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АКТУАЛЬНА ТЕМА
Українська хартія вільної людини
Ми, учасники Ініціативної групи «Першого грудня», укладаємо цю Хартію, щоб висловити те,
як бачимо життєві орієнтири для нашого суспільства, і водночас дати поштовх до
об’єднання всіх людей, які хочуть доброго і гідного життя в Україні і навколо неї.
Людство зустріло початок Двадцять
першого століття як добу невпевненості.
Сучасна людина досі долає силу тяжіння
великих випробувань і надій минулого;
вириваючись із цієї історичної гравітації,
вона
почувається
перед
майбутнім
невпевнено і вразливо.
Ми бачили багато потрясінь: могутність і
занепад тоталітарних ідеологій та створених
ними імперій, політичні засліплення і
прозріння, масові захоплення і розчарування.
Ми стали свідками піднесення демократичних ідей, переконань і мрій.
Але романтичні сподівання, зіштовхнувшись із реальністю, швидко перетворились на
ілюзії. Слова знецінились.

водночас зубожіння, несправедливість і
невпевненість виплекали у суспільстві
внутрішнє розчарування, що стоїть на межі з
духовною порожнечею.
Падіння останньої імперії повернуло нас
до засадничих істин про будову на
фундаменті закону та правди і про
будівничих, які покладаються на власні сили і
Божу допомогу – вищу поміч, яку відчувають
совістю.
«Учорашні люди» натомість силуються
«розбудовувати державу» старими методами
насильства й обману, не маючи та й не
знаючи вищих цілей.

У нашій країні, де Радянський Союз було
подолано фізично, його спадщина і досі
зберігається морально і ментально.

Тінь сумніву торкнулася багатьох сердець.
Однак тінь сумніву завжди йде поруч із
людиною. Не варто боятися тіней. Треба
шукати світла відповідей, які дають силу
проти зневіри і надають сенсу нашому
життю.

Виявилося, що люди далі й дедалі більше
сподіваються на чужу ласку, а не на власні
сили.

Ми знову бачимо по всьому світу рух до
смислу, який має стати духовним орієнтиром
для сучасної людини.

Нові економічні умови змінили країну і
водночас загострили найгірші людські
інстинкти: жадобу збагачення, захланність і
споживацтво.

Способи, які
б
відновлювали та
зміцнювали віру у власних і спільних силах,
не можуть бути ані категоричними, ані
вичерпними. До Храму можуть вести різні
дороги, однак треба мати бажання і силу йти
однією з них.

Людина дістала можливість вільно і без
страху повернутися до духовних джерел. І

Наріжними каменями нашої Хартії є три прості думки.
Перше. Відповідальність за своє життя, а отже, його успіх, добробут і щастя нікому не може
бути переданою. Ми самі несемо відповідальність за себе.
Друге. Мораль і духовні цінності не можуть бути відкладеними на завтра. Вони завжди
потрібні сьогодні.
Третє. Ми будуємо те, що уявляємо, а отже, від глибини, масштабу і творчого хисту нашої уяви
залежить наше майбутнє.
Людина прагне бути вільною, бо саме свобода надає смислу, гідності і цінності людському
життю. Це і є дорога до щастя, до якого ми, віруючі і невіруючі, але всі у широкому
філософському сенсі Божі діти, покликані.
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Аби стати вільною, людині не треба проводирів.
Ані найталановитіші лідери, ані інтелігенція, ані жодна соціальна група не здатні привести
людину до щастя і свободи.
Справжнім проводирем людини є лиш особисте осмислене зусилля.
Це не зробить хтось інший. Це можете зробити лише Ви.
1. Бути вільною людиною
Усі люди створені вільними. Саме це найвагоміше право людини, отримане кожним/кожною від народження, визначає суть
нашої цивілізації.
Бути вільною людиною – це не лише
зовнішня ознака, яка об’єднує усіх нас за
правами, але й внутрішній духовний вибір.

Не треба жити постійним почуттям
скривдженості і жалем до себе. Бути вільною
людиною означає вірити у свої сили.
Бути
вільною
людиною
означає
усвідомлювати свою неповторність, однак
жодною мірою не плекати у собі зверхності.

Невільна людина не здатна бути ані
щасливою, ані захищеною, ані впевненою у
своєму майбутньому.

Бути вільною людиною означає завжди і
всюди самостійно додержуватися принципу
нашої рівності один з одним, а також рівності
перед законом.

Бути вільною людиною – це насамперед
означає брати на себе відповідальність.

І найважливіше: бути вільною людиною
означає чинити добро.

Не можна вимагати від когось виконання
його обов’язків, не виконуючи власних.

Саме в цьому полягає найглибший смисл
свободи вільної людини.

2. Бути українцем
Національна і культурна приналежність людини є значною мірою результатом духовного
зусилля.
Сучасне поняття «бути українцем» передбачає кілька рівнозначних напрямів праці над собою.
Перше і найважливіше: потрібно плекати національну гідність.
Не шукаймо винних у власній долі.
Будьмо сильним народом і пам’ятаймо як про переможні, так і про трагічні сторінки.
Не забуваймо про ті вчинки, коли ми свідомо чи несвідомо чинили кривду іншим народам.
Не плекаймо зла й ненависті за свідомі та несвідомі кривди проти нас.
«Бути українцем» має означати подолання багатьох травм, страхів і стереотипів.
Не треба оцінювати себе крізь уяву інших народів і бути надміру залежними від чужих похвал і
образ.
Не треба ані вивищувати, ані принижувати себе перед іншими культурами.
Не треба насміхатися з рідного.
Не треба виправдовувати власну бездіяльність непереборними обставинами, плекаючи лінощі,
заздрість і «гординю в приниженості», які дуже часто є нашими найгіршими національними
вадами.
Водночас сучасне поняття української нації виходить за етнічні межі і є явищем політичним,
яке стосується й охоплює кожного українського громадянина.
Бути українцем означає усвідомлювати свою причетність до України і розвивати
інтелектуальну, духовну та політичну україноцентричність: внутрішню – ту, яка постає з
особистого зусилля кожного з нас, – єдність нашого народу, його земель, культури, історії і
майбутнього.
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Бути українцем означає володіти українською мовою або прагнути до оволодіння нею: не лише
мова робить з нас українців, але саме та колосальна енергія, яка походить від особистого
зусилля дбати про українську мову, навчитися і спілкуватися нею, й перетворює нас із
населення в єдиний народ.
Бути українцем означає не допускати національного подріблення.
Не існує ані галицького, ані донецького, ані одеського, ані київського народів.
Існує єдиний український народ на всьому просторі своєї території. Наші місцеві відмінності не
створюють відцентрової енергії. Не слід ані переоцінювати їхнього значення, ані штучно
загострювати їх: наші регіональні особливості не перетворюють нас на різні народи, а лише
збагачують національну спільність.
Світове українство є ще одним виміром нашого буття.
Ми повинні мислити світовими категоріями сприйняття українства й застосовувати їх у
політичному, економічному та культурному житті нашого регіону, Європи і планети.
3. Бути активним громадянином
Щоб бути активним громадянином, слід
насамперед усвідомити, що державність і
демократія – це не лише політичні, але й
духовні цінності.
Громадянське суспільство неможливе поза
межами держави.
Бути активним громадянином означає
підтримувати іншого у захисті його прав, бо
це – наші спільні права.
Бути активним громадянином означає
виявляти ініціативу задля добра свого дому,
сусідства, місцевої громади чи всієї
української спільноти.
Бути активним громадянином означає з
особливою увагою ставитися до будь-яких
спроб (насамперед влади) порушити чи

обмежити людські права. Завтра ті, хто
порушують права вашого сусіда, можуть
узятися за вас.
Бути активним громадянином означає
усвідомлювати
життєву
необхідність
демократичного
розвитку
держави.
Демократія, як і будь-який політичносуспільний витвір людини, існує лише там, де
є переважна більшість людей, здатних її
захищати і водночас їй підпорядковуватися.
Бути активним громадянином означає не
усуватися від політичного життя, а робити
політичний вибір, навіть обираючи між
недосконалими політичними силами, втім
діючи по совісті і дбаючи про зміни в житті
країни.

4. Любити
Нам потрібна докорінна зміна ставлення один до одного.
Любити означає бажати ближньому добра.
У понятті «любов» ми виокремлюємо національний, соціальний і культурний смисл.
Для нашого суспільства «любити» насамперед означає виявляти толерантність до політичних і
культурних поглядів, етнічної, релігійної та мовної приналежності інших співвітчизників, чий
досвід і особиста історія, безумовно, різняться.
Толерантність є однією з найвищих ознак культури вільної людини, яка, додержуючись своїх
принципів, визнає й приймає право іншого на інакшість.
Толерантність водночас не означає безпринципності: вона не дає визнання і виправдання тим,
хто свідомо діє проти нашої держави, прагнучи її розколу чи занепаду, як і тим, хто переступає
межі моралі.
Наша любов означає спільне національне утвердження української мови, яка й визначає
обличчя України та нашого народу у світі.
5
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Вона передбачає безумовну повагу до прав російськомовного українства і суворе додержання
прав усіх національних громад нашої держави.
Любити означає не допускати будь-яких виявів ксенофобії, расизму, шовінізму, нацизму і
сталінізму як найбрутальніших форм людської, національної, політичної, культурної і
соціальної нетерпимості.
Любити означає відновлювати зв’язок поколінь в Україні, коли старші, навіть не поділяючи
форм життєвого чи творчого пошуку молодших, підтримують їхній рух на нових шляхах.
Любити означає й те, що кожне наступне покоління з мудрістю ставиться до реалій своїх
попередників і не прагне звести порахунки, але продовжити те, що є спільним надбанням і
добром.
Любов до України – це примирення ветеранів війни: українських повстанців і радянських
військовослужбовців.
Любити означає додержуватися національного погляду на власне минуле.
Бажання любити має допомогти накласти мораторій на «історичні війни», провоковані ззовні.
Любов – це зусилля соціальної справедливості, спрямоване на подолання прірви між багатими і
бідними.
Любити означає підтримувати непорушний духовний зв’язок між українськими церквами, чиїм
головним призначенням є служіння Богові й українському народові.
5. Мислити
Одне з найважливіших завдань
людини – самостійно мислити.

