
спілкується з людиною, а також як центр
морального життя і духовності. Постає проблема співвідношення віри та розуму, серце
починають розуміти як носія чогось таємничого, віри. Отже, серце – загальнохристиянський символ. Розгляд серця під таким кутом
зору зустрічається у багатьох пам’ятках нашої давнини. Так, наприклад, увага авторів
“Києво-Печерського патерика” зосереджена
на зображенні внутрішнього морального життя людини, її почуттів і прагнень, які пов’язані з серцем, через яке до неї мовить Бог.
З християнською антропологією пов’язані
світоглядні настанови таких видатних мислителів, як Г. Сковорода, Г. Кониський, П. Могила, Д. Туптало.
“Філософія серця” як філософська основа
українського романтизму знаходить своє відображення також у працях Михайла
Максимовича, Миколи Гоголя, Пантелеймона
Куліша, Тараса Шевченка.
Проте найбільшого теоретичного обґрунтування вона набула у творчості Памфіла
Юркевича. Юркевич відводить серцю особливе місце у своїх філософських пошуках,
вважаючи його осередком усіх сутнісних сил
людини.
У праці “Серце та його значення в духовному житті людини, згідно з ученням
Слова Божого” Юркевич представляє вчення
про серце як основу фізичного та духовного
життя людини: серце є головним центром
усього духовно-морального, душевного життя
особистостi; серце є носiєм i охоронцем
тiлесних сил людини; органом душевних
переживань, почувань, вiдчуттiв, реакцiй,
пристрастей; осередком, у якому народжується все добре і зле в думках, висловлюваннях та дiях людини. Він наводить понад
120 цитат з Біблії, показуючи, що автори
Святого Письма розглядають серце у різних
контекстах – як центр духовного життя, як
особливий орган для сприйняття Бога.
Мислитель доводить, що серце є тим центом,
що визначає індивідуальність і неповторність
людини, бо людина у своєму дусі – істота унікальна. Це зародок екзистенційного мислення, що його згодом обґрунтували і розвинули
К. Ясперс, М. Хайдеггер, М. Бердяєв та інші
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представники екзистенціалізму і персоналізму.
За твердженням С. Ярмуся, П. Юркевич
мислив і працював з двома цілями: по-перше,
він намагався краще пізнати внутрішні
таємниці людини; по-друге, він висвітлював
безпідставність матеріалістичної науки про
людину. Юркевич називав матеріалізм
болючим наростом на тілі філософії, який
поламав долю не одному поколінню людей,
тому що не вказував людині правильно її
місця і призначення у світі.
П.Д. Юркевич, як і інші представники
Київської релігійно-філософської школи,
обстоював право філософії на вільний розвиток, що неможливий ані з позицій
середньовічного ототожнення філософії з
релігією, ані з погляду радикальних просвітницьких концепцій, що в ім’я торжества науки заперечували як релігію, так і філософію.
Учений підтримував ті позитивні начала, на
яких зростало просвітництво. Він цінував
пов’язаний з цим підвищений інтерес до
природознавства і науки взагалі, але для
нього неприйнятним був нігілізм стосовно
філософської традиції, прагнення до ототожнення філософії з природознавством, оскільки
це призводить до знищення філософії як
такої. Чужим П.Д. Юркевичу є прагнення
зробити буття прозорим для людського
розуму, намагання всю дійсність розкласти,
довести, розрахувати і наперед визначити
майбутнє з математичною точністю. Ідеї, що
їх розробив Юркевич, і сьогодні залишаються
гідним взірцем філософського аналізу складних проблем людського духу.
Мислитель сформулював надзвичайно
важливу для педагогічної науки і практики
думку про те, що процес формування людської особистості тісно пов’язаний зі становленням системи відношень до дійсності.
Завдяки серцю уявлення, почуття і вчинки
людини набувають особистісного спрямування та індивідуального забарвлення. Не тільки
людська індивідуальність, а й моральна
діяльність визначається найтоншими порухами серця. “Серце” – основа морального вчинку, “скрижаль, на якій написаний природний
моральнісний закон”. Не може бути людина
моральною без переконань і без героїзму –
готовності йти назустріч усім тим силам, що
стають на перешкоді її духовного зростання.
Виховання як зовнішній вплив на дитину
педагог ототожнює з дресурою, яка підміняє
доцільний педагогічний вплив масою педагогічних рецептів. На думку П. Юркевича, така
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педагогіка заперечує людяність у вихованця,
оскільки дитина сама у своїй внутрішній
свідомості може розрізняти добро і зло і тому
важливо не те, що робить вихователь, а дії
самого вихованця.
Як прихильник ідеї християнської гуманності, яка визначає силу добра в серці
людини, педагог вірить у перетворювальну
силу любові у формуванні людської
–
особистості.
Обов’язок
вихователя
поважати Людину в людині, плекати
неповторність, унікальність особистості.
Справжній учитель, наголошує Юркевич,
повинен володіти трьома видами любові:
любов до Бога, любов до істини і безумовна
любов до людини.
У Памфіла Юркевича школа постає інституцією, яка плекає вільний дух особистості.
На його думку, народи освічені й вільні
вміють робити школу місцем, яке оточує їх
моральною атмосферою свободи. Поняття
виховання духу й формування вільної людини нероздільні. У своїх педагогічних творах
філософ незмінно підкреслює, що де дух, там
і свобода.
З погляду сучасної педагогіки цікавим є
розуміння П. Юркевичем сутності процесу
навчання. Неодноразово педагог підкреслював двобічний характер цього процесу, активну роль учня в оволодінні навчальним матеріалом, необхідність взаємодії учня і вчителя
у процесі навчання. П. Юркевич звертав увагу
на те, що у процесі навчання відбувається
активна взаємодія учнів, формуються їхні
міжособистісні взаємини. Учений зазначав,
що навчання здійснюється не в порожньому
просторі, воно стосується істот, які не
віддалені, як атоми, одне від одного, ані від
реальних життєвих союзів. Школа – це “союз
живий та одухотворений”, в якому учні
навчають і навчаються, сприймають істину і
служать істині, допомагаючи іншим засвоювати її. Педагогічний ідеал П. Юркевича –
освіта, яка приймається вихованцем “як
радість і благо”. Увесь шкільний дух має
збуджувати любов і потяг до знань, до
навчальної праці: “школа повинна бути місцем, яке є люб’язним і священним для дітей і
яке оточує їх моральною атмосферою свободи, радості та благоговіння”. Як прекрасно
було б створити таку школу, яка могла би
стати, за висловом вчительки з м. Стрия
Львівської області Любові Домбай, “школою
радості для дітей, школою спокою для батьків
і школою творчості для педагогів”.

Актуалізація філософсько-педагогічний ідей
П. Юркевича в контексті сьогодення, безумовно, сприятиме побудові такої школи.
У справі навчання й виховання П. Юркевич особливо важливу роль відводив учителеві, вважаючи його фах (поряд із фахом
лікаря і священика) найпочеснішим серед
професій. Дві суттєві якості мають вирізняти,
на думку П. Юркевича, моральну особистість
учителя: авторитет і любов. Без цих якостей
усі виховні заходи пов’язані з тиском та
насильством, вони не зустрічають з боку
дітей добровільного послуху, а це означає, що
вони втрачають своє виховне значення.
На глибоке переконання П. Юркевича,
головним чинником внутрішньої рівноваги й
цілісності особистості вихователя й, водночас, ефективного виконання ним своїх педагогічних обов’язків є християнська ідея самопожертви заради любові до ближнього.
Якщо філософія у розумінні Юркевича –
це наука про дух, то педагогіка – наука про
вдосконалення людського духу. Практичному
педагогові не обов’язково вдаватися до метафізичних досліджень субстанції людського
духу – для нього дух є істота, що виховується,
може бути вихована і повинна виховуватися.
У праці “Ідея” П. Юркевич показав, що
“дух є чимось більшим, ніж свідомість, ніж
пізнавальна діяльність”, висунув ідею цілісності людського духу, який є живою єдністю
розумових, моральних, релігійних та естетичних прагнень. “Тісний зв’язок між розумом і
волею, головою і серцем, мудрістю і любов’ю, знаннями і характером, – вважає
Юркевич, – зовсім не такий, щоб саме лише
пізнання доброго і справедливого робило
людину доброю і справедливою”. Даремно
надіятися вигнати з людського серця зло за
допомогою лише розумової освіти. Освіта
духу повинна бути різнобічною, будуватися з
урахуванням усіх різноманітних його виявів.
Духовне становлення особистості в освітньому процесі неможливе без ґрунтовного
знання про людину і її призначення. Тому
найважливішим
джерелом
педагогіки
П. Юркевич вважає вивчення людини, яке
ґрунтується на божественному одкровенні.
“Людина, як син Божий, обдарована у своїй
внутрішній суті духом, у якому криється
невичерпне багатство істини, добра і досконалості. Ідеалом для його зростання й успіху
може бути тільки досконалість самого Бога і
ніщо більше”. Згідно з цим виховання має на
меті досягати такої досконалості духу, при
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якій слава перед Богом ставиться вище слави
перед людьми, не підкоряється по-рабськи
судженням і вимогам людським, тому що
підкоряється Богові.
П. Юркевич переконаний, що тільки виконання волі Божої робить людину морально
вільною, тому неодмінним компонентом педагогічної науки вважає християнську етику.
Не заперечуючи важливого значення психології, фізіології і логіки, які, за К. Ушинським, є трьома головними основами педагогіки, П. Юркевич в основу цієї збірної науки
кладе моральні ідеї.
“Вихід дітей Божих з полону”, звільнення
людини через розвиток її моральної сутності
П. Юркевич проголошує “найпростішою,
найголовнішою і всеохопною метою педагогіки”. Так, педагогіка постає наукою, якій
притаманна велич релігійна.
Так само як філософія у своєму прагненні
до цілісного світоспоглядання неминуче
приходить до ідеї Бога, так і педагогіка у
прагненні до цілісної освіти духу обов’язково
передбачає релігійний погляд на людину,
релігійний підхід до навчання і виховання.
Релігійність у педагогіці, як і в філософії,
пов’язана з феноменом серця.
У праці “Серце та його значення в
духовному житті людини, згідно з ученням
Слова Божого” Юркевич відзначив, що розуміння завдань і мети виховання відповідно
до біблійного вчення про серце допоможе
вивести практичні принципи, які наблизили б
царину віри до царини науки, подолали б
роз’єднання між знанням та вірою. У
педагогічних працях він намагається чіткіше
окреслити ці принципи.
Необхідність віри у навчанні, як і в
філософському пізнанні, зумовлена, зокрема,
недостатністю і недосконалістю людського
розуму, який не може бути чистим розумом,
тому що він завжди тією чи іншою мірою
“психологізований”, обтяжений “кайданами
індивідуальності”. Тому пізнання істини, яке
є метою духу, можливе лише для всієї
людини з її розумом, серцем і волею.
Думка про необхідність релігійного навчання і виховання, потреба виховати в дитині
глибоку віру в Бога є центральною у спадщині педагога і філософа. Поселити в серці
вихованця міцну віру в Добро й Бога – так
визначає Юркевич одне з головних завдань
виховання. Тільки глибоко віруюча людина,
на його переконання, може бути високоморальним, достойним членом суспільства.
60

Проте й у цьому питанні Памфіл Юркевич
був послідовним прихильником гуманістичної педагогіки. Дитині потрібно створити
умови, за яких би вона сама, без будь-якого
примусу звернулась би до релігії.
П. Юркевич обґрунтував ідею релігійності
навчання. Релігійному навчанню, яке розуміється як навчання предметів віри, присвячений окремий розділ у “Читаннях про виховання”. Тут П. Юркевич доводить, що зачатки
віри, які мають міцну основу в серці людини,
нерозривно пов’язані з думкою про Бога і,
відповідно, – з діяльністю розуму. Тому до
найважливіших чинників, які закріплюють
релігійну віру, мислитель, поряд з виховним
впливом церкви, відносить і розумову працю,
старанне і неупереджене вивчення Біблії.
Засвоєння релігійного знання, крім
розумових уявлень про предмет віри, вимагає
формування морально-релігійних переконань,
що є найістотнішою метою навчання, яка
повинна братися до уваги не лише у викладанні закону Божого, а й при подачі учням
найрізноманітніших відомостей. Така вимога
випливає з усвідомлення того, що “всі істини
є рідні сестри і що всі вони неодмінно
споріднені з небесною істиною релігії”. У
кожній науці за її зовнішньою оболонкою
(коли вона виступає як засіб для здобуття
якогось ремесла) прихований світ вищий,
духовний. При правильному підході наука
може втрачати свій нижчий ремісничий
характер і розвивати у вихованця здатність
сприймати ідеальний бік життя, пробуджувати в ньому безкорисну любов до істини.
Таким чином, П. Юркевич приходить до
висновку, що “не завжди вимагається навчання релігійності, але завжди вимагається
релігійність навчання”. Релігійність навчання
тут – це ставлення до всього істинного і
доброго як до священного.
Ідея релігійності навчання внесена у
педагогіку ще Сократом: пізнання істини,
добра і досконалості є за своїм справжнім
духом богопізнанням і служінням Богові.
Релігійне навчання сприяє освіті і вдосконаленню всієї особистості вихованця. Але
навіть таке виховне навчання не може
обійтися без власне виховання, що за своїм
значенням для вдосконалення людини стоїть
вище від будь-якого навчання. П. Юркевич
наголошує, що хоча навчання і вважається
наймогутнішим виховним чинником, “проте
педагогіка не знає такого мистецтва, щоб
досконалість розумову, що приходить із
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навчанням, зробити джерелом досконалості
всієї людини”. Між знаннями людини, її
почуваннями і прагненнями завжди є певна
несумірність, так що здатність відрізнити
добро від зла ще не є здатністю робити добро
і перемагати зло. Цю розбіжність між
здатністю пізнавати і здатністю жити й
покликане усунути виховання, як заняття
практичне, котре не тільки навчає вихованця,
яким він повинен бути, а й робить його таким.
Навчання, відповідно до цього, має бути
лише інструментом, з допомогою якого
здійснюється виховання особистості. Юркевич пропонує поставити навчання у строгу і
повну залежність від виховання, щоб
уникнути згубного для особистості розриву
між її інтелектуальною, емоційною і
вольовою сферами.
Ідея виховного навчання – одна з головних
у дидактичній концепції П. Юркевича.
Вірогідно, що поштовхом до подальшого
розвитку цієї ідеї стали для вченого праці
німецького педагога Й. Гербарта, з якими він
був добре обізнаний. Й. Гербарт уперше ввів
у педагогічну лексику термін “виховне
навчання”, яким користувався і П. Юркевич.
Релігійність виховання полягає в тому, що
його мета – досягнення богоподібності, іншими словами, “піднесення щоденної людини до
істинної людини”. П. Юркевич констатує – і
ці його зауваження, на жаль, залишаються
актуальними – що “наш урізаний ідеал
людини зводиться завжди на ідеал середньої
людини”, яка не може піднятися над загальновизнаними уявленнями про щастя і присвятити себе безповоротно служінню ідеї.
Така людина залишається у полоні матеріальних потреб, нужд і сама перетворюється ніби
в матеріальну річ, у механічну істоту, в
додаток до машини. Щоб уникнути цього,
слід, на думку вченого-педагога, не обтяжувати вже з дитинства життя людини
щоденними турботами, а розвивати у дітей
характерний для їхнього віку споглядальний
напрямок духу, який засвоює світ не в межах
вузького індивідуального розрахунку, а
безпристрасно й об’єктивно, так, як його
засвоюють ангели і вищі уми людства.
Здатність бути незалежним і справедливим
споглядачем світу є, на думку П. Юркевича,
найближчою умовою олюднення людини,
найістотнішою основою її свободи. Тільки на
цьому шляху індивід, що мучиться боротьбою бажань, потреб, пристрастей, перетворюється у розумну і моральну особистість,

яка не потреби перетворює в цілі, а цілі
робить своїми потребами.
П. Юркевич зробив найбільші для свого
часу узагальнення з приводу єдності виховання та навчання у процесі формування
особистості. Цей принцип є логічним продовженням його “філософії серця”, ідеї
гармонії розуму, серця і волі. Між розумом і
волею, головою та серцем, мудрістю й любов’ю, знаннями та характером є взаємозв’язок, адже саме лише знання про добро та
справедливість ще не робить людину доброю
та справедливою. Тому необхідна єдність
навчання й виховання, бо навчання надає
вихованцеві правильних відомостей, а
виховання – найкращих якостей.
Взаємозв’язок виховання та навчання,
переконував учений, тоді досягне найбільшої
ефективності, коли навчання буде залежати
від виховання, від морального спрямування,
від турботи про чистоту серця, про зміцнення
та ушляхетнення характеру.
Освіта, за Юркевичем, стає другою природою людини, яка може бути або у згоді, або в
конфлікті з першою. Одним з найважливіших
чинників, які формують цю другу природу, є
дух народу, спосіб його існування, його
історія, релігія, мова. Кожний дух, особистий
і народний, відрізняється своєрідною індивідуальністю, яка не може бути уніфікована,
зведена до єдиного космополітичного ідеалу.
Педагог заперечує освітньо-виховний ідеал,
який нехтує духом певної народності та
релігії. Педагогічна спроба створити таку
людину подібна до спроб садівника, який,
вирощуючи яблука, груші та вишні, намагається виростити ще й плід узагалі.
На думку П. Юркевича, збереження єдності загальнолюдського та народного у вихованні є завданням найбільшої значущості.
Учений показує шлях до розв’язання цього
завдання з позицій “філософії серця”. Він
застерігає педагогів від марних спроб зробити
вихованця причетним до національної
ментальності, тільки розвиваючи його розум.
Щоб дитина могла увійти у реальний світ,
відчувати його, зріднитися з ним, треба
пробуджувати насамперед її “світло серця”,
почуття, уяву.
Індивідуальні сили і здатності мають
розвиватися вільно, – все, що затримує їхній
розвиток, суперечить гуманності. Тому освіта
повинна увібрати передусім ті чудові якості,
які є окрасою народу. Наведені думки
П. Юркевича є застереженням для тих, хто

This page was created using NitroPDF trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

61

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2009 / № 2

сьогодні бездумно намагається перенести на
національний ґрунт зарубіжні освітні технології, нехтуючи традиціями української
етнопедагогіки з її чітким гуманістичним
спрямуванням.
Концепція освіти П. Юркевича гуманістична вже тому, що вона ґрунтується на
євангельському вченні про людину і має у
своїй основі найгуманніший християнський
виховний ідеал.
Християнська педагогіка виходить з того,
що “людина є предметом вічного обрання
Бога”, і прагне відтворити в особистості
вихованця риси безсмертя, якими є мудрість і
любов, правда і святість. Коли ж переконання
про богоподібну сутність людини слабне, то,
на думку П. Юркевича, ніякі вимоги гуманності не вбережуть вихователя від схильності
розглядати вихованця як засіб для досягнення
якихось окремих інтересів касти, суспільства,
культури тощо. Християнство визнає цінність
кожної людини, навіть якщо ця людина
відкинута суспільством або нездатна служити
йому. Ідея християнської гуманності визнає
незнищенну силу добра в серці людини і
можливість перемоги її над усяким злом.
Християнське виховання базується на любові
до людини і мислиться як служіння людству,
“виконуючи яке ми віддаємо Боже Богові”,
тому безсенсовною є вимога, щоб це виховання було гуманним, – само собою воно є
“вищою і найістотнішою формою гуманності”.
Трактування гуманності залежить від
розуміння мети життя і відображає боротьбу
між прагненням до доброчесності і прагненням до щастя, що постійно триває у серці
людини. Від результату цієї боротьби залежить, якою буде людина, епоха, власне дух
педагогіки.
“Ми
переживаємо
період
педагогіки, – ці слова П.Юркевича можна без
побоювань віднести і до теперішнього часу, –
яка намагається виховувати дітей лише через
збудження у них приємних відчуттів,
намагається замінити добросовісну працю
грою і вищі принципи – безпосередніми
природними потягами”. Така педагогіка
орієнтується на ефемерне людське щастя і під
поняттям “гуманність” розуміє “людяність”, у
якій поклоніння істинному Богові може
поєднуватися з поклонінням якомусь ідолові
натовпу або епохи.
Справжня гуманність визнає мудрість і
доброчесність метою й основою, змістом і
формою людської особистості. Мудрість і
доброчесність, як учили древні, – якості
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божественні, які людина здобуває тільки
внаслідок тяжкої боротьби з пристрастями і
невіглаством, щоб прилучитися до божественного життя. “Нашій людяності, – зазначає П.Юркевич, – не так властиві ці вищі
чесноти, щоб вони були невіддільні від неї і
щоб тому людяність сама по собі уявлялася
ідеалом”.
Критеріями гуманності Юркевич вважає
непорушні риси людяності, які мають однаково безумовне значення для всіх часів, усіх
народів і прошарків народу, які відповідають
загальнолюдській меті життя (великодушність, самовідданість, підкорення законові і
повага до прав інших людей, вірність обов’язку і мужність при його виконанні, справедливість і безкорисна любов). Це такі явища
моральної доблесті, якими завжди і всюди
визначається гідність людини, як людини, або
гідність особистості, незалежна і внутрішня,
на противагу якостям, які мають місцеву,
випадкову, торгову ціну. У зв’язку з цим
мислитель застерігає від ототожнення понять
“гуманність” і “християнська гуманність”, які
мають різне змістове наповнення, і наголошує
на тому, що християнська гуманність – це
гуманність чуйного серця і високоосвіченого
духу. Відповідно метою християнської педагогіки є освіта духу, духовне становлення
особистості в освітньому процесі.
Що ж таке високоосвічений дух, іншими
словами, що передбачає освіта духу? Це
питання надзвичайно великої ваги, і йому
П.Юркевич приділив багато уваги у своїх
педагогічних працях.
У “Читаннях про виховання” є окремий
параграф під назвою “Освіта духу, як вища
вимога педагогіки”. Тут обґрунтовується
думка про те, що освіта духу – це щось вище,
ніж навчання або виховання. Навчання має на
меті дати вихованцеві велику кількість чітких
і корисних відомостей; виховання досягає
своєї мети, коли у вихованця встановляться
міцні і добрі звички. Але найістотнішою
умовою здоров’я і досконалості людського
духу у розумінні П. Юркевича є почуття
прекрасного, істинного і доброго, певна
очевидність естетична, логічна і моральна, що
ніби випромінюється зсередини духу (звідси
вираз – “духовна просвіта”). “Освічений дух,
крім великої кількості корисних відомостей і
добрих звичок, носить і усвідомлює в собі
образи або зразки, за якими він при кожному
окремому досвіді розрізняє істину від омани,
добро від зла, прекрасне від потворного”.
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Отже, освітою духу можна вважати глибоко
освоєне, пережите знання, яке стало формою
категоризації світу. У цьому контексті можна
говорити не лише про освіту розуму, а й про
освіту серця, освіту волі, які разом становлять
цілісну освіту духу.
Ще святоотцівська традиція розрізняє у
людській душі діяльність трьох основних сил:
мисленнєвої, чуттєвої і дієвої. У П. Юркевича
це здатність уявлення, або пізнання; здатність
почування; здатність бажання, або волі. Ці
три здатності відповідають потрійному
людському покликанню: до істини, до краси і
до добра; вони називаються також розум,
серце і воля і повинні перебувати в гармонійній рівновазі. “Розум без чуйного серця і
твердого характеру, або ніжне серце і
безхарактерність, або твердий характер, але
неосвічений розум – усе це жалюгідні явища,
які походять від однобічного і нерівномірного
розвитку названих здатностей”. Юркевич
розкриває значення кожної з цих здатностей
для цілісної освіти духу.
Воля поєднує в собі знання і почування і є
осердям людської особистості. Тому освіта
волі, або формування морально доблесного
характеру, висувається П.Юркевичем як вища
мета виховання. Людина у процесі свого
розвитку й самоусвідомлення “повинна
винайти методи життя і знання”, реалізувати
себе як творча особистість, загартувати свою
волю. Школа, яка прагне допомогти в цьому
дитині, повинна покласти в основу освітнього
процесу діяльнісний підхід, стати місцем не
стільки навчання, скільки місцем занять і
вправ юнацтва.
Розум поєднує в собі волю й почуття.
Думки, виражені словами, виступають
замінниками речей і чинять на волю і почуття
такий самий вплив, який чинили б і самі речі.
Тому правильна подача відомостей не лише
має на меті удосконалення пізнавальних
здібностей, а є основою всебічного розвитку
особистості. “Уся духовна істота людини
живе у її переконаннях. Зі зміною переконань
змінюється вся людина: її воля стає іншою, її
співчуття переходить на інші предмети, її
прагнення спрямовуються на інші цілі”.
Виходячи з цього, П. Юркевич говорить про
необхідність формування у юному дусі правильних морально-релігійних переконань,
обґрунтовує необхідність побудови навчального процесу на моральних засадах.
І нарешті, серце, що репрезентує здатність
відчувати, вміщує в собі також розум і волю і