вільної

Не треба застигати в минулому. Треба
рухатися вперед.

Для
нашого
суспільства
«мислити»
насамперед означає подолати недержавність,
вузькість і провінційність колоніального та
хуторянського світогляду.

Не варто боятися несподіваності нового.
Варто боятися порожнечі й байдужості.

Саме в цій площині нам потрібна найважливіша революція.
Мислити означає ламати стереотипи.
Мислити означає працювати, читати і творити, відповідаючи на дух та потреби часу.
Мислити –
відповідей.

це

долати

звичку

простих

Мислити означає цікавитися світом і його
культурою.
Мислити означає потребувати нових культурних форм і явищ.

Мислити – це спільними громадянськими
силами
створювати
центри
сучасної
культури, бібліотеки, громадські фонди для
поширення інформації про Україну в світі,
перекладів нашої літератури чи задля
підтримки навчання українських студентів за
кордоном.
Мислити – це дізнаватися про передові
світові пошуки у теоретичних, практичних і
творчих сферах та переймати передове
знання, серед іншого й за допомогою
сучасних мережевих можливостей.
Мислити означає разом підтримувати
незалежні засоби масової інформації, які
мають стати справжнім людським голосом
посеред нинішнього інформаційного фальшу.

6. Бути господарем
Наше головне суспільне завдання – відновити в українців почуття господаря, чиїми
фундаментальними рисами є відповідальність за себе, своїх близьких і простір свого життя.
За своєю метою і масштабом ця справа є життєво необхідною, безальтернативною і співмірною
з відновленням самої державності.
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Бути господарем – це подолати рудименти радянського мислення, коли, по суті, принижена та
обкрадена людина очікує на соціальну подачку й не ставить перед собою завдання брати участь
у житті громади.
Щоб стати господарями своєї держави, ми повинні децентралізувати державну владу і
делегувати владні повноваження та фінансові ресурси на місцеві рівні.
Господар починається з піклування про прості речі: порядок свого дому, під’їзду чи вулиці.
Ми усвідомлюємо складність багатьох суспільних хвороб, пов’язаних зі споживацтвом і
невгамовними фінансовими апетитами.
Ці проблеми не повинні підмінити позитивного суспільного ставлення до підприємництва як
джерела господарчого духу в Україні.
Таке ставлення буде можливим тільки в результаті національної та соціальної відповідальності,
яку повинні нести перед країною представники великого і середнього бізнесу.
Бути господарем означає поважати особистість і працю інших людей.
Бути господарем означає справедливо оцінювати роботу інших і справно платити заробітну
плату.
Нам потрібне відновлення стандартів професіоналізму, які катастрофічно деградували майже в
кожній сфері.
Господар, отже, є поняттям, яке охоплює всіх, хто прагне працювати: власників виробництв і
найманих працівників, фермерів і селян.
Відновлення господарського духу немислиме без підвищення заробітної плати, збільшення
кількості робочих місць і створення умов для повернення в Україну мільйонів заробітчан.
І, найважливіше, бути господарем означає дбати про слабших і бідніших.
7. Бути лідером
Ми маємо бути налаштовані на особистий і
колективний успіх.

команди і власної виконавчої
рядкованості задля конкретної мети.

Успіх повинен бути заслуженою винагородою за працю, і цей принцип мусить увійти
в наше життя як норма здорового і справедливого суспільства.

Як велика європейська держава, Україна
повинна стати регіональним політичним,
економічним і культурним лідером.

Поняття «лідера» стосується не влади, а
знання.
Бути лідером означає прокладати шлях для
інших.
Поняття лідерства передбачає й виховання
таких чеснот, як уміння чути іншого, відчуття

підпо-

Ідея регіонального лідерства України означає
для нас присутність і діяльну участь у житті
Європи та нашого найближчого сусідства на
рівні міжлюдських взаємин і співпраці.
Сьогодні, замість негнучкого чиновницького
апарату, цю місію має взяти на себе і
втілювати громадянське суспільство.

8. Бути відкритим суспільством
Бути відкритим суспільством означає бути спільнотою, переконаною у великій цінності
людського життя і демократичного устрою.
Серед нас немає ані людей другого сорту, ані гвинтиків, ані «скалок» на шляху лісорубів.
Бути відкритим суспільством означає вгамовувати агресію і підтримувати слабших,
вразливіших і тих, хто має обмежені фізичні можливості.
Бути відкритим суспільством означає не толерувати жодних антигуманних ідеологій і
деспотичного примусу.
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Бути відкритим суспільством означає бути налаштованими переймати найкращий досвід і
знання зовнішнього світу.
Бути відкритим суспільством означає любити людей, вільно мислити і виховувати вільних
людей.
Це має стати нашою колективною свідомістю.
9. Бути успішною державою
Успіх нашої держави має насамперед
полягати у подоланні соціальної відчуженості
між людьми.

Успіх нашої держави залежить від «реформ
життя» – зміни системи освіти і системи
охорони здоров’я.

Ми
повинні
демократичного
сьогодні.

Нам потрібен свій цілісний і захищений
гуманітарний простір.

домогтися
управління,

відновлення
порушеного

Ми
зобов’язані
повернути
справжній
парламентаризм, якого нині не існує.
На роки вперед ми, українські громадяни,
повинні забезпечувати регулярну зміну влади,
щоб прищепити їй чітке розуміння про її
підпорядкованість людям.
Це можливо лише за умови свободи слова і
демократичних прав, які треба захищати
постійно.
В Україні має бути реалізований базовий
принцип: держава не заважає своїм
громадянам, створює вільні умови для тих,
хто працює, та захищає найбідніших.
Успіх нашої держави залежить від «реформ
справедливості» – зміни судової гілки влади і
правоохоронних органів. Люди повинні
нарешті встановити справедливість у державі.

Нам потрібна докорінна реформа місцевого
самоврядування і регіонального розвитку.
Наш успіх залежить від вільного функціонування внутрішнього ринку, захисту
громадянина в економіці та бізнесі, розвитку
малого і середнього підприємництва, максимального спрощення дозвільної і регуляторної систем.
Успіх нашої держави залежить від подолання
економічних передумов корупції.
Успіх
нашої
держави
залежить
від
формування політичних партій, які діятимуть
на ясних ідеологічних засадах і чий розвиток
та позиція залежатимуть від волі людей на
місцях, а не тільки від одноосібних проектів.
Успіх нашої держави залежить від виховання
влади, яка розумітиме значення й усвідомлюватиме важливість національних цінностей
та об’єднання всіх громадян країни.

10. Бути учасником демократичної спільноти народів
Природним і безальтернативним шляхом для України є об’єднання з простором європейських
народів.
Європейська інтеграція означає для нас не зовнішній, а внутрішній політичний курс.
Ми здатні бути прикладом та опорою для всіх демократичних сил колишнього Радянського
Союзу і наших сусідів та партнерів від Балтії до Чорного моря.
Химерним ідеям нібито слов’янського братерства, фальшивої єдності, баченої вже не раз і не
одне століття, та іншим виявам неоімперської ідеології ми протиставляємо принципи взаємної
рівності, поваги і партнерської підтримки.
Ми повинні прагнути додати сили кожному, хто бореться за людські права і свободи.
***
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Сьогодні Україна стоїть супроти авторитаризму, корупції, бідності людей, гнітючої соціальної
нерівності і внутрішньої роз’єднаності.
Нам потрібні зміни.
Ми здатні перемогти нинішні загрози і небезпеки.
Найважливіший і ще не використаний стратегічний ресурс України – це внутрішня
консолідація нашого народу, яку розуміємо як єдність людей навколо цінностей незалежності
та демократії, проголошених 24 серпня і 1 грудня 1991 року, і водночас як єдність політичних
рішень та дій, котрі б гарантували європейський і демократичний розвиток України на
десятиліття вперед.
Принципи, викладені у цій Хартії, для свого здійснення потребують багатьох великих
особистих і колективних зусиль.
Для цього потрібен діалог, до якого запрошуємо всіх, хто хоче добра нашому народові і його
державі.
Ми закликаємо кожного з вас, дорогі співвітчизники, до найскладнішої у нашому житті роботи:
не чекати «золотого віку», не падати духом під тягарем неправди, не ховатися від світу і свого
життя, а постійно робити особисті зусилля, які, віримо, принесуть добро Україні і утвердять
нашу Державу як вільну країну вільних людей.
Наша Хартія – це вибір «бути». Особистий і колективний.
Бути вільними людьми.
Бути успішним народом і державою.
Бути вільними серед вільних.

Київ, 1 грудня 2012 року
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Ірина Костюк, Мар’ян Мудрий

У пошуках виховних орієнтирів
(тези для дискусії)
Виховання – один із соціальних процесів,
який забезпечує одночасне відтворення і
творення людини як особистості та
суспільства як усвідомленої спільноти. У
такому широкому значенні виховання полягає
в діяльності, яка спрямована на передачу
новим поколінням суспільно-історичного
досвіду. В основі цього досвіду –
цілеспрямований вплив на свідомість і
поведінку людини з метою формування
відповідних установок, розумінь, принципів і
ціннісних орієнтацій, які дають змогу людині
набути власну індивідуальність у поєднанні з
індивідуальністю спільноти. В сучасному
світі головним у процесі виховання є
постійний пошук відношення між індивідуальними, груповими (зокрема національними) та загальнолюдськими цінностями.
Виховання
вимагає
планомірних
і
цілеспрямованих зусиль батьків, родинного
оточення і педагогів, які усвідомлюють
наявність і розуміють природу найрізноманітніших зовнішніх впливів, що їх зазнає
молода людина. Залежно від обраних
відповідей на виклики навколишнього світу
зазвичай
розрізняють
авторитарний,
партнерсько-демократичний або ліберальний
стиль виховання. Насправді, такий поділ є
проекцією тільки актуальних політичних
дискусій, він не відображає спрямованості
виховання на майбутнє.
Умовою виховання молодших поколінь є
здатність певної частини старшого покоління
до критичної саморефлексії, тобто здатність
не тільки відображати, а й змінювати
колективну сутність. Іншими умовами виховання повинні бути: повага до дитини та її
почуттів, знання прав дитини та їхнє
дотримання, вміння визначати емоційний
стан дитини та розуміти її індивідуальність,
зокрема
особливості
світосприйняття.
Назагал ефективне виховання можливе тільки
за умови, коли мета і завдання виховання
усвідомлені, а поняття «виховання» конкретизоване щодо суспільного інституту, навчального закладу, особи вчителя/вихователя.
«Криза виховання», про яку говорять в
сучасній Україні, не є абсолютною. Це
відчуття зумовлене загальним процесом
трансформації суспільства, коли стала очевидною неефективність навчально-виховної
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моделі, сформованої відповідно до потреб
індустріального суспільства. Гостроти додає
відсутність консенсусу серед політичних еліт
щодо майбутнього новоствореної держави,
брак відповідей на регіональні поділи та
глобальні виклики, різне розуміння ідентичності тощо. У результаті виховні взірці
часто шукають у минулому, що тільки
посилює відчуття вторинності. Традиційне
виховання втрачає актуальність теж у зв’язку
з віртуалізацією простору спілкування.
Попри обмежені виховні можливості
сучасної школи як інституції, яка діє у
відкритому інформаційному просторі, з нею
пов’язані головні очікування щодо формування громадянської свідомості молодої
людини, тобто здатності до моральнодуховних зусиль задля самореалізації та
досягнення суспільно-значущих цілей. З
перспективи шкільного досвіду як частини
процесу, в якому перемежовані і взаємодіють
виховання–соціалізація–культура,
украй
важливо не обмежитися потребами адаптивної соціалізації, яка в теперішній
суспільній ситуації може навіть заперечувати
виховні ідеали. Тому перспективи для
розвитку особистості й суспільства загалом
треба шукати в межах поняття «культури».
Йдеться насамперед про культуру знань та
інформаційної діяльності, культуру праці та
зростання і самореалізації, а також культуру
спілкування, взаємодії та співжиття.
Культура
знань
та
інформаційної
діяльності передбачає, що сучасний випускник школи володіє не тільки певною
сукупністю суспільно- та індивідуальнозначущих знань, а й має навички поводження
зі знаннями та інформацією. Це передбачає
набуття школярами навичок критичного
мислення, усвідомленої організації власної
навчальної діяльності, знання та використання переваг власного стилю навчання,
формування власного запиту на знання та
його корекцію в нових умовах, пошуку та
обов’язкової селекції інформації, використання отриманих знань у найпродуктивніший
спосіб без шкоди для себе та навколишнього
світу.
Культура праці особистості характеризує
її ставлення до праці, морально-психологічну
готовність до неї, розвинуті фізичні й
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інтелектуальні здібності та емоційно-вольові
якості, які допомагають досягати позитивного
результату трудової діяльності в економічному та соціальному вимірах. Повага до
своєї та чужої праці передбачає розуміння
вихованцями значущості будь-якого виду
сучасної праці: інтелектуальної, організаційної, обслуговувальної, фізичної, індивідуальної, колективної, простої, складної
тощо. Розуміючи працю і будь-яку діяльність
як основу суспільного прогресу та матеріального добробуту, як чинник розвитку
особистості, важливо формувати у школярів
ставлення до праці не лише як до засобу
життя, а теж як до способу задоволення
пізнавальних інтересів людини.
Це, своєю чергою, передбачає розуміння
людиною ціни зростання в суспільній ієрархії
(ресурс здоров’я, часу, освіти, комунікації
тощо), повагу до професіоналізму і чужих
досягнень та побудову індивідуальної
траєкторії успіху на основі морально-етичних
норм з урахуванням власних інтересів та
інтересів інших членів суспільства. Відмова
від
споживацької
моделі
діяльності,
волонтерство, соціальна відповідальність та
співучасть
мають
стати
результатом
виховання
у
дусі
культури
праці.
Надзвичайно актуальним є виховання такого
ставлення до праці та діяльності, яке
передбачає
збереження
навколишнього

природного та культурного простору на
принципах стійкого збалансованого розвитку.
Культура спілкування, взаємодії та
співжиття передбачає наявність в особи
необхідних соціальних навичок і ставлень,
без набуття яких неможливе існування мікро(сім’я, друзі, школа) і макроколективів
(територіальна громада, нація, суспільство).
Оволодіння школярами навичками успішної
комунікації, саморегуляції, вміння працювати
разом в умовах багатоманітного, багатокультурного суспільства, визнання безумовної цінності людської гідності та прав
людини має сприяти побудові міцних горизонтальних зв’язків, становленню громадянського суспільства в Україні на основі
демократичних процедур, громадянської
відповідальності, патріотизму та відкритості
до світу.
Впровадження у шкільну навчальновиховну практику названих типів культури
вимагає не тільки усвідомленого сприйняття
їхньої значущості, а й готовності вихователів
бути їхніми носіями. Останнє потребує
значних зусиль різних соціальних інститутів
для подолання культурного розриву між
поколіннями
і
створення
дорослими
учасниками навчально-виховного процесу
такого освітнього та виховного простору,
який буде відкритий до змін.
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Про організацію виховання в навчальних закладах області у 2013-2014 навчальному році
(інструктивно-методичний лист Департаменту освіти і науки Львівської обласної
державної адміністрації від 23.08.2013 №3-8/3020)
Національна стратегія розвитку освіти в
Україні на період до 2021 року, затверджена
Указом Президента України від 25 червня
2013 року №344, передбачає побудову
ефективної системи національного виховання
та забезпечення розвитку дитини.
Нормативним документом з питань
організації національного виховання для
кожного загальноосвітнього навчального
закладу є наказ школи, яким затверджується
виховна програма навчального закладу.
Виховна програма – елемент стратегічного
планування розвитку навчального закладу,
яка складається з двох частин: сталої, що
визначає стратегічні (загальні) завдання
виховання у даному навчальному закладі, та
змінюваної – конкретні завдання, що
забезпечують реалізацію стратегічних завдань, а також заходів до кожного конкретного
завдання і очікуваних результатів їхнього
виконання на навчальний рік.
На виконання наказу департаменту освіти і
науки, сім’ї та молоді обласної держадміністрації від 14 березня 2013 року № 210
з 1 вересня 2013 року загальноосвітні
навчальні заклади області організовують
виховну роботу відповідно до нових
виховних програм. Відповідно до вимог така
програма має бути розроблена за участі всіх
педагогічних працівників школи, членів
учнівського самоврядування, батьківської
громади, а також представників місцевої
влади та місцевих осередків громадських
об’єднань.
Програми виховання повинні бути
розраховані на 2013-2014, 2014-2015 та 20152016 навчальні роки.
Укладені виховні
програми повинні
враховувати положення програм «Основні
орієнтири вихованння учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ МОНМіС України № 1243 від
31.10.2011) та «Основні орієнтири національного виховання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів Львівщини» (наказ
ГУОН №880 від 17. 11. 2010). Названі програми орієнтують загальноосвітні навчальні
заклади Львівщини на виховання поваги до
людської
гідності
та
прав
людини,
забезпечення системності виховної роботи та
взаємодії усіх учасників навчально-виховного
процесу: учнів, батьків, педагогів, а також
членів дитячих і молодіжних громадських
12