ще більшою мірою, ніж останні, інтегрує всі
душевно-духовні вияви людини, є своєрідною емоційно-інтелектуально-вольовою цілісністю. Завдяки цьому, по суті, освіта серця
дорівнює цілісній освіті духу, але насамперед
це розвиток емоційного сприйняття світу.
Услід
за
Платоном,
Августином,
Паскалем, Руссо Юркевич розвиває ідею
опосередкованості пізнання всією сукупністю
чуттєво-емоційних станів, вказує на велику
пізнавальну цінність людських почуттів
духовного характеру. Адже всі форми
чуттєвого і раціонально-логічного пізнання
перебувають під впливом зацікавленості й
любові людини до предмета пізнання, крім
того, лише в акті любові виявляється повне
саморозкриття, самоодкровення світу людині,
внаслідок чого світ набуває автентичності й
цінності. “При подачі відомостей, – зазначає
П. Юркевич, – учитель має на меті не тільки
навчити учня чого-небудь, а й пробудити у
його серці кращі і найчистіші почуття; у
протилежному випадку найбільша і найкраща
частина реального світу буде прихована від
учня, ніби не існуватиме для нього...”.
Серед почуттів, без яких неможлива жодна
освіта, найважливішою є любов. Знання і
любов – у цих двох словах, за Юркевичем,
міститься все, що можна найкращого передати молодому поколінню. Школа, яка дає
світло, але без тепла, здатність знати без
здатності співчувати, нехтує розвитком серця,
сприяє неправильному – лише в егоїстичних
цілях – використанню здобутих знань. Така
школа формує моральних і духовних калік.
Пізнання без любові згубне. Через це
християнська педагогіка обстоює примат
любові над знанням. У голому інтелектуалізмі, у відсутності в навчальних системах
християнського вчення про любов як охочого
і щирого прагнення чинити добро, у хибному
ототожненні понять “розумний” і “моральнісно добрий” Юркевич вбачає однобічність
освіти, що веде до кризи культури і деградації
особистості. Основою всебічного розвитку
людини, що стає гаслом сучасної освіти, є
культура у найширшому значенні цього
слова, в тому числі “культура особистісних
сил”, якими є розум, серце і воля.
Одним із найважливіших завдань сучасного періоду є перехід від знаннєцентричної
до культуродоцільної парадигми освіти з
метою подолання різкого дисбалансу між
духовними й інтелектуальними якостями
людини. Сцієнтистсько-техніцистські наста-
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нови породили “одновимірну людину”
(Г. Маркузе) ХХ ст., яка своїм холодним
інтелектом не здатна наблизитися до
справжнього розуміння суті світобудови.
Людству потрібний цілісний світогляд, в
основі якого лежить як наукова картина світу,
так і позанаукове (містично-інтуїтивне, емоційно-образне) його сприйняття. Модель
побудови такого світогляду і пропонує
П. Юркевич у своїй концепції цілісної освіти
духу, з позицій християнської гуманності
обґрунтовуючи думку про те, що наблизитися
до сутнісної тотальності світу, зрозуміти і
прийняти істину може тільки вся людина – з її
розумом, серцем і волею.
Освіта мислиться П. Юркевичем як
“розкриття всіх добрих сил, що становлять
людську особистість”. В освітньому процесі
розум, серце і воля повинні знайти свій
рівномірний і справедливий розвиток, причому кожна з цих сил повинна бути розвинута
до такого ступеня досконалості, на якому
вона відповідає цілісній ідеї людського
призначення. А оскільки людина має реалізувати в житті своє природне покликання до
добра, “бути готовою на всяке добре діло”, то
розум, серце і воля підпорядковуються єдиній
ідеї добра: освічена людина повинна знати добро, любити добро і мати сили творити добро.
Джерелами пізнання добра є, за Юркевичем, совість і божественне одкровення, а
також ті найсуттєвіші і постійні форми
людського співжиття, стосовно яких людина
має виконати свої священні обов’язки. Сім’я,
суспільство, держава, церква – це ті “форми
загального духу, або загальної волі”, які
своїми впливами підкоряють і перетворюють
часткову волю, змушуючи її діяти згідно з
визнаними й утіленими в них ідеалами, а не
за вказівками тваринних пристрастей та
егоїзму. Завдяки цьому вони стають ґрунтом
для морального розвитку й олюднення, тому
вважаються природними моральними організаціями і, відповідно, – найважливішими
чинниками освіти й виховання. На противагу
їм, підкреслює Юркевич, школа є штучним
закладом, моральне життя якого залежить від
тісного зв’язку з сім’єю, суспільством, державою і церквою, тому що абстрактні начала
науки, які дає школа, стають освітньою
силою тоді, коли їх надихає дійсність, “розумне стає розумним через дійсність”.
Принцип зв’язку з дійсністю став основоположним при побудові П. Юркевичем
своєрідної концепції освітнього знання, яке
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має стати не тільки світлом, але й життям.
Найважливішою характеристикою такого
знання є його зміст. П. Юркевич віддав перевагу практичній моральній мудрості перед
теоретичним знанням: “якщо з теоретичного
погляду можна сказати, що все гідне буття –
гідне і нашого знання, то в інтересах вищої
моральнісно-духовної освіти ... ми повинні
знати тільки те, що гідне нашого моральнісного й богоподібного єства”.
Теоретична точка зору, згідно з якою все
гідне буття є водночас гідним пізнання,
справедлива тільки щодо спеціальних шкіл. У
загальноосвітніх школах виховне навчання
виходить з того, що від якості та змісту знань
залежить моральне вдосконалення особистості. Тут варто згадати застереження мислителя щодо шкідливості хибних матеріалістичних положень, що їх в епоху квантової фізики
і квантової медицини часто продовжують
нав’язувати сучасним дітям.
Виховне навчання робить із великої
кількості можливих предметів розумний
вибір, щоб давати учневі знання про те, що
справді гідне знання. Такий підхід випливає з
християнського переконання, що “древо
пізнання не є древо життя, а для духу його
життя уявляється більш дорогоцінним, ніж
його знання”. Які ж науки передусім гідні
вивчення, оскільки містять у собі поживу для
духу? На переконання Юркевича, це так звані
“гуманні” (очевидно, гуманітарні) науки, загальний зміст яких є різноманітним одкровенням вищого морального, естетичного і
релігійного життя людського духу, внаслідок
чого він засвоюється не тільки логічним
мисленням, а й переживанням серця.
Зміст цих наук Юркевич конкретизує у
параграфі “Які предмети заслуговують
постійного вивчення з боку учнів”. Усі відомості, що подаються учням, автор ділить на
два види: 1) відомості про знаки і форми;
2) відомості про дійсні речі. Перші (числа,
загальні поняття, граматичні форми та ін.)
отримують значення тільки від свого застосування і повинні бути не самоціллю у
навчанні, а тільки засобами для кращого
знайомства з дійсністю, тобто для пізнання
реальних предметів, якими є людина, сім’я,
суспільство, історія людства, витвори природи і людського мистецтва, залежність
природи і людини від Бога. Замість вводити
дітей в абстрактний, доступний лише зрілій
людині світ мас, еліпсів, швидкостей і т.п.,
учений-педагог пропонує розповідати юному
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поколінню про подвиги і страждання
людства, національних і світових героїв і
подвижників. Такі знання сприймаються не
тільки розумом, а переживаються душею,
проходять через серце, викликають найблагородніші почуття. Подача відомостей про
реальні предмети, важливі для життя духу,
уподібнюється до того царського мистецтва,
яке, за Сократом, перетворює знання в дію,
істину в доблесть характеру.
Педагог вважав за необхідне, формуючи
зміст освіти, особливо початкової, враховувати, що дитина живе у світі реальних речей.
Чуттєвий світ є для неї головним джерелом
знань. Усе, що пропонується для засвоєння,
має спиратися на чуттєвий досвід дитини. Ні
вчитель, ні книга не досягнуть успіху, поки
дитина не почне самостійно знайомитися з
реальними речами. Чуттєве пізнання Юркевич розглядав як необхідний етап, що має
передувати логічному. Спроба передчасно
ввести дитину у сферу абстрактних понять
буде просто шкідливою. Перш ніж думати,
необхідно спостерігати, уявляти. Завдання
педагога – визначити міру та час уведення у
зміст навчання абстрактних понять.
Тут П. Юркевич виводить важливе педагогічне правило: давати учневі такі відомості,
які через безпосередні відчуття, потреби,
досвід учня вкорінюються у його душу і
переходять або із пам’яті в серце, або із
знання в мистецтво, іншими словами, перетворюються або в загальне бажання добра,
або у здатність до правильних дій. Це
повністю засвоєне знання, яке є напоготові у
кожній життєвій ситуації, яке стає тією
істиною, що робить нас вільними. Отже,
поряд із змістовою визначеністю освітнього
знання важливою ознакою є його функціональний характер.
Освітнє знання, щоб відповідати вимогам
істини, добра і краси, повинно відзначатися
ще однією важливою якістю – естетичністю.
Естетичність знання виражається у його
словесному оформленні. Мова – не лише
універсальний засіб здобуття і передачі знань,
це, як стверджували В. Гумбольдт, О. Потебня і вслід за ними П. Юркевич, – безперервна робота духу. Відповідно, мовна освіта
є невід’ємною складовою цілісної освіти
духу.
Коли освічений учитель розмовляє з
дитиною, він уже навчає її мови. Володіючи
належною мовною культурою, він оформляє
всі відомості так, щоб вони якнайкраще

розвивали в учня мистецтво говорити правильно і чітко, вільно і легко, виразно і чисто.
Такий учитель “не хоче перенести у свідомість дітей маленьку колекцію спеціальностей: він хоче, щоб спеціальні відомості
творили в юному дусі одну, цілісну, струнку і
неподільну освіту, яка безпосередньо і перш
за все виражається у досконалості мови”.
Висловлюючи такі міркування про
освітню силу мови, П. Юркевич постає перед
нами не лише як філософ освіти, а й як
філософ мови. Він говорить про мову як про
художню діяльність духу, як про засіб самопізнання для людини і народу; виступає проти заміни живої мови абстрактними знаками,
позбавленими смислу; нарешті, наполягає на
тому, що “всі відомості повинні подаватися в
школі, як словесні твори: той блідий, ніби
безсловесний характер, якого вони набувають
у спеціалістів, повинен бути знятий з них”.
Словесне вираження знань, наголошує
П. Юркевич, так само як і їхній зміст, має
неабиякий вплив на характер учня, на
спрямування його волі. Наприклад, відомості,
що мають закінчений, злагоджений вигляд,
належне інтонаційне оформлення, облагороджують особистість вихованця, сприяють
не лише інтелектуальному, а й усебічному
духовному розвиткові.
Отже, освітнє знання – це нерозривна
єдність знання і переживання, наукової і
художньої творчості; воно є виразом органічної духовної спорідненості між художником і мислителем у людині. В сукупності це
ніби
“живе
знання”
(С.Л. Франк,
О.М. Леонтьєв, В.П. Зінченко), яке не може
бути пасивно засвоєне, а повинно бути
збудоване із залученням усіх найважливіших
особистісних сил людини – розуму, серця і
волі; яке включає в себе не тільки закостенілі
безособові значення, а й персональні, особистісні смисли, а також знання про себе як
про суб’єкт знання. В освітньому знанні
людина пізнає себе, розкриває себе, і це є
його вагомою перевагою, ознакою його
цілісності. У концепції Юркевича серце
забезпечує цілісність свідомості й об’єднує
різні форми знання: і знання до знання (“думки сердечні”, сердечний такт, неусвідомлені
порухи серця), і знання як таке (серце – джерело думок і слів, основа всіх пізнавальних
дій душі), і знання про знання (знанняпереконання, що входить у цілісний настрій
душі і стає внутрішнім скарбом), і знання про
незнання (безвимірність порухів серця, що не
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обмежується наявними душевними форма-ми;
усвідомлення обмеженості людського розуму,
що відкриває простір для віри).
Про цілісне знання і цілісну освіту
П. Юркевич говорить, виходячи з потреб
конкретної живої людини, і це ще раз засвідчує гуманістичний характер його педагогічної
концепції. Щоб впливати на всю людину, на
цілу людину, починаючи з відчуттів і до
вищих розумових здібностей, необхідно,
переконаний учений-педагог, гармонійно
поєднувати різні методи і прийоми навчання.
“Пізнання обіймає або розмаїття явищ, або
одноманітний закон їх, або осягає їхню красу
і велич. Перший напрям досвідний, другий –
розумовий, третій – естетичний”. Комплексне
пізнання, яке об’єднує всі три названі
напрями, можливе через поєднання наочних і
загальнонаукових методів, а також за умови
безпосередньої участі серця у пізнанні.
П. Юркевич відмовляється від сцієнтистської методології в освітньому процесі і
відкидає як забобонну вимогу повної усвідомленості навчання. Повної усвідомленості
кожне уявлення досягає лише тоді, коли воно
означене у строго логічній формі, але
насправді це неможливо ні для учня, ні для
вчителя, ні навіть для вченого. Тому що “в
кожному предметі пізнання багато що
повинно бути прийняте з безпосереднього
довір’я до свідчень нашої чуттєвості, багато
що залишається без логічних визначень, як
зміст, або простий і який не піддається
означенню, або безпосередньо зрозумілий;
далі, багато що зрозуміле нам із тонких,
невловимих порухів нашої уяви ... Нарешті,
багато що зрозуміле нам з тої вищої гармонії,
з тих вищих станів і почуттів, які вона
породжує в нас. У цьому випадку повна
свідомість частин тільки зменшила б напругу,
глибину і задушевність розуміння”. Отже,
основними інструментами пізнання життя як
цілого є не розсудок чи логічне усвідомлення,
а розуміння, інтуїція, переживання. Освіта під
цим кутом зору постає як саморозвиток
особистості в багатогранному потоці буття,
що здійснюється як розуміння-співпереживання себе і світу. Подібні думки
П. Юркевича, спрямовані на відновлення
цілісності людського буття і пізнання,
співзвучні з найважливішими принципами
“філософії життя” (А. Бергсон, В. Дільтей,
Ф. Ніцше) і філософської антропології ХХ ст.
(М. Шелер та ін.), що лягли в основу сучасної
парадигми освіти.
66