об’єднань, працівників закладів культури,
представників місцевої громади та ін.
Водночас ці стратегічні документи дають
можливість загальноосвітнім навчальним
закладам розробити власні виховні
програми, не обмежуючи свободи у виборі
змісту та форм і методів виховної діяльності.
Мета виховання у загальноосвітніх
навчальних
закладах
Львівщини
–
ідентифікація кожним учнем, ученицею себе
як українця – громадянина України, вироблення моральних якостей, волі й навичок
діяти в інтересах Батьківщини, рідної
громади, а також умінь взаємодіяти з іншими
людьми в умовах глобалізованого, інформаційного, полікультурного світу. У ХХІ
столітті, відповідно до сучасних викликів,
молодим українцям потрібно оволодіти
культурою
знань
та
інформаційної
діяльності, культурою праці, зростання і
самореалізації,
культурою
спілкування,
взаємодії та співжиття у мікро- і
макрогрупах.
Плекання у шкільній спільноті зазначених
вище типів культури вимагає не лише
усвідомлення їхньої значущості, але й
готовності виховників бути їхніми носіями.
Перейняти від виховників цю культуру учні
можуть тільки у свідомо вибудуваному
виховному просторі. Для його створення
потрібна
цілеспрямована,
організована
взаємодія
усіх
учасників
навчальновиховного процесу: педагогів, учнів і батьків,
а також налагодження постійних контактів з
місцевими дитячими колективами, громадськими об’єднаннями, закладами культури,
представниками релігійної та територіальної
громади.
Ключові вимоги до шкільного виховного
простору – довіра та співпраця учасників
навчально-виховного
процесу.
Виховний
процес має бути зорієнтований на узгоджені
досяжні цілі, які підтримуються усіма
групами виховників. Побудова партнерських
стосунків на розумінні спільності цілей
виховання має сприяти взаємопідсиленню
впливів на вихованців усіх дорослих суб’єктів
навчально-виховного процесу.
Завдання учителів-предметників – виховання у процесі навчання без розмежування
цих двох взаємозалежних процесів. Позанавчальну виховну роботу координують
адміністрація школи та класні керівники. Їхня
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місія – забезпечити системність та постійність виховних впливів педагогів і громадського
активу
школи
(батьківські
комітети, учнівське самоврядування), а також
психолога, лікаря, соціального працівника. До
виховного процесу мають бути залучені усі
ланки навчального закладу, зокрема шкільна
бібліотека, предметні гуртки, мистецькі
студії, спортивні секції, дитячі та молодіжні
об’єднання тощо.
Для організації виховної роботи у
кожному загальноосвітньому навчальному
закладі Львівщини доцільно мати розроблені
на основі чинних правових актів такі
документи:
1. Положення про Раду своєї школи, про
класного керівника, учнівське самоврядування, орган самоврядування
батьківської громади.
2. Регламент роботи загальноосвітнього
навчального закладу.
3. Шкільну програму виховання.
4. Спеціальні виховні програми.
5. План роботи школи, програми або плани
роботи класних керівників, клубів,
гуртків, спортивних секцій тощо.
6. Психолого-педагогічні характеристики
класу та карти-характеристики учнів.
7. Портфоліо класних керівників та їхні
звіти про виховну роботу у класі.
8. Річні звіти про організацію та
результати
виховної
роботи
у
навчальному закладі.
У шкільній бібліотеці та методичних
кабінетах доцільно створити систематичний
каталог літератури з питань виховання та
банк розробок виховних справ (проектів,
сценаріїв тощо), а також використовувати
методичні матеріали, зібрані обласною
науково-педагогічною бібліотекою.
Спеціальні програми виховання (проекти)
доповнюють і конкретизують виховну програму навчального закладу щодо роботи з
окремими категоріями учнів, наприклад, з
учнями певного класу, учнями, які мають
особливі освітні потреби або виділяються
девіантною поведінкою. Вони можуть бути
призначені для формування певної ціннісної
орієнтації учнів, конкретної особистісної
якості, компетенції (наприклад, «Програма
виховання читача») тощо.
Визначаючись з тематикою та завданнями
спеціальних програм (проектів), рекомендуємо врахувати, що цього навчального року
у зв’язку з 200-річчям від дня народження
Тараса Шевченка відбудеться обласний
конкурс на кращий виховний проект

(програму), що сприяє поцінуванню учнями
цієї знакової для України історичної постаті.
Учні та їхні наставники – розробники 20-ти
кращих проектів, будуть нагороджені
грамотами лауреатів цього конкурсу і
матимуть змогу коштом преміального фонду
оглянути Львів, художні виставки, театральну
виставу, пам’ятки міста, пов’язані з іменем
Кобзаря та його сучасників.
У кожному загальноосвітньому закладі,
який працює за власною виховною
програмою, окрім неї, має бути календарний
план виховних справ школи (календарне
планування виховної роботи може бути
відображено у плані роботи школи). Календарний план – це укладений у хронологічній
послідовності перелік загальношкільних
виховних справ на навчальний рік, де вказані
підрозділи школи та педагогічні працівники,
які відповідають за їхнє проведення. Такий
план складає заступник директора з виховної
роботи та затверджує директор навчального
закладу.
Тактичне (річне) планування, яке конкретизує визначені програмою стратегічні
виховні цілі навчального закладу, повинно
бути відображене у програмах або планах
роботи класних керівників, гуртків, студій
та секцій, бібліотеки, учнівського самоврядування та батьківських комітетів.
Комплекс вимог до виховних програм та
планів:
– цілеспрямованість, орієнтація на місію
школи та стратегію виховної роботи;
– узгодженість з бажаннями й інтересами
учнівського
колективу,
батьків,
громадськості;
– реальність (здійсненність), відповідність
планованих виховних справ вікові та
інтелектуально-моральному потенціалу
дітей, врахування організаційних ресурсів
конкретного педагогічного колективу;
– системність, тобто узгодженість, наступність і послідовність планованих заходів;
– конкретність: усі заплановані справи і
заходи повинні мати чіткі цілі, конкретні
терміни, етапи здійснення та реальних
виконавців;
– ефективність: вибір актуальних та
результативних форм і методів виховного
впливу,
які
відповідають
віковим
особливостям вихованців;
– соціальна
значущість
планованих
виховних справ, їхня спрямованість на
розв’язання проблем конкретної особи,
класної або шкільної спільноти, місцевої
громади.
13
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Загальноосвітні навчальні заклади можуть
також
використовувати
рекомендовану
Міністерством освіти і науки України (наказ
від 06.07.2007 р. № 580) виховну систему
«Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (автор
Киричук В.О.) та психолого-педагогічний
інструментарій цієї системи – діагностичнопроектувальні комп’ютерні комплекси «Універсал» i «Персонал» (за умови спеціальної
підготовки
педагогів
та
практичних
психологів до роботи з такою системою).
Для забезпечення ефективної виховної роботи потрібний моніторинг якості виховання.
На рівні навчального закладу моніторинг
виховної роботи повинні проводити:
- дирекція. Це, насамперед, – оцінювання
(евалюація) ефективності виховних справ,
якості шкільної програми виховання та
стану виховного простору, виявлення
динаміки розвитку виховного колективу і
т. ін.
- класні керівники. Це – діагностування
особистісного розвитку учнів конкретного класу, виявлення динаміки розвитку
дитячого колективу, збирання та узагальнення статистичних показників, що в
сукупності інформують про умови та
динаміку виховного процесу. Проведення
таких досліджень має відбуватися за
участі або після консультацій з шкільним
психологом. Його обов’язок – оцінити
інструментарій, що використовується
педагогами школи.
З метою вироблення заходів на поточний
навчальний рік під конкретні завдання
програми та, при потребі, для її корегування
рекомендуємо у кожному загальноосвітньому
навчальному закладі раз або двічі на рік
проводити самооцінювання якості виховної
програми.
У цьому навчальному році відбудеться
перший обласний конкурс шкільних виховних
програм. За результатами цього конкурсу
буде
оцінюватись
якість
методичної
підтримки виховання у загальноосвітніх
навчальних закладах, а переможці зможуть
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поповнити
шкільну
матеріальну
базу
виховної роботи.
2013-2014 навчального року продовжуватиметься апробація інструментарію зовнішнього моніторингу якості виховання. Зовнішній моніторинг, який забезпечуватимуть
методична служба у співпраці з місцевими та
обласним органами управління освітою й
Інститутом післядипломної педагогічної
освіти, буде впроваджуватись поступово,
починаючи з наступного навчального року.
Передбачається збирати, з допомогою спеціальних електронних програм обробляти та
узагальнювати дані, що характеризують
умови, процес, результати виховної роботи
навчальних закладів. Узагальнені дані будуть
проаналізовані незалежними від колективу
цих закладів фахівцями у галузі оцінних
технологій та зіставлені зі стандартами, які
визначені «Основними напрямами національного виховання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів Львівщини». Зокрема,
моніторинг якості виховання на рівні
району/міста полягатиме у встановленні та
оцінці стану виховного простору загальноосвітніх навчальних закладів місцевої системи освіти. На рівні області моніторингу і
оцінці підлягатимуть безпечність навчальних
закладів, стиль спілкування учасників навчально-виховного процесу, соціальна активність учнів та кваліфікація педагогічних
працівників як виховників. Не можна оцінювати якість виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу чи класного керівника виключно за кількісними показниками,
наприклад, за тим, які оцінки мають діти,
скільки учнів взяли участь у конкурсах, стали
переможцями олімпіад та спортивних змагань, за кількістю заходів, до яких долучився
навчальний заклад тощо.
Шкільні програми виховання, а також
узагальнені результати самооцінювання цих
програм призначені для широкого громадського користування. Щоб забезпечити доступ
до них, рекомендуємо розмістити ці
документи на веб-сторінці району на сайті
osvitportal.lviv.ua
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НАУКА ШКОЛІ
Інна Приходько