П. Юркевич, випереджуючи свій час, з
позицій української “філософії серця” говорить про необхідність побудови цілісного
процесу здобуття знань, який би охоплював
як раціональне пізнання, так і доінтелектуальне, естетичне, символічно-образне,
релігійно-містичне осягнення ірраціональних
пластів життєвої реальності.
Суттєвою ланкою цього процесу повинна
стати всебічна формальна розумова освіта,
суть якої полягає у “досконалості дій пізнавальних здібностей, на який би предмет вони
не були спрямовані”, і найвагомішими плодами якої повинні стати розумовий такт і свідомість зразків для розумової діяльності. На
прикладі формальної розумової освіти
П. Юркевич показує, як формується та
“очевидність правди логічної”, яка є однією зі
складових цілісної освіти духу.
Розумовий такт у трактуванні Юркевича –
це щось подібне до інтелектуальної інтуїції:
він керує ходом думки несвідомо або
напівсвідомо; виявляється у здатності пізнавати істину зразу, ніби чуттям, оминаючи
поетапні міркування й умовиводи; за випадковими ознаками вгадує внутрішній зв’язок
явищ і осягає сутність цілого. Цієї “форми
несвідомої, але безпомилкової природи”
розум набуває унаслідок правильного
розвитку мислення. Свідомість зразків – це
пізнання певного співвідношення думок, як
зразкового, найкращого і найдосконалішого,
й усвідомлення обов’язку наближатися до
цих зразків у розумовій діяльності. На основі
засвоєних зразків думки переробляються так,
щоб те, що є, збігалося з тим, що повинно
бути. Таке подолання суб’єктивності думок,
що ґрунтується на критиці досвіду й
емпіричної свідомості, відповідає платонівській ідеї об’єктивного блага і вченню
Отців
церкви
про
здатність
духу
підпорядковувати свій справжній розвиток
ідеї (мати не просто знання, а й ідею знання)
– здатність Лоґосу.
Шлях до очевидності, моральної й естетичної, пролягає через релігійне й естетичне
виховання. І тут теж необхідно “піднятися
над образами чуттєвості”, тому що “краса і
добро є вісниками іншого вищого світу”. Перед освітою постає завдання “облагородження душевних настроїв”, що досягається найперше спілкуванням з високим мистецтвом.
Цінність мистецтва вимірюється не приємними для чуттєвості формами, а духовним
змістом. Естетичне виховання не збільшує
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суми задоволень і щастя, а за допомогою
прекрасних вражень підносить дух до пізнання істини. Особливо великою виховною
силою П. Юркевич вважає спів, який завдяки
поєднанню поезії і музики формує у людини
здатність до найпіднесеніших душевних
поривів: “те, що відчували кращі серця у
важливі хвилини життя, прищеплюється
через пісню нашому серцю”. Завдяки засвоєнню моральних та естетичних зразків усі,
навіть найдрібніші і найменш усвідомлені
порухи людського єства органічно проймаються вищим духом, і людина виявляє себе як
естетичний і моральний художник.
Мистецтво жити за законами істини, добра
і краси, а не мистецтво досягати щоденних
життєвих цілей – ось ідеал освіти. Окультурнення духовних сил здійснюється лише в
умовах морального натхнення і вищого
ідеального настрою, любові і радості, що
становлять найістотнішу основу всього доброго і досконалого в живій особистості
людини і повинні стати обов’язковими у
навчально-виховному процесі. Пізнання розгортається як ціннісне, любовне відношення
до світу, що пов’язує людину з божественним
актом любові, яка є спільною основою всіх
речей і явищ буття. Хто ж зі старечою
розсудливістю вимірює свої знання їхньою
очевидною корисністю, той, на переконання
Юркевича, “покінчив зі своєю людською
освітою”. Утилітаризм в освіті суперечить
напрямкові
безкорисливо-споглядальному
духу, і тому – антигуманний. Освіта не має на
меті штампувати спеціалістів на замовлення
суспільства, не зводиться до вузькопрофесійних якостей людини, а є багатогранним
процесом розвитку духовності, входженням
особистості “у щось Цільне і Справжнє,
Вільне і Благородне”.
Питання суті освіти яскраво висвітлене
Юркевичем у промові, проголошеній на
урочистих зборах Імператорського Московського університету (січень 1866 р.), – “Розум
згідно з ученням Платона і досвід згідно з
ученням Канта”. Тут ставиться проблема університетської освіти і її моральнісного характеру, яка досі зберігає свою актуальність.
В ідеї університету, зазначає Юркевич,
здійснилася Платонова думка про єдність і
спорідненість усіх наук в одній вищій істині.
Але час, дух якого позначений ученням Канта
про можливість здобуття лише загальнопридатних відомостей і неможливість пізнати
істину, несприятливий для розвитку універ-

ситету як “гармонійного космосу розуму”.
Для цього часу знання є не чеснотою, а
силою. Розрізнені й відокремлені науки,
керовані егоїстичними мотивами, перетворюються на знаряддя панування і втрачають ту
вищу культуру, яка має свою останню мету в
гідності і свободі особи. Університети вироджуються у політехнічні школи з багатством
відомостей без вищого принципу, що не
мають нічого привабливого для ідеальної
людської особистості. Дух часу, застерігає
філософ, руйнує глибоку ідею знання, яка
вимагає, щоб спеціальна вченість зростала й
міцніла на широкому ґрунті загальної, цілісної розумової освіти і щоб кожне надбання
на терені фаховому було водночас приростом
у змісті ідеалу людської особистості.
Гуманна система освіти дбає про “розвиток вищого погляду на світ та життя”, ставиться до людини не як до суми здібностей
чи знаряддя добування вигод для суспільства,
а як до “моральнісної особистості, котра
розвивається під невмирущими ідеалами та
нормами”. Відповідно до цього висуваються
вимоги щодо подачі відомостей. По-перше,
відомості не повинні бути розрізнені, а мають
подаватися згідно з органічним зв’язком наук,
тобто в інтегрованому вигляді; по-друге,
серед навчальних дисциплін, крім тих, які
дають спеціальні знання, обов’язковими
повинні бути ті, що формують вищу культуру
особистості. Логіка, метафізика та етика – ці
загальні знання про те, що мислиме, що є й
чому належить бути, становлять незмінний
компонент змісту університетської освіти й
сприяють тому, “щоб фаховий вишкіл був
водночас і найвищою вченістю”.
Отже, П. Юркевич вказує на велику
значущість філософії і релігії у духовному
становленні людини, їх вищу цінність і
гуманістичний потенціал порівняно з вузьконауковим знанням, яке у своїй сцієнтистськопозитивістській інтерпретації підпорядковане
переважно голому раціоналізмові і практицизмові.
Сьогодні ми живемо в епоху синтезу науки, релігії і філософії. Між наукою і релігією
вже немає конфлікту, який був штучно
роздутий у часи войовничого матеріалізму й
атеїзму. Кажуть, що науковці, дряпаючись на
вершину, бачать, що їх там давно вже чекають теологи. А філософія, як квінтесенція
культури, “золотий хрест над храмом
людського пізнання”, забезпечує можливість
діалогу, взаємодоповнюваності між справ-
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жньою наукою й істинною релігією.
Гуманістичний потенціал філософії вимагає, на наш погляд, більшої уваги до філософських дисциплін не лише у вищому
навчальному закладі, але і в загальноосвітній
школі. Адже школа повинна давати не лише
знання, а й мудрість (що включає в себе
розум, досвід і духовність), вчити не що
думати, а як думати. На це вказував
П. Юркевич, розвиваючи в “Читаннях про
виховання” значення логіки як бази для розумового розвитку, проголошуючи моральні
ідеї основою освітнього процесу. Необхідно
врахувати і рекомендації П. Юркевича щодо
способів викладання, оскільки опора тільки
на знання у викладанні філософії протистоїть
можливості цієї дисципліни представити світ
як ціле і цілісно впливати на людину. Філософія об’єднує в собі науку і культуру, всі
види духовної діяльності і сприяє цілісності
мислення людини, завершеності її культури.
Завдяки цьому вона виконує роль важливого
гуманітаризувального
чинника
процесу
освіти.
Педагогічна
концепція
П. Юркевича
демонструє виразну тенденцію до гуманізації
освіти – як подолати відчуження змісту освіти від живої людської особистості, її потреб
та інтересів, завдань її розвитку. Надання
переваги гуманітарним дисциплінам і відзначення особливої ролі філософії; інтеграція
навчальних предметів, що випливає з органічного зв’язку наук і має на меті формування
цілісної картини світу; орієнтація на розвиток
творчих здібностей учнів з урахуванням їхніх
інтересів та індивідуальних нахилів; перевага
виховання над навчанням, – усі ці положення
засвідчують докорінну переорієнтацію освіти
на особистість.
Критерієм результативності освітнього
процесу мислитель вважає засвоєння знань і
умінь на рівні творчого їхнього застосування,
набуття досвіду творчої діяльності і досвіду
емоційно-ціннісних відношень (очевидність
правди логічної, естетичної і моральної), що
теж співзвучне сучасним гуманістичним
тенденціям в освіті. Знання й освіта набувають
своєї повної визначеності лише в ціннісносмисловій перспективі. Це способи прилучення
індивідів до вічних цінностей істини, добра і
краси, що сприяють духов-ному зростанню і
всебічному розвитку людини.
П. Юркевич розглядає культивування
людиною знання й освіти як глибинну основу
олюднення світу. Це відбувається, проте,
68

лише за умови взаємодоповнення релігійного,
філософського і конкретно-наукового знання.
“Єдність: натури і культури, обов’язку і
чистого задоволення, науки і життя, знань і
діл, думок і почуттів, самостійності і поваги
до авторитету, особливо ж єдність моральної,
розумової і релігійної освіти, – тільки така
єдність, – стверджує великий український
мислитель і педагог Памфіл Данилович
Юркевич, – може здійснити ідею добра в дусі
вихованця”, забезпечити цілісність освіти і
стати надійною основою її гуманістичної
трансформації.
У наш час, що гостро потребує гуманізації
теорії та практики виховання, філософськопедагогічна концепція П. Юркевича набуває
особливої значущості й актуальності, адже її
стрижневою темою є виявлення суто людських смислів педагогічної діяльності. П. Юркевичу належить заслуга привнесення в педагогічну думку нових ідей, які були сприйняті
не лише вітчизняною, а й зарубіжною педагогічною теорією та практикою.
“Філософія серця” П. Юркевича доводить,
що абсолютизація розумного начала в людині, заперечення значущості її внутрішнього
світу, намагання зробити його наскрізь
прозорим для педагогіки неминуче ведуть до
прагматизму у вихованні. Учений осмислив
педагогіку як науку про виховання; усвідомив
справжнє значення самовиховання в житті
людини; сформулював закони розвитку вільної особистості. Цілі, принципи, зміст, методи навчання і виховання обґрунтовані вченим
з позицій загальнолюдських, християнських
цінностей.
Філософсько-педагогічна спадщина П. Юркевича вартує детального і всебічного вивчення
з огляду на те, що у своїх творах цей
мислитель порушує важливі питання людської життєдіяльності, які є надзвичайно
актуальними на теперішньому етапі розвитку
суспільства, і пропонує шляхи їхнього розв’язання, співзвучні з духовними пошуками
сучасності.
“Читання про виховання” з великим інтересом прочитають учителі-практики, студенти, викладачі педагогіки, психологи, виховники, педагоги-організатори та керівники
освітніх установ. Адже багато теоретичних
думок і практичних рекомендацій у галузі
навчання
та
виховання,
висловлених
П. Юркевичем, не втратили своєї цінності і
можуть бути ефективно використані у
шкільній справі сьогодення.
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Читання про

Юркевич Памфіл

виховання

Тут надруковані записки, які були видані слухачам для користування під час читання
педагогіки в учительській семінарії військового відомства. Крім найбільш незначних змін,
зроблених у тих місцях, які виявляються незрозумілими без усних читань і пояснень, записки
залишені у своєму початковому вигляді, стислі і в шкільному форматі. З них кожен може
бачити, що було читано з педагогіки в семінарії, і скласти думку про те, наскільки корисні
такі читання. Вони обіймають у короткому нарисі тільки одну частину цілого курсу
педагогіки, саме стільки, скільки було прочитано молодим педагогам. Решта частин ще
потребують часу і праці.
У розподілі змісту науки і в поглядах на нього я допустив, як здається, єресь. Замість
настанов і порад, якими особливо щедра, наприклад, педагогіка Куртмана, я робив багато
педагогічних висновків з принципів психології і логіки, внаслідок чого ці висновки постають не в
загальному огляді, а кожний на своєму особливому місці. Зате прийнятий мною порядок, який
при усному викладі дуже зручний, дав мені можливість викласти початки загальної
дидактики дуже коротко. Упередження, через яке я помістив у читаннях про виховання
стислий виклад логіки, хотів би я захищати всіма силами. Я не знаю, що в нас викладають у
різних школах під назвою педагогіки. Але, як показав досвід, я не помилився, зробивши
припущення, що молоді вчителі здатні слухати і розуміти читання найсерйозніші. А втім, ми
ще не з’ясували собі ідеї народного вчителя. На мою думку, вчитель повинен знати незрівнянно
більше і повинен бути підготований незрівнянно серйозніше, ніж як це у нас думають.
ЧИТАННЯ ПЕРШЕ
§ 1. Важливість науки про виховання.
Безпосередні джерела правил, якими треба
керуватися у вихованні дітей, слід шукати, з
одного боку, в переказі та звичаї, з іншого – в
особистій досвідченості вихователя. Правила
першого роду особливо цінні для морального
виховання, яке внаслідок цього здійснюється
найбільш вдало в колі родини. Правила
другого роду особливо важливі для мистецтва
навчання, яке внаслідок цього здійснюється
найбільш удало в школі. Але правила того й
іншого роду не виключають важливості науки
про виховання, яка черпає свої настанови і
вимоги з великої досвідченості і ґрунтовних
міркувань усіх освічених народів, особливо ж
із суворого і всебічного спостереження за
людською природою й істотними законами її
розвитку і вдосконалення. Переказ і звичай
дають нам готові схвалені зразки для педагогічної діяльності, і розумний вихователь
користується цим джерелом якнайкраще. Але
в кожну хвилину нашого особистого і
суспільного життя переказ і звичай перебувають у боротьбі з новими тенденціями
освіти, й особистість кожного вихователя, як і
взагалі людини, зазвичай займає двозначну
позицію посередині між цими силами морального світу, що борються; тільки загальна
і строго опрацьована наука про виховання

може сказати вихователеві, в якому випадку,
якою мірою і в якому напрямку він повинен
користуватися кожною з цих сил для своїх
цілей, за якими ознаками він може дізнатися,
що в переказі віджило свій вік, відійшло і
втратило моральну вартість і, з іншого боку,
що в новій освіті слабке, незріле і не для всіх
придатне. Правила педагогіки ґрунтуються
також на переказі, але тільки на тому
всезагальному і непорушному переказі, який
відображає незмінну сутність людського духу
і постійні закони його розвитку. Ухиляння від
цього переказу на користь інших принципів
породжує у справі виховання моральний
деспотизм, що насильно нав’язує дитячій
душі може і прекрасні, але все ж не чужі їй
форми розвитку і діяльності. Що стосується
особистої досвідченості вихователя, то, з
одного боку, їй протистоїть особиста досвідченість іншого вихователя, з іншого – вона
повинна перевірятися і поповнюватися тією
різнобічною досвідченістю, на якій ґрунтуються правила наукової педагогіки. Педагогіка оберігає нас від однобічності і неповноти, яка неминуче пов’язана з усіма правилами переказу й особистих спостережень.
Педагог, як і лікар, потребує ґрунтовної
керівної теорії і не може покладатися
виключно на свій обмежений досвід.
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Для практика його діяльність майже
завжди набуває характеру звичайного, щоденного. Наука закарбовує свої вимоги величчю
істини. Педагогіка дає нам зрозуміти завдання виховання як справу вищу і святу, як
справу, яку було б недостойно виконувати,
маючи почуття поденника або фабричного
робітника. Якщо Божественне об’явлення
ставить вище від усіх звань звання царя,
священика і вчителя, то наука про виховання
розвиває і виправдовує це поняття про велич
останнього звання в людських суспільствах і
вказує на випробувані засоби й умови, за яких
справжній вихователь буде відповідати
своєму призначенню.
§ 2. Необхідність і обов’язок виховання.
Необхідність ця базується на нерозумній
рухливості дитячої природи, яка, полишена
сама на себе, порушила б порядок співжиття.
А проте це пояснювало б тільки нагляд за
дітьми і керівництво ними, а не власне
виховання. Тим часом уже безпомічність дитини викликає природну турботу про неї,
тому дорослі, спонукувані совістю, відчувають обов’язок виховувати своїх дітей. Цей
обов’язок цінується тим вище, чим більше
облагороджується покоління доросле; але він
робиться особливо священним у християнстві, яке вчить про високу гідність людської
особистості і про її призначення для вічності.
Дитя у християнській сім’ї є даром “Божого
благословення”, представником майбутнього
кращого людства, якому належить здійснити
надію царства Божого на землі. Горе тому,
хто спокусить дитину; благо тому, хто
приймає її в ім’я Христове.
§ 3. Можливість виховання.
Якщо з доброго виховання часто виходять
люди погані і навпаки, то цим доводиться не
те, що виховання неможливе, а тільки те, що
обдумана діяльність вихователя має межі.
Обдуманий вплив вихователя часто затримується: а) протидією природи дитини, яка
має свої особливі нахили; б) протидією суспільного середовища і випадкового досвіду
самої дитини.
Але останні дві умови можуть також і
сприяти вихователеві, а що стосується природи дитини, то вона a) як призначена для
розвитку, підкоряється впливу розумного
вихователя; б) вона підкоряється тим більше,
чим краще вихователь пізнав її; в) за своїми
основними рисами і прагненнями вона схиль70

на до розуму і добра, як це особливо доводить
той факт, що нема на світі такого зла і лиха,
яке змогло би придушити в людині все
людське, і що зачатки вищих вимог розуму і
совісті настійно зароджуються навіть у
народів диких, що виростають без будь-якого
виховання. Таким чином, впливи педагога
будуть для дитячої природи невимушеними і
ніби спорідненими їй, і це тим більше, чим
вони будуть розумнішими і величнішими.
§ 4. Мета виховання.
Поки існували касти чи поки людина
розглядалася тільки як знаряддя держави,
визначати цю мету було легко. Християнська
заповідь любові, яка вимагає робити іншому
те, чого собі бажаємо від інших, вказує цю
мету: a) в самому дусі вихованця; б) у трьох
вищих благах людства – в церкві, в сім’ї і в
державі; в) у тому майбутньому покликанні,
яке вибере сам вихованець, коли він дозріє
розумово і морально. Стосовно першого, мета
виховання – сприяти людині у досягненні
вищої досконалості; стосовно другого –
зробити її здатною виконувати обов’язки в
церкві, в сім’ї, у державі; стосовно третього –
сприяти їй у здійсненні її власного
покликання. Ці три напрямки сходяться в
одному: виховання повинно досягати мети,
якої досягав би сам вихованець, якби він був
зрілим.
Але цим нібито передбачається знання
майбутніх цілей чи намірів вихованця, знання насправді неможливе. Утруднення це
усувається тим, що можна легко розрізнити
цілі часткові, або можливі, і цілі всезагальні,
або необхідні. Перші такі, що їх може вибрати
і не вибрати людина розумна і вільна. Останні
такі, що нехтування ними людина не може
пробачити самій собі. Для перших слід
приготувати вихованця так, щоб, досягнувши
зрілості, він зробив із них вибір вільний і
розумний. І оскільки вибір способу життя і
занять узагалі залежить від стану волі, від
панівних душевних устремлінь, напрямків та
інтересів, то мета виховання стосовно цього
є: розвинути в душі вихованця різнобічну і
рівномірну самодіяльність. Без цього ми
наперед приготували б із вихованця члена
касти чи партії і обмежили б його свобідну
волю. Що стосується цілей усезагальних і
необхідних, то вони поєднуються у понятті
морально-доблесного характеру.
Людина покликана виявити в собі образ
Божий ділами мудрості, правди, любові і свя-
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тості. Цими рисами безсмертя вона повинна
увіковічнити своє нікчемне земне існування.
Вона повинна бути досконала, як досконалий
її Отець Небесний; вона повинна сприяти
запровадженню між людьми Царства Божого,
яке є правда, радість і мир. З огляду на
численні завдання і спокуси життя, вона має
бути приготована на всяке добре діло.
Вихователь зобов’язаний у кожному окремому випадку уявляти собі образ найдосконалішої людини і збагачувати його спостереженнями і міркуваннями.
У поняття людини добре вихованої,
очевидно, вкладаються вимоги незначні. Цієї
характеристики дуже швидко заслуговує
молода людина, яка поважає суспільну думку
й умовні правила пристойності. Правда,
однією з найголовніших ознак правильного
виховання є те, що в особистості людини
нема нічого відштовхувального і що в її
поведінці нема нічого такого, що ображає
суспільні
звичаї.
Моральна
грубість
виявляється дуже недвозначно в неповазі до
суспільних звичаїв, а образа того, що суспільство вважає своєю святинею, є найочевиднішою ознакою морального варварства.
Але вимога виховувати так, щоб людина мала
здатність і рішучість діяти згідно з умовними
правилами суспільної думки, із звичаями і
законами пристойності, які панують у певний
час у різних суспільних прошарках чи в
одному якомусь колі, повинна бути визнана
недостатньою: а) вона наперед прирікала б
молоде покоління на засвоєння усього
поганого, що існує в суспільних звичаях, але
на це людина приречена спільною долею без
сприяння вихователя, який зі свого боку не
повинен принаймні прискорювати появу
б) вона привчала б вихователя
цього зла;
робити не те, що добре, а те, за що від людей
можна отримати хорошу репутацію, іншими
сло-вами, привчала б його не бути добрим, а
тільки здаватися добрим. Суспільні звичаї –
це явище таке різнорідне, що тільки про
окремі випадки можна при достатній
досвідченості сказати, чи є вони підтримкою,
чи затримкою для морального вдосконалення
окремих особистостей. Щоб чітко виявити
слабкий бік вимоги, яка наполягає переважно
на м’якості, податливості і схильності до
пристосування як на вищих моральних
якостях, скажемо різко, що в людині повинна
бути “і частинка заліза”, що вона повинна
володіти і здатністю до боротьби проти
умовних правил громадської думки у тих