“Епістолярій письменника на уроці української літератури”
Документальна основа аналізу історикокультурних явиш, творчості письменників
сприяє досягненню об’єктивності в їхніх
оцінках, повноти бачення процесу та окремої
індивідуальності в ньому. З-поміж документів, які можуть бути використані у
шкільному літературному курсі, – не лише
тексти офіційних указів, циркулярів, урядових рішень з відповідним коментуванням,
не лише автобіографії та задокументовані
спогади сучасників, але й епістолярій
письменників. Листи засвідчують найчастіше
справжню позицію автора, його переконання,
іноді еволюцію світогляду. Зрештою, вони ще
й створюють ефект “присутності” митця – не
абстракції, а живої людини. Рядки з листів
заповнюють “прогалини” – недомовлене,
опущене (свідомо чи несвідомо) на підручникових сторінках, заперечують закладені в
свідомості багатьох наших сучасників
стереотипи, нерідко антинаукові, сформовані
в літературознавстві тоталітарної доби.
Листи дають можливість зробити вагомі
акценти, об’єктивно окреслити історичні
реалії.
Згадаймо, до прикладу, С. Руданського,
який викликає в людей асоціації переважно з
образом такого собі безжурного сміхотворця
(при цьому його дразливі твори з політичним
підтекстом і донині воліють обходити
мовчанкою) або з авторством сумних ліричних пісень (“Повій, вітре, на Вкраїну”). Про
умови його навчання в духовних закладах
пишуть здебільшого як про “гнітючі”, не
розшифровуючи, в чому та “гнітючість”, а
про причини розриву з ним батька та відмову
в матеріальній допомозі – як про “гнів” через
те, що син вступив у Петербурзі не до
духовної, а до медико-хірургічної академії. І
все це виглядає ніби й на правду. Але ось
документ – відомий лист С. Руданського до
брата Григорія, написаний з “ Петрополя”
(так називав поет Петербург) 5 липня 1859 р.
Степан цитує в цьому листі слова батька до
нього: “Если захочешь написать письмо, то
пиши или почтительно, не по-малороссийскому, або лучше ничего не пиши!” Поет з
гіркотою пише братові у тому ж листі: “ ...
заказують мені говорити з ними рідною

мовою. Заказують мені мою рідну мову, –
заказує батько; але в мене був прадід і
прапрадід – вони мені не заказали; не слухає
батько моєї мови – зато мене і по смерті,
може, послухають штирнадцять мільйонів
моїх їдномовців... “ [9;2 с. 358–359]. Про що
свідчать ці слова? І про те, що батько –
зросійщений піп, і про те, що син – людина
високої національної свідомості, сформований саме таким всупереч тискові батька,
всупереч приниженням, покаранням різками,
начіплюванням дощечок “Nota” в духовному
Шаргородському училищі, далі – в
Кам’янець-Подільській семінарії, глумлінням
над “мужичою” мовою тощо. То саме це мало
би бути сказане замість “зашифрованого” –
“гнітюча атмосфера”! За тими словами в листі
– і денаціоналізація, що вела до деморалізації
особи, і руйнування етики, моралі, й підсвідоме передчуття ранньої смерті, загинув бо у
39 років – “самотній, неоплаканий, непомітний...” [5, с. 7]. Листи свідчать про загострене
відчуття національної кривди, що вирізняло
творчість С. Руданського, вирізняло саме
отим зболеним, оголеним нервом – мотивом
оскарження неволі України в московському
ярмі (“До України”, “Мазепа, гетьман
український”, “Могила” та інші). Проте ці
твори не популяризують і донині.
Продовжуючи тему “батько-священик”,
доречно згадати цілковиту протилежність
батькові Руданського Семена Левицького,
патріота, батька І. Нечуя-Левицького, про
якого йтиметься далі.
Особливе місце в історії української
літератури посідає, з нашого погляду,
епістолярій П. Грабовського. Якщо стосовно
С. Руданського,
І. Нечуя-Левицького
чи
інших маємо справу із замовчуванням
національної ідеї у їхній спадщині, що
призводило до спотворень, викривлень,
однобічності у їхніх творчих портретах, то з
П. Грабовським вчинили й зовсім цинічно,
зобразивши все “з точністю до навпаки”. На
догоду ідеологічним приписам Грабовський
поставав співцем класово знедолених (і
тільки!), “всечеловеком” (“інтернаціоналістом”) без натяку навіть на його українство,
а ще – адептом марксистських поглядів
15

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2013 / № 3

(“пройшов шлях від народництва до
марксизму”). Це були численні праці 50-6070-х років ХХ ст. саме з такими твердженнями. У 80-90-х рр. з’являлися публікації, де
означилися початки вивільнення від тих
“оцінок”, проте чітко не називалися речі
своїми іменами, недомовленості залишалися,
хоч автори й апелювали вже до епістолярію.
Згадаємо їх далі.
Цілком доступними були і є друковані 92
листи Грабовського [2, ІІІ, с. 215]. Ще шість
його листів до С. Єфремова опубліковані у
журналі “Слово і час” (1993, ч. 9). Це листи з
неволі, з Сибіру, де провів поет останні 14
років свого короткого, 38-річного, життя. А
всього, нагадуємо, не на волі – 20 років. З тих
листів постає принципово інший портрет
Грабовського, інший людський портрет,
інший портрет політичний: не казеннотрафаретна абстракція, а жива людина –
чиста, розумна, глибоко порядна, українецьпатріот, особистість тверда й несхитна, а
разом з тим така перемучена, з такими полюдськи зрозумілими стражданнями, болями,
депресивними станами. При читанні листів
Грабовського стає зрозумілим його ставлення
до національного питання, до марксистів,
великодержавних шовіністів, і багато чого
іншого. Це документи виняткової ваги і з
погляду моральних уроків цього героїчного,
трагічного та світлого життя.
Найтривалішим було його листування з
І. Франком. Перший лист Грабовського до
Франка датується “цвітнем” 1891 р., останній
– 24 лютого 1899 р. Надруковано разом 22
листи. Перечитуючи їх, бачимо, як поступово
змінювалася тональність – від офіційноділової до дружньо-сердечної, – як ширшало
коло обговорюваних питань. Зрештою,
змінювалася сама форма звертання – від
“Вельмишановний Добродію!” до “Дорогий
Брате!”, “Дорогий брате-друже!”, “Голубе мій
рідний!”. До питань суто видавничих на
початку додаються суспільно-громадські, а в
листах від 1894 р. зустрічаємо й інтимну
сповідь Грабовського. Судячи з тих листів,
можна припускати, що Франко дуже чутливо
реагував на писане Грабовським (згадаймо,
якими тяжкими були ті роки – середина 90-х
– і для самого Франка). Тож, тільки дістаючи
щирий відгук, міг писати Грабовський, що не
має “доброї надії” і “єдино, що для мене
певно та ясно, так це моя загибель – більше
нічого; та думка не покидає мене, з нею я
навіть зжився...” [2, ІІІ, с. 243]. А наступного
листа надіслав Франкові у травні 1895 р., і
той, не чекаючи дозволу Грабовського, того ж
16