випадках, де цього вимагає обов’язок і
совість, що справжня доблесть характеру
часто може набувати тих неприємних
незграбних форм, за які людину не вважають
добре вихованою, і що дорожити громадською думкою завжди і безумовно є
ознакою моральної слабкості, або малодушності. Набагато глибше скеровує педагога у цьому питанні здоровий глузд народів,
який вимагає виховувати так, щоб із вихованця вийшла людина розумна і добра. Не
суспільні звичаї, не уміння жити на світі, не
маса відомостей, не щастя, не користь (у
всьому цьому сьогодні часто вбачають
кінцеві цілі виховання), але розумна і добра
людина – ось непорушна і беззаперечна мета
виховання, як її розуміє здоровий глузд
народів. І, без сумніву, потрібне найкраще
виховання для того, щоб воно досягало цієї,
напевно, дуже простої мети.
Розрізнення приємного, корисного і доброго чи достойного очевидне для кожної мислячої людини. Якщо приємне вимірюється
миттєвими відчуттями, якщо корисне має
умовну ціну з огляду на окремі інтереси
життя, зі зміною яких воно перетворюється
на некорисне і навіть на шкідливе, то,
навпаки, все добре, чи достойне, всіляка доброчесність мають ціну незмінну, внутрішню,
незалежну. Наприклад, великодушність і
самозреченість, законослухняність і повага
до прав інших людей, виконання даного слова, вірність обов’язку і зобов’язанням, справедливість і безкорисна любов – це такі
явища морально-доблесного характеру, які
схвалюються рішуче, безумовно, як вища
досконалість, як доброчесність. Давні
мислителі розрізняли в морально-доблесному
характері чотири чесноти: мужність, справедливість, мудрість, поміркованість. Християнство облагороджує цей ідеал вимогами
любові і святості. Якщо говорити про
виховання гуманне, то під цим або не розуміють нічого визначеного, або ж розуміють
ясно ті непорушні риси людяності, вказані
вище, які мають однакове значення для всіх
часів, народів і станів, які виражають
загальнопридатну, вселюдську мету життя і
які більш чи менш ясно усвідомлюються як
вище благо, досконалість і доброчесність. З
огляду на цю загальнопридатну мету людства
педагогіка формулює правило: виховуй так,
щоб вихованець, коли він прийде до зрілого
віку, знайшов, чи застав, себе таким, що знає
добро і бажає добра.
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Примітка. Що слід сказати про думку тих,
які вимагають виховувати так, щоб людина,
досягнувши зрілості, могла добувати із використання своїх здібностей найбільшу суму
задоволень?
§ 5. Різні види дій вихователя.
Це: а) нагляд чи управління; б) навчання;
в) виховання.
Нагляд чи управління має за мету
припиняти зайву рухливість дитячого віку,
хоча б і невинну, оскільки вона або порушує
порядок зовнішній, або загрожує небезпекою
самій дитині, або заважає їй сприймати настанови і впливи вихователя.
Навчання полягає в тому, що вихователь
пропонує дитині щось для споглядання і для
міркування. Навчання набуває виховної сили
тільки за чітко визначених умов. А саме:
уривчасті відомості, як би вони не були
корисні, розсіюють дух і ніби тягнуть його у
різні боки, що шкідливо в моральному плані;
навчання повинно розширювати розумовий

світогляд вихованця, а також зосереджувати
його на міцній незмінній основі. Такою основою, назавжди незмінною, можуть бути для
розуму тільки морально-релігійні переконання. Такі переконання, як надійні складники
особистості людини, не дають їй губитися в
різних відомостях, яких передавання і корисне, і необхідне. Поки навчання буде лише
передачею різних відомостей, доти скарги на
аморальність, що нібито поширюється з
поширенням знань, будуть слушними.
Як навчання діє безпосередньо на розум,
так виховання – на волю, викликаючи у вихованців певні приємні чи неприємні відчуття,
не допускаючи одних відчуттів і повторюючи
інші, і внаслідок цього плекаючи в них добрі
звички й усуваючи можливість виникнення
поганих нахилів. Це виховання не є дресурою, до якої здатні і тварини. Формуючи
певні звички, виховання ставить їх у залежність від переконань вихованця, унаслідок
чого ці звички творять характер.

ЧИТАННЯ ДРУГЕ
§ 6. Дитячий вік.
А) Душа дитини рухлива, як і її м’яке тіло,
відкрита для всіх вражень. Без упереджень,
без запозичених думок дитя цікавиться усім,
обдаровує своєю увагою однаково всі явища,
які потрапляють у його поле зору; ця риса
сприятлива для різнобічної освіти. Б) Думки
у дитини безпосередньо переходять у
почування, в бажання і в рухи тілесних
членів; ця риса сприятлива для рівномірної
освіти її душевних і тілесних здібностей.
В) Унаслідок особливої рухливості дитина
розуміє чужі думки і настанови тільки у
формі драматичній; тому наочний метод
навчання необхідний для цього віку.
Невигоди цього віку – це залежність волі від
щохвилинних відчуттів і нездатність до
самовладання і до діяльності систематичної,
розподіленої за обдуманим планом.
Вік виховання розвивається до юнацького
у такій послідовності: 1) час, коли дитина не
володіє органами руху і мови, внаслідок чого
вона не залишає матері і становить ніби
частину її – це вік немовляти; 2) мужність,
достатня для того, щоб віддалятися від матері
і рухатися всередині сім’ї – дитинство;
3) здатність рухатися і гратися за межами
сім’ї – отроцтво (вік хлопчика завзятого,
бешкетника, впертого); 4) у своїх думках і
72

мріях хлопчик зустрічається з суспільством і
з його вимогами, він ніяковіє і конфузиться
перед дорослими, йому пропонуються ідеали
– це юність, час самовиховання. Розподіл
виховного віку на дитинство до семи років,
отроцтво до п’ятнадцяти і юність до двадцяти
п’яти відповідає зробленому нами, якщо в
першому віці виділити найбільш ранній час
безсилого немовляти. Для виховання корисніше виділяти періоди, коли дитина: 1) взагалі
не здатна виконувати чужу волю; 2) коли
вона виконує її, не розуміючи основ повеління; 3) коли виконує такі повеління і
розуміє їхні основи; 4) коли сама наважується
керувати своїми душевними порухами.
§ 7. Індивідуальні властивості вихованця.
Відмінності душевних явищ залежать
дуже значною мірою від неоднакового співвідношення речовин у тілі людини, від
неоднакової рухливості крові, збудливості
нервів, подразливості м’язів і взагалі від
неоднакового складу і способу дій тіла.
Внаслідок цього відбувається те, що в різних
людей думки течуть швидше чи повільніше,
багатше чи бідніше, переходять у почуття і
бажання легше чи важче. Такі особливості
називаються темпераментами. Їх чотири:
А) Сангвінічний: він відзначається сприй-
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нятливістю зовні легкою, швидкою, яка
переважає над душевним впливом зсередини,
відчуттями живими, але миттєвими і часто
змінюваними, бажаннями сильними, але
також мінливими. Він відкритий з усіх боків
для безлічі зовнішніх вражень, легко піддається їм і внаслідок такого швидкого притоку
нових елементів відзначається настроєм
свіжим, світлим і веселим. Цей темперамент
панує особливо в дитячому віці. Сангвінік
здатний до різнобічної освіти: його можна
переконати, зворушити і піддати різним
впливам. Але небезпека для нього полягає у
тому, що враження неглибоко западають у
його душу. Легковажність, розсіяність,
залежність від обставин теперішньої миті,
брак твердої волі, схильність до чуттєвих
насолод, відсутність загального плану життя
– ось ті моральні відхилення, яким слід
запобігти з допомогою виховання.
Б) Холеричний: він відзначається швидкою,
але й сильною сприйнятливістю зовні, переважно сильним, напруженим впливом зсередини. Сильні відчуття переходять у нього в
порив до дії, в рішучість і енергійну волю. Це
темперамент діла, подвигу, боротьби. Людина, яка має цей темперамент, легко набуває
впевненості у собі і в своїх силах, здатності
до ризику, до плекання сміливих задумів і до
мужності. Але, з іншого боку, в ній може
розвинутися схильність до гніву, егоїзм і
впертість, унаслідок чого вихователеві важко
радити собі з нею. На сангвініка благотворно
впливає дисципліна і влада, на холерика –
переконання і любов, під впливом яких він
відчуває себе не обмеженим у своїй свободі.
В) Меланхолійний: він відзначається
переважанням впливу над збудливістю; але
цей вплив, який би він не був сильний,
перебуває у межах душевного життя і полягає
у різноманітній, глибокій і різнобічній
внутрішній трансформації думок, фантазій і
спогадів. Це відбувається тому, що зовнішні
подразники врізуються в душу сильно, глибоко і надовго, через що увага і зосереджується на внутрішніх станах душі, звільняючись
від зовнішніх вражень і виявляючи до них
слабку, мляву сприйнятливість. Тонка
чутливість, що є джерелом особливої ніжності і задушевності, поглиблення всього
внутрішнього життя, зосередженість на
думках, а не на речах, схильність повторювати, згадувати, пересувати і перебудовувати свої уявлення, відчуття і мрії – ці
добрі якості привертають меланхоліка до

науки і мистецтва, тоді як холерик схильний
до діяльності на сцені зовнішнього світу. Але
однобічність, що загрожує цьому темпераментові, полягає у перебільшеній оцінці зовнішніх перешкод і небезпек – і це тому, що
він не намагається боротися з ними і не пробує своїх сил, а також в обережності, яка переходить в підозріливість і недовіру, і в сумному погляді на життя, який повинен би
залишатися тільки серйозним. Гімнастика,
яка спрямовує на боротьбу із зовнішнім світом, дуже потрібна для цього темпераменту.
Г) Флегматичний: він представляє середній ступінь збудливості сангвініка, енергії
холерика і зосередженості меланхоліка. Він
не схильний до сильних, раптових і мінливих
відчуттів, а також до енергійних бажань:
спокій, рівновага душевних сил, діяльність
рівна, безпристрасна, розрахована, злагода з
собою, неподатливість на захоплення вигідно
відрізняють цей темперамент. Але йому
загрожує небезпека стати байдужим до всього, що лежить поза колом його найближчих
занять, отримати однобічну вузьку розумову
освіту, бути бездіяльним, відвертатися від
усього нового і сліпо прив’язатися до рутини.
Дисципліну він уже носить у самому собі.
Навчання і пробудження різнобічного інтересу особливо потрібні для нього; гімнастика
ж повинна бути обмежена найпростішими
формами. Із цих темпераментів стосовно
почувань сангвінічний протилежний меланхолічному, а стосовно прагнень і зовнішніх дій
флегматичний – холеричному; 1) відчуття
живі, напружені, які виникають миттєво, але
пропадають безслідно; 2) відчуття слабкі,
мляві, які виникають не скоро, але глибоко
вкорінюються в душі; 3) душевні прагнення
слабкі, не різкі і реалізуються повільно, вперто і наполегливо; 4) душевні прагнення сильні і переходять у діло раптово й енергійно.
Один учений вказав приклади усіх
чотирьох темпераментів у дев’ятому розділі
Євангелії від Луки. Ісуса Христа не прийняли
в одному самарянському селі. “Як побачили
ж те учні Яків й Іван, то сказали: “Господи, –
хочеш, то ми скажемо, “щоб огонь зійшов з
неба та винищив” їх, як і Ілля був зробив”
(Лк., 9:54). Це душевні відрухи холериків, які
реагують на зовнішні подразники швидко,
круто і з надзвичайною енергією. Таку рішучість, у якій виражається тільки природна
енергія волі, Ісус Христос зупиняє незвичайно сильним словом: “Ви не знаєте, якого
ви духа. Бо Син Людський прийшов не
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губити душі людські, а спасати!” (Лк., 9:5556). Сангвінічний темперамент виявляється у
тієї людини, яка, слідуючи миттєвому доброму захопленню, несподівано сказала Ісусу
Христу: “Я піду за Тобою, хоч би куди Ти
пішов” (Лк., 9:57). Це говорить миттєвий
ентузіазм, який не розрізняє хочу і можу. Ісус
Христос не тільки не посилює цього
захоплення, але заспокоює і ніби охолоджує
його, вказуючи доброму сангвінікові на
труднощі, з якими доведеться боротися йому
при втіленні його рішучості. „Мають нори
лисиці, – відповідає Ісус Христос, – а гнізда –
небесні пташки, – Син же Людський не має
ніде й голови прихилити!” (Лк., 9:58). Але ось
інша людина сама не зголошується йти за
Ісусом Христом, зате сам Ісус Христос
викликає і збуджує її рішучим словом: “Іди за
Мною” (Лк., 9:59). Як сангвініка необхідно
зупиняти, щоб він подумав, так флегматика
розпалювати, щоб він наважився. Але
флегматик поступається нелегко і не зразу:
він не любить розставатися з попереднім
порядком життя. Він знаходить привід
позволікати. Він відповідає на заклик Ісуса
Христа: “Дозволь мені перше піти і батька
свого поховати” (Лк., 9:59). У нього завжди
виявляються перешкоди, які не дозволяють
зважитися зразу на нове: треба ще зробити і
те й інше, треба ще докінчити старе,
заспокоїти батьків, почекати, поки вони
зійдуть у могилу, і тільки тоді думати про
нове. Така натура важка на підйом і любить
рутину, вона потребує повторного і при тому
сильного і відчутного збудження: “Зостав
мертвим ховати мерців своїх, – відповідає
Ісус Христос. – А ти йди та звіщай Царство
Боже” (Лк., 9:60). Ще інший сказав:
“Господи, я піду за Тобою, та дозволь мені
перш попрощатись зі своїми домашніми”
(Лк., 9:60). Тут ми маємо визначену рису
меланхоліка, який виявляє зрілу й обдуману
рішучість слідувати за Ісусом Христом і
водночас поступається сильним, задушевним
почуттям і прихильностям. При розумовому
огляді майбутньої дії все для нього ясне і
безсумнівне; в душевному житті подія вже
вирішена, але реально зробити перший крок

важко; знайомі почуття повстають проти
цього. Треба ще подумати про дещо;
майбутнє темне і повне небезпек; ще раз
хочеться побачитися з рідними і близькими
серцю, ще раз хочеться обняти їх. Така
людина страждає від суперечливих душевних
відрухів. Необхідно вивести її на один шлях,
допомогти їй зробити тільки перший і
рішучий крок. Ісус Христос говорить йому:
“Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та
назад озирається, не надається до Божого
Царства!” (Лк., 9:62). Треба покінчити з усіма
сумнівами і ваганнями. Треба зробити рішучий крок уперед і пожертвувати для цього
колишніми почуттями.
Перед вихователем стоїть завдання то
заохочувати, то вгамовувати душевні пориви,
то зосереджувати вихованця, то розважати
його, то зігрівати, то охолоджувати його
серце, і тільки безпосереднє знайомство з
індивідуальними властивостями вихованців
може стати для нього керівництвом до дії.
§ 8. Індивідуальна обдарованість.
Буває особлива вроджена здібність,
наприклад, до музики, до живопису; буває
також особлива пам’ять, скажімо, пам’ять
місць чи імен, форм чи кольорів і т. ін.
Залежать ці здібності частково від великої
тонкості, правильності і швидкості, з якими
один тілесний орган передає душі враження,
перевершуючи в цьому інші органи. Хоча всі
такі здібності належать самій душі, однак
душа у своєму розвитку діє так, як їй легше,
зручніше і сприятливіше діяти; тому своєю
увагою, своїми прагненнями і здібностями
вона переважно звернена до того тілесного
органу, який дає їй враження тонкі, численні і
правильні. Залежно від того, чи, наприклад,
вухо, чи око надає їй більшу послугу, вона
виявляє здатність і схильність займатися музикою чи живописом. Щоб розвинути в собі
такі вроджені здібності, учень повинен мати
час для улюблених занять. Тому всюди
шкільний час розподіляється на години навчання і години відпочинку, коли учень може
розвивати свої індивідуальні обдарування.

ЧИТАННЯ ТРЕТЄ
§ 9. Відношення душі до тіла.
Воно виражається у трьох формах, якими
є: 1) резонанс; 2) сприяння; 3) гніт або тиск.
Приклад резонансу – сльози в печалі, сміх у
74

радості; сльози і сміх тільки відображають у
змінах тіла стани душі і посилюють їх, але не
надаються ні до чого більше. Приклад
сприяння – рух рук, ніг, очей, голови тощо як
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наслідок душевних поривань. Приклад гніту –
протидія тіла духові у втомі, після ситого
столу, у хворобі, у старості. У дитинстві
переважає тілесний резонанс, у зрілому віці –
тілесне сприяння, у старості – тілесний гніт.
Завданнями виховання у цьому контексті є:
обмежити тілесний резонанс для того, щоб
можливі були стриманість і самовладання,
розвинути тілесне сприяння до вищого
ступеня і, наскільки можливо, зменшити
тілесний гніт. Гімнастика і загартування
набувають тут великого значення.
§ 10. Тіло як орган руху.
Педагог повинен розрізняти види тілесних
рухів: а) рухи як прості супутники почуттів;
наприклад, коли діти і дикуни розмовляють,
то при цьому вони розмахують руками,
розхитуються усім тілом, надають різноманітних положень голові, очам, рисам обличчя
та ін. Тут цілком зайві рухи супроводжують
голосові рухи завдяки тісному механічному
зв’язку різних частин тіла між собою;
завдання виховання – ізолювати такі рухи і
розділити їх; б) рухи не навмисні, але доцільні,
наприклад, кашель, чхання, блювання; вони
оберігають тіло від ушкоджень, усуваючи
шкідливі речовини, які потрапили в нього, і
не очікуючи для цього нашої волі; в) рухи
символічні, наприклад, сльози, сміх, блідість
від страху, рум’янець на обличчі від сорому;
саме вони і роблять тіло резонансом душі;
г) рухи автоматичні, що відбуваються через
повторення рухів навмисних; на них
базуються мистецтво, уміння, спритність;
ґ) за джерелами походження рухи бувають від
почуттів, від спогадів почуттів, від
міркування, від наміру. (Які члени тіла
підкоряються нашому наміру чи сваволі ?)
§ 11. Тіло як орган знання.
Душа може отримувати знання про
зовнішній, чужий для неї світ не інакше, як з
допомогою тілесних органів чуттів. Хто
позбавлений, наприклад, зору, тому найбільший розум не дасть знання про те, що таке
барви і світло, блиск і тіні. Це не означає, що
таке знання належить тілу чи його органам,
але це означає, що душа із себе самої може
розвинути ці знання тільки за тієї умови, коли
вона відчуває збудження з боку тілесних
органів чуттів. Коли душа дуже зацікавлена і
зосереджена на певних думках чи заняттях,
вона не бачить, не чує і не відчуває нічого
зовнішнього, як би сильно не були збуджені і

розворушені тілесні органи. Астроном під час
зосередженого спостереження нової комети
не відчуває на сильному морозі жодного
холоду, тоді як його товариші тремтять від
холоду. Меланхолік, хворобливо занурений у
свої тяжкі думи, не чує пістолетного
пострілу, який пролунав біля самих його вух.
Офіцер у запалі бою, дуже зацікавлений
ходом битви, не відчуває болю від рани, а
після закінчення бою страждає від неї
нестерпно. Як клавіші, збуджуючи струну, не
передають їй готового звуку, який, навпаки,
твориться самою струною, так і знання, що
походять від збудження тілесних органів,
належать самій душі, а не частинам тіла. Ці
чуттєві знання самі собою вкрай бідні:
наприклад, з допомогою зору ми набуваємо
окремих, розрізнених відчуттів білого,
червоного, синього та ін., з допомогою слуху
набуваємо також окремих і розрізнених
відчуттів звуків, тонів та ін. Усяке ж пізнання
зв’язне і струнке, наприклад: “цей будинок
білий; чорний стовп стоїть далеко чи близько;
цей тон чистіший чи вищий від іншого тону”,
– всі такі знання вже ґрунтуються на
судженнях розуму; тільки ці судження так
тісно пов’язані з відчуттями, що ми й не
помічаємо, і тому нам здається, ніби тут ми
обходимося без розуму і маємо самі лише
чуттєві пізнання. Але далі, у дуже багатьох
випадках чуттєві знання оманливі; так,
наприклад, нам здається, що сонце і місяць,
коли сходять, є більшими, ніж коли
перебувають у зеніті. Для педагога важливе
переконання, що вдоско-налення чуттєвих
знань тісно пов’язане не тільки зі здоровим
станом тілесних органів чуттів, але також із
належним розвитком розуму і здатності до
суджень, яка поєднує і порівнює відчуття,
отримані через тілесні органи. Таких органів
п’ять: орган зору дає прості відчуття кольорів,
блиску і тіней; орган слуху дає прості відчуття
звуків, дзвонів, тонів, шуму, тріску; орган
смаку дає прості відчуття гіркого, солодкого,
кислого; орган нюху дає прості відчуття
пахучого і смердючого; орган дотику дає
прості відчут-тя гострого і тупого, шорсткого
і гладкого, твердого і м’якого, сухого і
мокрого, теплого і холодного. Як із
небагатьох букв алфавіту складається
незчисленна кількість слів, так і з цих
небагатьох простих відчуттів розумна душа
творить невизначену кількість знань про
зовнішній світ. У відчутті дотику слід
розрізняти дотик у чистому вигляді: його
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органом є, переважно, пальці рук, що дають
відчуття гострого і тупого, гладкого і
шорсткого; далі дотик у зв’язку з відчуттям
м’язів, яке дає відчуття твердого і м’якого,
тяжкого і легкого, сухого і мокрого; нарешті
дотик у зв’язку з чуттям шкіри, що дає
відчуття теплого і холодного. Для набуття
знань особливо велику роль відіграють зір,
слух і дотик, здійснений пальцями рук; решта
відчуттів мало сприяють розвиткові духу,
зате тим глибше входять у тваринне життя,
сторожами якого вони є. Перші відчуття
дають нам спокійні образи речей і до того ж
дуже мало хвилюють нашу тваринну душу
своїми враженнями. Але інші відчуття, бідні
для пізнання речей, сильно струшують
нашою системою живлення, дихання і всією
тілесною побудовою. Запахи викликають
дурман, запаморочення і непритомність. Смаки бувають огидними, викликають нудоту і
блювання; шкіра відповідає на сильні
зовнішні подразники тваринним болем. Поки,
наприклад, ми злегка торкаємося пальцем
кінчика голки, ми отримуємо чітке відчуття
гострого; але як тільки натиснемо пальцем
сильніше, уявлення гострого зникає і відчувається тільки безпредметний, пекучий біль.
Перші відчуття, як органи духу, педагогіка
вимагає розвивати, тобто збільшувати їхню
гостроту і витонченість; інші вона вимагає
загартувати, тому що в них гніздиться егоїзм,
розніженість й чуттєвість, і без розумного
гарту цих відчуттів людина стає жалюгідним
рабом зовнішніх вражень. (Що таке
відчуття?).
§ 12. Загальне відчуття тіла або відчуття
життя.
Воно походить від поєднання і злиття
окремих відчуттів. Таке відчуття сили,
свіжості, бадьорості, легкості, або навпаки,
відчуття тяжості, гніту, втоми. Зважаючи на
це, педагог оцінює здоров’я тіла за двома
критеріями: 1) вихованець здоровий, якщо він
не відчуває жодної частини свого тіла;
2) вихованець здоровий, якщо в ньому переважає відчуття свіжості, сили і легкості.
§ 13. Походження мови.
Членороздільною мовою, як вищим даром,
відрізняється людина від тварини. Передання
і цивілізація ґрунтуються на тому, що з
допомогою слова духовний скарб одного
покоління передається іншому. Ця надзви-
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чайна здатність до членороздільної мови має
свою основу в розумному дусі, в органах
слуху і в особливо сильному резонансі
голосових органів. Останнє доводиться тим,
що людська дитина без усякого наміру
виражає свої душевні стани найчастіше і
найшвидше криками; інше – тим, що деякі
тварини здатні вимовляти цілі ряди людських
членороздільних слів, але все ж вони не
розмовляють. У дитинстві душевні стани людини виражаються криками як символічними
навмисними рухами голосових органів. Цією
мовою мимовільною, мовою вигуків і
обмежуються тварини, не переводячи її в
мову членовану, тому що: а) для утворення
цієї мови треба не тільки мати здатність
вимовляти членороздільні звуки, здатність,
якої не зовсім позбавлені і деякі тварини, але
найголовніше – треба розрізняти ці звуки,
міркувати про них і порівнювати їх, щоб
виділяти їх із маси криків і нечленороздільних тонів, на які багате людське горло не
менше, ніж тваринне; б) треба цілковито
незв’язним елементарним звукам надавати
єдності, завдяки яким вони становлять одне
слово, а ця єдність голосних і приголосних є
не щось відчутне, але чистий помисел духу,
який вибирає і визнає багато елементів як
один знак; в) треба мати поняття про речі,
щоб давати їм ім’я: “тварини не говорять,
тому що їм говорити ні про що”; папуга
словом дурень зустрічає кожного без різниці,
отже він не поєднує зі словом ніякого
поняття; г) треба мати логічні здібності, щоб
розрізняти іменник, прикметник, дієслово і
т.п., тому що без цього розрізнення навіть
членороздільні звуки ніяк не перетворяться у
слова; “людина говорить тому, що вона
мислить”.
Обов’язок вихователя – сприяти: 1) щоб
вихованець виключив зі свого мовлення
неясні крики і непотрібні звуки – це
вправляння у вимові; 2) щоб він виражав свої
думки належними словами і, навпаки, з
чужими словами поєднував би належні думки
– це вправляння у мові; 3) щоб правильно
переводив мову усну в мову письмову і
навпаки – це вправляння у письмі і читанні.
Але слово має і може набувати тон певної
висоти, воно допускає різні протяжності, розміри, пропорційність і такт, тому педагогіка
вимагає враховувати це і розвивати у
вихованця мистецтво співу.
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ЧИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ
§ 14. Внутрішнє чуття.
Як із допомогою відчуттів зовнішніх ми
знаємо про те, що є і відбувається поза нами,
так внутрішнім чуттям ми пізнаємо те, що є і
відбувається у нас самих. Знання першого
роду називаються досвідом зовнішнім, знання
другого роду – досвідом внутрішнім. Із
внутрішнього досвіду ми знаємо, наприклад,
що ми думаємо, уявляємо, чого бажаємо,
чому нудьгуємо, що пригадуємо та ін., словом, знаємо наші душевні стани. Для
здобуття цих знань ми не відчуваємо потреби
в
жодному
органі:
душевні
стани
відкриваються нашому внутрішньому чуттю
безпосередньо; як тільки, наприклад, ми
хочемо чогось, ми відразу ж і знаємо, що це
бажання є у нас. З допомогою знань, які дає
внутрішнє чуття, ми поповнюємо знання, які
отримуємо із зовнішнього досвіду. Так, ми
приписуємо іншим людям і тваринам душу на
тій підставі, що ми в самих собі пізнали
існування душі, що виражається у певних
рухах тіла. Так, за поглядом і рухами людини
ми судимо і здогадуємося про її думки і
наміри, знаючи, що в нашому тілі такому
поглядові і таким рухам відповідають у
внутрішньому нашому житті саме ті думки і
наміри. Виховання дає внутрішньому чуттю
дитини ясність, визначеність і чіткість,
спонукаючи її часто згадувати свої думки і
наміри і схиляючи її різними засобами до
самоспостереження, яке становить, як бачимо, основу характеру. Схвалення й осуд,
умовляння і погроза, совість, застереження,
випробування – усі ці засоби в руках педагога
для того, щоб вихованець отримав ясне і чітке
знання про свої душевні стани, про те,
наприклад, що він пам’ятає і що забув, що
зрозумів і чого не зрозумів, що зробив
поганого і що доброго та ін.
§ 15. Огляд душевного життя.
Душа має три основні здатності: перша –
здатність уявлення або пізнання; друга –
здатність почуття; третя – здатність бажання або волі. Ці три здатності відповідають
потрійному нашому покликанню: до істини,
до краси і до добра; вони називаються також
розум, серце і воля. Уявлення – це спокійний
образ предмета всередині нас, це знання, ніби
внутрішнє бачення предмета, яке ніскільки
нас самих не зачіпає. Почуття завжди зачіпає
нас самих: воно завжди
приємне або