року надрукував його у журналі “Житє і
слово” під назвою “Із дневника невольника”.
У ньому – хворобливий душевний стан,
посилюваний ще й відсутністю звісток з
України: “...ні словечка, ні однісінького числа
часописі, а без українщини мені просто
смерть... Цілий місяць я звичайно нудьгую та
мучуся, не дам собі жодної ради, не находжу
ні місця, ні спокою, гадаю хопитись до
револьвера... Потім приходить пошта – раз на
місяць, привезе часописи, листи, книжки,
вісті... відживеш душею й серцем, замариш,
захочеться жити й працювати. І я хапаюсь,
роблю і се, і те, прихапцем, поспішаючи... а
потім знов починається нудьга, нудьга без
краю, без розваги… Хіба як людину зв’язать,
так треба її й добити? Може, мені сором буде
згадати колись все те, що переживаю нині,
але тепер я тільки відчуваю страшенний
біль...” [16, ІІІ, с. 223-224. Підкреслено тут і
далі. – І. П.].
Дуже тепле листування і з М. Павликом
(Михайло Павлик, 1853–1915 – український
письменник, видавець, громадський і політичний діяч. Сучасник і товариш Франка).
Тут також, окрім видавничих, літературних
справ, довірливі зізнання й жалі. Ось у листі з
Вілюйська від 5 вересня 1895 р.: “Дорогий
брате-голубе Павлику! Давно не писав до
Вас, та й сим разом напишу небагацько... Які
пекельні муки, коли б Ви знали, шматують
моє серце, а попереду – ні променя світла, ні
гуку співчуття... Не судіть мене жорстоко:
homo sum; хвораю духом, простерся середи
шляху і не знаю, чи встану коли, чи вкінець
загину хижим крукам на поталу... Переклав з
Едгара По поему “Крук”, – не знайти, мабуть,
найкращого виразу для тих почувань, що
стискають мене всього. “Нічого” та “ ніколи”
– в сих двох словечках вся суть людського
життя, людської долі; сі два словечка, мов
дошкульні
крайки
катового
канчука,
оперізують тебе з перших стрік поеми...” [16,
ІІІ, с. 243]. Але в тому розпачі, тяжко хворий,
з
періодичними
кровотечами
горлом,
відкидав як неможливу саму гадку про якесь
“ каяття” чи “прошение” про помилування. “Я
лишень мукою писав – ... cуперечно можу
зазначити все своє гидування проти
сучасного ладу” [2, ІІІ, с. 227]. Та не тільки
мукою. Треба дивуватися і тій кількості
перекладів – ціла антологія світової поезії
українською мовою! Та які обшири – тут
переклади італійки Ади Негрі (просить у
листах надіслати її двотомник), француза
Мюссе, шотландця Бернса, американця
Лонгфелло,
фінна
Рубенерга,
шведа
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Ленгрена, англійців Байрона, Шеллі, тут
переклади з грузинської, вірменської,
естонської, чеської, словацької, болгарської
сербської, хорватської, словенської, лужицької, угорської, німецької (див. т. ІІ
цитованого тут тритомника).
Зважмо на винятковість обставин такої
праці: попри фізичний стан автора, ще й суто
технічний бік справи – десь треба було брати
словники, оригінали творів, ба навіть якщо й
не завжди оригінали, а російські переклади,
то однаково – за тих умов, по глухих кутах, у
перші роки принаймні... Не забудьмо ще й
того факту, що Грабовський постійно дбав і
про популяризацію українських поетів серед
російського читача. У сибірській періодиці,
наприклад,
в
іркутському
часописі
“Восточное обозрение” друкував свої
переклади Якова Щоголіва і Богдана Лепкого.
Згадка про це – у листі до Б. Грінченка від 24
вересня 1899 р. [2, ІІІ, с. 287].
Треба дивуватися і цікавій, гострій
публіцистиці Грабовського, що не втратила
актуальності і сьогодні (“Лист до молоді
української”, “Дещо в справі жіночих типів”
та ін.), і його статтям з економічних,
педагогічних питань (“Економічна безвикрутність благословенної Полтавщини”, “О
развитии
школьного
образования
в
Ахтырском уезде, Харьковской губернии”,
“Дещо про освіту на Україні” та ін.), і
літературно-критичним виступам – “Московські переклади творів Шевченкових”,
“Дещо про творчість поетичну”, “Микола
Гаврилович Чернишевський”, “Споминки про
доктора
В.Александрова»
(Александров
Володимир
Степанович,
1825-1893
–
український
письменник,
перекладач,
завзятий поборювач цензурних заборон
українського книговидання, патріот; видав у
Харкові в 1887, 1893 рр. альманахи
“Складка”. Грабовський добре його знав, до
ув’язнення бував у нього вдома, де збиралася
українська,
патріотично
налаштована
молодь).
Статтям Грабовського притаманні чіткість
і жвавість вислову, пристрасність і недвозначність в оцінках, критична загостреність.
Вони засвідчують громадянську мужність,
громадянські позиції поета. Та найповніше,
найчіткіше
його
політичні
погляди
зафіксовані саме в листах.
Привертає увагу великий лист до Василя
Лукича (cправжнє прізвище – Володимир
Левицький, 1856-1932 – видавець, редактор
журналу “Зоря”, публіцист, громадський діяч,
жив і працював у Львові) від 10 серпня 1893

року. У тритомнику надруковано його з
другого аркуша, оскільки перший не зберігся.
Тут, по суті, викладає Грабовський свою
концепцію щодо національного питання: “... в
мені завжди жив перш над усе українець” [2,
ІІІ, с. 195]. Полемізує з тими, хто вважає, що
простим
людям
байдуже
до
їхньої
національної належності: “...щоб наш нарід не
відчував своєї національної окремості, – про
це, добродії, вибачте; словом “москаль” у нас
лякають дітей (москалем у нас звуть тільки
великоруса, а солдата так і звуть солдатом);
на селі в мне не раз питалися: “яка в москаля
душа ? “ і навіть – “Чи є в москаля душа?”;
серед простих письменних селян мені
доводилось
трапляти
таких
свідомих
українолюбців, що дай боже кожному з нас; і,
навпаки, ніде я не стрічав таких заклятих
ворогів українства, як межи інтелігентними
українцями; та то вже наша історична
болячка: на весь світ ми вславили себе своїми
козацькими виблисками, а в ролі підніжківзапроданців (треба сказати правду) виблискували ще кращ, виблискуєм і донині...»
[2, ІІІ, с. 195-196]. Не будемо говорити про
сьогочасну
актуальність
висловлювань
Грабовського – вона очевидна. До речі,
спостереження поета щодо загостреної уваги
його земляків із села Пушкарного (нині
Сумщина) до своєї “національної окремості”
засвідчують характерний момент – на
українсько-російському
територіальному
суміжжі контрастніше виявляються етнічні
відмінності. Але повернімося до листа
Грабовського, у якому дуже чітко викладено
бачення ним кардинальних для кожної нації
проблем. “Інтелігенція кожного народу, –
пише він, – повинна працювати коло свого
народу, надіючись тільки на себе, – і снага, і
слабота в нас самих” [2, ІІІ, с. 200].
Інтелігенція, на думку Грабовського, має
осягнути
найвищі
вершини
світового
інтелекту, робити їх, по можливості, власністю народу, “розвиваючи тим часом і його
національне самопізнання; освіта народу на
його рідній мові – то головна засада” [2, ІІІ,
с. 200]. Інтелігенція, продовжує Грабовський,
має стояти на сторожі не лише освіти, але й
“економічної забезпеки народу,” бо “нарід, не
піднятий до загальнолюдської культури, не
забезпечений економічно, – мусить врешті
загинути, яко нація, – йому не буде місця в
ряду інших народів”. Галицьких русинів
знесилює еміграція, а російських українців –
“брак національного самопізнання”, “а те
самопізнання в нас дуже мале”. І далі: “Нарід
наш мусить піднятися у розвитку до інших
17
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освічених народів, остаючись тим часом
народом
українським.
Націоналізм
–
конечна умова поступу вселюдського; від
загибелі нації терпить не тільки вона сама, а і
вселюдськість взагалі, бо кожна освітна
народність вносить і дещо с в о г о в скарбницю всесвітню... Мусимо бути європейцями на ґрунті українському! “ [2, ІІІ,
с. 200]. Цілий, як бачимо, національнопатріотичний кодекс свідомого українця в
умовах тотального російщення. Ці думки
Грабовський розвинув через рік у статті
1894 р. “Лист до молоді української”. Ідея
“європейства на ґрунті українському” набула
тут рис конкретної програми дій із закликом
написати ці слова «на нашому стягові».
У спотвореному вигляді читачеві підносили висловлювання Грабовського про
марксизм і марксистів. Найбільше їх у листах
до Б. Грінченка. Листування з ним починається в листопаді 1895 р. і продовжується
до листопада 1902 року – до кінця життя
Грабовського. Надруковано 32 листи. Як
видно з листів, Грабовський та Грінченко
нерідко сперечалися з різних політичних
питань та з приводу певних літературнохудожніх явищ. Але полеміка зовсім не
означала якихось кардинальних світоглядних
розходжень, як це пробували зображати деякі
дослідники окупаційного періоду, різко
протиставляючи цих двох, дуже дружніх
поміж собою людей. Не випадково ж
Грабовський назвав сина Борисом на честь
Бориса Грінченка, про що повідомив йому у
листі від 3 серпня 1901 р. [2, ІІІ, с. 303].
Проте, запопадливо виконуючи ідеологічні
настанови, автори монографій та передмов до
видань П. Грабовського 40–80-х рр. ХХ ст.
фальсифікували очевидне. Одного, Грінченка,
треба було “підігнати” під мірки “буржуазного націоналіста”, а з другого, Грабовського,
зробити послідовного “пропагандиста ідей
марксизму”. Прізвища цих авторів та назви
їхніх праць із подібними твердженнями, а
також тезами про начебто “атеїзм”
Грабовського, його “боротьбу з буржуазним
націоналізмом” тощо можна побачити у
бібліографічних покажчиках 1964 р. та пізніших років. Безпідставність таких тлумачень
виявляють окремі уривки. Маніпулюючи
ними, автори подавали свої “інтерпретації”.
Повторювали думку про “еволюцію” Грабовського “від народництва до марксизму” й
літературознавці 80-х років.
Певні кроки до об’єктивних оцінок
зроблені нами у статті «Свідомість про те, що
ми
українці
була
досить
живою»
18