неприємне збудження. Бажання, або воля,
виражається прагненням і зусиллям робити
зміни всередині нас і поза нами. Коли діє
перша здатність, то щось відбувається у нас,
коли друга – то щось відбувається з нами,
коли третя – то щось відбувається через нас.
Тут особливо стає зрозумілим, яка важлива у
вихованні вимога рівномірного і різнобічного розвитку. Розум без чутливого серця і
твердого характеру, або ніжне серце і
безхарактерність, або твердий характер, але
не просвічений розумом – усе це жалюгідні
явища, які походять від однобічного і
нерівномірного формування вказаних здатностей. З іншого боку, знання ми маємо,
почуття ми пізнаємо, а воля є ми самі; у волі
поєднуються і знання, і почуття; не можна
бажати того, чого ми не знаємо або не
уявляємо, але й того, що уявляємо, не можна
бажати, якщо воно не діє на почуття приємно.
Тому воля – це осердя нашої особистості. Ось
чому формування волі, чи формування морально-доблесного характеру, є вищою метою
виховання.
§ 16. Здатність пізнання.
Головні види чи форми і напрямки цієї
здатності такі:
Чуттєве споглядання – знання про предмет чи образ предмета в нашій душі, що
твориться у той самий час, коли предмет діє
на органи тілесних чуттів і цією дією
породжує в душі відчуття.
Уявлення – це те ж саме знання або той
самий образ предмета, тільки воно існує в
душі у той час, коли предмет перестав діяти
на наші органи чуття.
Увага – це певний напрям думок або
спрямування думок на певний предмет. Вона
становить найбільш загальну і необхідну
умову для набуття усякого роду знань.
Пам’ять – це здатність зберігати в душі і
відтворювати всі образи й уявлення речей і
всі знання, які тільки ми набули. Без цієї
здатності будь-яке нове знання пропало б
безслідно і наше вдосконалення було б
неможливе.
Уява – це здатність поєднувати уявлення,
думки і знання у формі і порядку, відмінному
від того, який існував у досвіді, який дав нам
ці уявлення, думки і знання.
Співдружність (асоціація) уявлень полягає
в тому, що наші уявлення дуже часто
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відновлюються, або згадуються, змінюються і
взагалі рухаються в душі мимовільно, без
нашого, іноді ж проти нашого наміру; або,
іншими словами, згадуються у певний час, у
певному порядку і в певній кількості не тому,
що ми хочемо всього цього, а тому, що так
вони здружилися або зчепились між собою.
Розсудок, або мислення, полягає в тому,
що ми, на противагу мимовільній співдружності уявлень, можемо навмисно і свідомо
розкладати і складати, порівнювати й узагальнювати наш досвід і таким чином виводити з
нього нові знання.
Розум поєднує часткові знання, набуті
розсудком, в одне цілісне світоспоглядання,
яке він доповнює і освітлює знаннями і вірою
у вищий світ, як, наприклад, вірою у Бога, в
безсмертя душі і в наше призначення. Своє
повне вираження розум знаходить у системі
істини, як розсудок у відомостях про речі. Як
відрізняється хитрість від мудрості, так
розсудок від розуму. Вимагають, щоб ум не
заходив за розум, тобто, щоб розмірковування підкорялося вищим началам
істини, яку знає або в яку вірить людина і
людство*. Розум, отже, становить основу
єдності, гармонії і доцільного руху всіх
пізнавальних здібностей. Це значення він має
завдяки силі ідей або зразкових уявлень про
те, що таке повна істина у знанні, повне
добро в діяльності і повна досконалість у
житті. Ці зразкові ідеї знання і життя є для
нас ніби заповідями вищого духу: вони
спонукають нас усі явища природи і людства
визнавати частинами і членами однієї
завершеної системи світу і замикати
неосяжний ряд причин думкою про
безумовну основу буття, щоб цією думкою
освітити наше загадкове існування, пізнати
наш обов’язок і наше призначення. У найбіднішій душі є зачатки цього цілісного
світоспоглядання, які ведуть її до самовдосконалення, до пізнання, до віри, але
також і до сумніву.
* Примітка. У нашій народній психології
слово розум (ум) означає штучно розвинутий
розсудок, уміння мислити або легко і спритно
крутитися думками у певному колі явищ.
Тому і вчені наші знаходять вираження
розуму (ума) завжди у розвитку якої-небудь
окремої теорії. Звідси розум математика,
фізика та ін.: тому що будь-яке уміння, будьякий розум (ум), як усе штучне, може бути
розвинуте тільки стосовно окремого кола
явищ. Але оскільки штучна діяльність, що
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базується на вмінні, не схвалюється, якщо
вона розходиться з природною діяльністю, то
звідси назви розумник і розумувати мають
значення несхвальне.
§ 17. Здатність почуттів.
Головні форми її такі:
Самопочуття – це здатність живої істоти
відчувати приємні чи неприємні стани без
будь-якого знання про зовнішні речі і про
частини і стани свого власного тіла. Це
найбідніша форма душевного життя, яку
тільки можна собі уявити, на відміну від
нечутливої матеріальності.
Почування життєві – це приємні або
неприємні стани, які залежать від зміни тіла,
з’єднані з відповідними тілесними резонансами й усвідомлюються у цьому
поєднанні. Відчуття свіжості, втоми, голоду
тощо.
Почування, які походять від дії органів
чуттів: ними відрізняється відчуття від згадуваного уявлення того ж змісту; тут уперше
почування супроводжуються уявленням зовнішніх явищ, які збуджують їх, тоді як у
попередній формі була дана безпосередньо
тільки свідомість тіла і його частин. Приємні
почуття від гармонійних тонів, неприємні від
дисонансів тощо.
Почуття душевні, названі так тому, що
їхнє джерело міститься в русі уявлень, в
судженнях про речі і в змісті думок. Вони
вперше характеризують людину як особистість. До них належать:
а) почуття особи, взятої окремо, можливі
і тоді, коли б людина перебувала поза будьяким спілкуванням з іншими людьми. Почуття напруги, спокою, занепокоєння тощо;
б) почуття, які виникають під час взаємодії з іншими людьми – вони ґрунтуються на
згоді чи незгоді душевних поривів, на
зустрічі, перетині і боротьбі різних інтересів.
Симпатія, прихильність, заздрість тощо;
в) почуття, що залежать від усвідомлення ідеалів, якими є почуття естетичні,
моральні і релігійні. Це почуття світові; вони
походять не від випадкового потоку уявлень,
а від усвідомлення незмінних зразків життя,
діяльності і досконалості.
§ 18. Воля.
Її головні форми такі:
Елементарне прагнення, яке зумовлене
станами тіла, переходить мимоволі, без
нашого наміру, в рух тілесних органів і
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виникає неухильно з поверненням тих самих
тілесних станів; сюди належать тілесні
потяги, або імпульси та інстинкти. Таке
прагнення можливе для тварини без будьякого знання про частини її власного тіла і
про зовнішній світ: для його виникнення
нічого більше не потрібно, тільки щоб
тварина переживала приємні чи неприємні
стани. Потяги до руху, живлення, до тепла, до
спокою тощо.
Бажання – це прагнення, зумовлені
потоком уявлень, з ними поєднане знання
бажаного предмета, а отже, тут можливий
вибір – віддати перевагу одному бажаному
предметові перед іншим. Вони виникають як
зміни, не підпорядковані одному принципові,
і бувають різними з огляду на вік, стать,
освіту тощо.
Звички і нахили: вони виникають, коли
одне й те саме бажання повторюється в
душевному житті часто і кожного разу виконується; тому що внаслідок цього бажання
виникає нарешті і без тих достатніх приводів,
які викликали його спочатку.
Афекти: уявлення раптом викликає в душі
сильне приємне або неприємне почуття; це
почуття оволодіває свідомістю і витісняє з неї
переконання й думки, на яких трималася
щоденна
рівновага душевного
життя;
прагнення, яке супроводжує ці почуття,
дорівнює їм за своєю напругою і також
раптово переходить на органи тіла; людина,
не маючи часу і сил опам’ятатися, робить те,
що суперечить її постійним правилам або її
глибинним інтересам. Гнів, переляк тощо.
Пристрасть – це бажання, зумовлене не
принципом, а окремим предметом і, незважаючи на це, піднесене у свідомості до рівня
принципу; дозріває вона повільно і спирається на силу розуму, тоді як афект миттєвий і спирається на силу почуттів.
Користолюбство, владолюбство тощо.
Воля – це бажання вибране і свідомо схва-

лене нами, яке супроводжується впевненістю
в тому, що ми маємо засоби, сили і можливість виконати його: сила волі виражається у
самовладанні; схвалення і вибір передбачають практичні переконання; воля вірна
самій собі і послідовна; як самовладання і
система практичних переконань вона стає
складовою характеру людини – цього центру
особистості й осердя свободи, тому що воля
схвалена і воля свобідна є одне і те саме.
Людина з характером знає, що вона може,
чого вона хоче, що вона повинна.
§ 19. Різні види істин, що відповідають
переліченим здатностям.
а) Окремі, індивідуальні істини досвіду,
наприклад: цей дім високий; б) істини
загальні, які добуваються із порівняння
перших, наприклад: усе матеріальне складне;
в) істини математичні: вони чудові тим, що
очевидні самі собою, без досвіду; г) істини
естетичні, з допомогою яких ми судимо про
красу і велич явищ зовнішнього світу;
ґ) істини моральні, з допомогою яких ми судимо про красу і велич характерів. Чим
ясніше і ґрунтовніше ми знаємо ці істини, тим
більше ми відчуваємо потребу втілювати їх у
життя, і неузгодженість із ними нашої
поведінки народжує всередині нас почуття
приниження і докори сумління; такі, наприклад, істини, в яких ми пізнаємо право,
справедливість, великодушність людських
учинків; д) істини логічні: вони також очевидні самі собою без досвіду. Такі,
наприклад, положення, що дві суперечні
думки не можуть бути одночасно істинні, або
що сказане про загальне стосується і
часткового; е) істини вищого світу, що
розкриваються
повністю
Божественним
одкровенням.
У цих різноманітних істинах ми знаємо
або те, що є, або те, що може бути, або те,
що повинно бути.
Переклала з російської Ліліана Кудрик

(Далі буде)
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