(П. Грабовський без фальсифікацій)» 1996 р.
у журналі «Березіль» (№ 9-10), а також у
розвідках О. Вертія, В. Панченка та інших.
Питання про ставлення Грабовського до
марксизму, на нашу думку, не потрібно
спрощувати. Було б неправдою твердити, що
Грабовський не цікавився марксистською
літературою, особливо економічними працями, про що писав у спогадах один з
сучасників поета М. Накоряков, мешканець
Тобольська на час прибуття туди у вересні
1899 р. Грабовського. Водночас той же
М. Накоряков твердив: “Ми відкрито не чули
від Грабовського, щоб він називав себе
марксистом ...” Спогади ці були опубліковані
в журналі “Радянське літературознавство” у
1965 році (№ 1. – С. 60). Важливіші, проте,
зізнання самого Грабовського у листах до
Б. Грінченка, зокрема 1900 р.: “ Що тичеться
марксизму, то я не прихильник марксівського
догматизму, як узагалі не прихильник догми
та ортодоксії“ [2, ІІІ, с. 295].
А як же бути, може запитати читач, з тою
широко цитованою фразою Грабовського:
”Тепер все, що єсть в Росії живого, рухливого
та працюючого, йде під окликом марксизму...”? Хіба вона не належить Грабовському? Належить, але треба розглядати її в
контексті. Це теж з листа до Б. Грінченка (від
2 січня 1900 р.). У ньому зачеплено багато
різних питань, зокрема і про російське
народництво, “котре завжди виходило з
думки про московську самобутність і в суті
було вороже до всяких національних рухів на
користь московської державності; дедалі воно
робиться все більш реакійним, боронячи
допотопні форми життя в ім’я все тії ж
самобутності... треба знати, що марксистом у
Росії звуть всякого, хто не поділяє
московських псевдонародницьких ілюзій та
сучасного московського шовінізму, хто... не
доходить до реакційних, антинародних
висновків з теорії московської богоізбраності,
для котрої закони загальнолюдського поступу
не писані” [2, ІІІ, с. 250]. Грабовський
пропонує розрізняти німецький соціалдемократизм, марксівський догматизм і т.зв.
російський марксизм, “бо се речі зовсім
осібні. Тепер все, що тільки єсть в Росії
живого, рухливого та працюючого, йде під
окликом марксизму, вважайте – під
окликом, і треба добре розбирати, чого сі
людці хотять, та відрізняти як від заходів
марксизму європейського, так і від
догматизму щиро наукового” [2, ІІІ, с. 290].
Грабовський не випадково наголошує на
тому, що російський марксизм є чимось

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2013 / № 3

абсолютно іншим від його європейського
тлумачення, додамо – є своєрідним мутантом,
сформованим під впливом російського
менталітету. У зручну личинку “марксизму”
вбирався новітній російський імпершовінізм
зі своїм месіанством, псевдонародництвом.
Найбільша настороженість Грабовського була
у тому, що на російському ґрунті і народництво, і марксизм, і задуми господарської
кооперації (спілки на зразок М.В. Левицького) маскують ідеї імперського гніту
поневолених народів, гніту і національного, і
соціального. “І якщо марксисти, виходячи з
реалій життя, – писав Грабовський, – хоча б
на словах ставлять питання про політичну
волю окремих народностей, то московські
псевдонародники хотять допотопні форми
життя московського живосилом нав’язати
усім народностям російським, бо сі допотопні
форми, мовляв, найвищі від усяких поступів
західноєвропейських; тоді як вони побивають українців у їх національній роботі,
бо ся робота, мовляв, розстрілює сили,
потрібні “для спільної праці...” [2, ІІІ, с. 290].
І робить висновок: “Якщо українці будуть і
далі піддержувати московське псевдонародництво, шовіністичне по своїй природі
та реакційне, то тільки на свою голову. Як
Ви думаєте? А я готовий битись” [2, ІІІ,
с. 290]. Сьогодні нас не може не дивувати
проникливість думки Грабовського, котрий
за якусь чверть віку до встановлення
більшовицького режиму відчув трагедію
народів російської імперії у ХХ ст.
У листі від “17 марця 1900 року”
Грабовський продовжує ті думки, заявивши
на початку, що він “не єсть ані марксистом,
ані народником”. Про останніх: “Напишіть
побрехеньку – вони згодяться на друк її, а
забалакайте про українську науку, школу,
вживання мови у всіх справах громадських, –
побачите, який вони галас підіймуть; зараз
заґвалтують
про
розстрілювання
сил,
відтягання людей від “єдиної спільної
гуртової роботи”, себто роботи для
Московщини... Марксисти не можуть так
дивитися хоча б уже через те, що стоять на
ґрунті класової боротьби, не признають
“неделимых» націй, поки серед них існує
антагонізм з погляду інтересів” [2, ІІІ, с. 292].
Різко критикуючи шовінізм московських
народників, Грабовський, разом з тим, не
вважав себе прихильником марксистів, про
що писав недвозначно й неодноразово. Як
бачимо
з
листів,
головне
у його
висловлюваннях – пріоритет національного,

постійне усвідомлення приниженого стану
його бездержавного народу.
Всі листи до всіх адресатів пронизує туга
за Україною. У серпні 1901 р. до Грінченка:
”...ніколи ще не вмирав за Україною так, як
зараз...” [2, ІІІ, с. 303]. Восени 1901 р. теж до
Грінченка: “одного ще б бажав – перед
смертю побачити Україну та українців;
коли б се сталося, то мені, певно, здалось би,
що се не дійсність, а казка... Се було б
нагородою за довгі літа неволі...” [2, ІІІ, с.
307]. А за декілька днів до смерті в листі
знову до Грінченка від 24 “падолиста” 1902 р.
(помер Грабовський 29 листопада, похований
у Тобольську): “Ось ще просьба: стрінете
мого маленького сина (синові було тоді трохи
більше року; в майбутньому Борис Павлович
Грабовський – фізик-винахідник; головний
його винахід пов’язаний із зародженням
телебачення, що юридично було визнано 1965
р. на рівні ООН; помер учений 1966 р.) денебудь, так поможіть йому прибитись до
якогось щиро українського гурту. Бувайте
здорові, та й сили писати немає більше.
Незабаром сподіваюся смерти. України так і
не побачу» [2, ІІІ, с. 314]. Це останні слова
Грабовського. З думками про Україну, отже, і
йшов з цього світу, так тяжко караючись ціле
коротке життя, пронісши незаплямованим
“свій важкий хрест” [11, 17, с. 234-235]. Ні
неволя, ні чуже оточення не знищили в ньому
українця, підтвердженням чому є не лише
творчість, але й епістолярна спадщина.
Як саме використати епістолярій того чи
того письменника, підкаже вчителеві досвід, а
сам матеріал – доречні, з погляду вчителя,
методичні прийоми. Якщо це буде лекціябесіда, то в ній можливі вкраплення уривків з
листів,
вставки
інформативно-фактографічного характеру. Листи можуть не лише
слугувати ілюстрацією до певної тези, а й
бути об’єктом спеціального коментованого
аналізу. Їх можна використовувати як основу
для позаурочного заходу – літературної
композиції, вечора, диспуту і т. ін. Листи,
зрештою, є взірцем епістолярного жанру, що
яскраво фіксує індивідуальність автора,
містить
значний
елемент
новизни,
несподіваний “кут зору”, нестандартний
аспект
сприймання
й
потрактування
усталених, декам, поглядів та оцінок. У
більшості випадків нема потреби зачитувати
листи повністю, достатньо уривків у
супроводі коментарів, а отже, використання
епістолярної спадщини не потребує якогось
додаткового часу для вчителя.
19
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Василь Чоповський

Краєзнавство і освіта: витоки і перспективи розвитку
Перша прикмета раціональної освіти –
знати своє найближче оточення,
знати минуле і сучасне свого народу
і відчувати себе живим і свідомим членом
живого, свідомого і об’єднаного організму.
Іван Франко
За умов утвердження державної незалежності України розпочався новий етап
взаємодії краєзнавства та освітньої галузі. З
одного боку, краєзнавство отримало офіційну
підтримку: Указом Президента України від
23 січня 2001 р. «Про заходи щодо підтримки
краєзнавчого руху в Україні» воно було
включено до навчальних планів і програм
загальноосвітніх, позашкільних, професійнотехнічних та вищих навчальних закладів (11),
активізувала свою діяльність Національна
спілка краєзнавців України та її обласні
краєзнавчі осередки, відновлено видання
журналу «Краєзнавство» тощо. З другого
боку, змін зазнала і система освіти. Звільняючись від ідеологічних нашарувань, вона
дедалі більше набуває рис української.
Вагомою складовою в поширенні краєзнавчих знань є система національної освіти.
Завдання, які стоять перед краєзнавством,
тісно
переплітаються
з
освітніми
пріоритетами, зокрема виховання у громадян
почуття національної свідомості, глибокої
поваги до історії, культури, мови, традицій
українського народу, всебічне сприяння
розвиткові незалежної України, відродження
духовності
та
історичної
пам’яті
в
суспільстві. Розвиток краєзнавства, стан його
впровадження в усі ланки системи освіти
20

засвідчує актуальність взаємозв’язків і
взаємозумовленості цих двох систем: системи
освіти та краєзнавства як системи знань про
конкретний край, «малу батьківщину».
Вивчення краєзнавства зробить українську
освіту по-справжньому національною – за
змістом і формою. Воно є важливим інструментом науково-інтелектуального та духовного впливу на формування державницької
свідомості та патріотичних почуттів у
молодих громадян України.
Значної ваги краєзнавству, його освітньовиховній функції, надавали видатні українські
вчені та діячі культури: Я. Головацький,
І. Вагилевич,
М. Драгоманов,
І. Франко,
М. Грушевський, К. Ушинський, С. Русова та
інші, чия плідна праця сприяла становленню і
розвитку освітянського краєзнавства у
середині ХІХ – на початку ХХ ст.
1837 р. гурток «Руська Трійця» видав
альманах «Русалка Дністровая», який був
першою в Галичині книжкою, написаною не
язичієм, а живою народною мовою. Члени
гуртка докладали зусиль для налагодження
зв’язків з аматорами – збирачами краєзнавчих
матеріалів. Вони також записували народні
пісні, оповіді, приказки. Цікаву подорож
Галичиною та Буковиною здійснив Я. Головацький.
Закарпаттям
подорожував
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І. Вагилевич. Це було необхідним для обґрунтування тези про єдність і спорідненість
населення цього краю з українцями Наддніпрянщини, а також для аргументованого
окреслення української історико-етнічної
території.
Поряд із виявленням і вивченням
локальних, регіональних рис та побутової
культури західноукраїнських земель дослідники ставили завдання розкрити, показати
явища та риси загальнослов’янської спільності цієї культури. Тому «Руська Трійця»
намагалася охопити своєю діяльністю
якнайбільше місцевостей, де збереглися як
пам’ятки етнічної культури, так і загальнослов’янські культурно-побутові цінності.
Особливо відомий своїми мандрівками
Я. Головацький, який прагнув «побачити все
власними очима, побувати на місцях, пізнати
те, чого в жодній книжці не вичитаєш»,
досліджувати народ, його життя і культуру
«із самого джерела». Він зафіксував багато
важливих моментів до вивчення етнічної
історії населення Карпатського краю й
відобразив їх у праці «Мандрівка по
Галицькій та Угорській Русі», що написана у
формі листів (на основі вражень із подорожі
Карпатами і Закарпаттям 1839 р.) Багато
уваги
дослідник
приділяв
вивченню
історичних пам’яток краю. В одному з листів
до товариша він писав: «Шукаючи в цій
околиці пам’ятних речей, мушу признатись
тобі, що лише тепер бачу, як важко
подорожувати
по
нашій
батьківщині,
точніше, як важко збирати пам’ятки й
описувати їх. Немає у нас, як це буває в
інших краях, ані по селах, ні в містах, ні в
містечках письменника, ученого, любителя
рідної минувшини, який, збираючи пам’ятки
своєї околиці, зміг би інформувати про все
подорожнього та подати добру пораду…
Немає жодного твору, де були б описані
місцевість та пам’ятні місця. Високопанська
польська література байдуже ставиться до
краю. Родовиті українці, виховані з
наймолодших літ між чужими, вивчені
чужими мовами, так мало знають свою рідну
землю, свій рід, його долю й боротьбу, що не
вміють їх цінувати, а тим більше любити.
Боже! Ми є чужинцями на предковічній
нашій землі, у власній своїй батьківщині!» [2,
с. 55–56].
Мандруючи містами і селами, Я. Головацький записував народні пісні і легенди,
ознайомлювався з матеріальною і духовною
культурою рідного народу. З точністю
літописця автор відобразив спосіб життя,

домашній побут, вид занять населення
Українських Карпат. «Я побачив себе в країні
величезних гір, – писав Я. Головацький, –
куди не глянеш – на схід чи на захід, на північ
чи на південь – усюди вершини, одна з-перед
другої рветься вгору. Тисячі й тисячі вершин
поставлені вряд, одні за одними, наче ціле
військо гір. Це військо стоїть на сторожі, не
пускаючи сюди завойовників; вільна, не
займана, не заплямлена кров’ю ворога земля,
що не бачила диких орд, навала яких, сунучи
підгір’ям, заливала й руйнувала Європу. Тут
не ступала нога жорстокого татаро-монгола,
не мав сюди доступу гордий і буйний
руйнівник цивілізації. З гордістю дивиться
тутешній житель на весь простір під ногами;
він перший пізнав цю землю, він назвав
кожну вершину, кожну скелю, він назвав яри,
урвища, долини й потоки…» [2, с. 68].
Я. Головацький
відверто
засуджує
кріпосницькі порядки, викриває свавілля
поміщиків, а його «Мандрівка» переконливо
свідчить про симпатії письменника до людей
праці, до свого поневоленого народу.
Твір Я. Головацького мав не тільки
науковий, а й гостро публіцистичний характер, він надихав передову молодь Галичини
на боротьбу за соціальні й національні права.
Певною
мірою
перегукується
з
оригінальним
нарисом
Я. Головацького
«Мандрівка по Галицькій та Угорській Русі»
праця
І. Вагилевича
«Бойки,
руськослов’янський люд у Галичині», присвячена
історико-етнографічній характеристиці українців Карпат. І. Вагилевич на основі
спостережень
під
час
етнографічних
мандрівок вперше окреслює територію,
заселену бойками, дає характеристику їхньої
мови, особливостей побуту, господарського
укладу життя, звичаїв і традицій тощо.
У своїй статті І. Вагилевич подає досить
широку інформацію про соціальне й
національне поневолення Бойківщини, про
виступи бойків проти експлуататорів. З цього
приводу Вагилевич зазначає: «Колись були
вони набагато заможнішими, бо не знали
тягару панщини і данин. Допомагав їм і
опришківський рух, в якому вони були
активними учасниками, хоч в меншій мірі,
ніж сусіди – гуцули. Участь бойків в
опришківстві
зумовлювалася
головно
усвідомленням свого становища і становища
всього народу. Як розповідають легенди, у
той спосіб вони боролися з лихварями, які
безправно поселялися у горах» [1, с. 130].
Бойки століттями вірно стояли при своїй
нації, у боях і творчій праці довели, що вони є
21

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2013 / № 3

відданими синами України. Відзначалися
високою культурою і мистецькою творчістю.
Життя і боротьба нескореного народу
Бойківщини
яскраво
відображена
в
історичних піснях, легендах, переказах,
коломийках, які мали великий вплив на
розвиток української культури. У цьому
виявився невичерпний оптимізм українців,
вірність найголовнішій національній ідеї –
ідеї свободи й незалежності.
Сьогодні,
перечитуючи
працю
І. Вагилевича про бойків, не можна не
подивляти з її оптимістичного пафосу. Яким
знанням душі народу, якою любов’ю і вірою в
його прийдешнє треба було володіти, щоб з
такою глибокою пошаною і внутрішнім
переконанням писати про невичерпні творчі
сили карпатських трударів, щоб у похмуру
добу лихоліття з такою впевненістю говорити
про майбутнє бойківських дітей і завершити
свою статтю звучним акордом. Звертаючись
до майбутніх поколінь краян, І. Вагилевич
наголошував: «Теперішнє становище бойків
таке, що конче мусять поступати вперед. І
напевно тоді, коли їх діти, які при своїй
допитливості і кмітливості можуть легко
навчитися читати і писати, виростуть і,
дозрівши, оволодіють новими технічними
винаходами, звільнившись від визиску нелюдських лихварів, вони зможуть стати в
розвитку найенергійнішою і найдіяльнішою
частиною громадянства Галицької Русі» [1,
с. 130].
Заслуга Я. Головацького та І. Вагилевича
полягає у тому, що вони своєю просвітительською діяльністю стимулювали
розвиток передових ідей у Галичині, будили
народ до освіти, науки, культури. Їхні
краєзнавчі твори становлять значний інтерес і
для сучасників. Зіставлення тих суспільних і
культурних відносин, що панували на
західноукраїнських землях у ХІХ ст., з
сьогоднішнім допоможе молодому поколінню
глибше зрозуміти тернистий шлях, яким
пройшов народ до волі і незалежності
України.
У другій половині ХІХ ст. особливої уваги
організації та проведенню краєзнавчих
мандрівок надавав один із лідерів народовців
О. Партицький. У 1865 р. він разом з Д. Танячкевичем, І. Шандичевським, Ю. Целевичем, А. Вахнянином мандрували Галичиною.
О. Партицький систематизував зібраний на
той
час
краєзнавчо-етнографічний
та
археологічний матеріал, що став основою для
низки науково-популярних статей, серед яких
«Образи Руси Галицької, «Подорожньо22

етнографічні записки». У 1878 р. він виступив
з
ініціативою
створення
туристичних
маршрутів для вивчення рідного краю і
одним із перших розробив маршрут
мандрівки околицями Львова: Рава-Руська –
Домажир – Страдч – Шкло – Верещиця –
Крехівський монастир – Глинське – Завадів.
У
1874–1875 рр.
М. Драгоманов
у
зустрічах із галичанами з прикрістю відзначав
недостатній рівень знань місцевої інтелігенції
про рідний край, вказуючи на причину такого
стану речей, а саме: панування Австрійської
імперії, яка не дбала про розвиток української
нації та її традицій. Цю думку підтримував
І. Франко, який писав, що, «познайомившись
з галичанами (українцями) в 1874 і 1875 рр.,
після довгих з ними розмов склав собі дуже
сумне уявлення про рівень знань про свій
край, тих людей, світочів тодішньої
української інтелігенції… І справді, якщо
усвідомимо собі, що мала галицька наукова
література в галузі краєзнавства, то мусимо
визнати, що оцінка М. Драгоманова була
цілком слушною не лише щодо українців, а й
до всієї галицької інтелігенції» [15, с. 116–
117].
Помітне місце в організації краєзнавчодослідницьких мандрівок належить І. Франку.
Перші його мандрівки відбулися ще в дитинстві, згодом – під час навчання у Дрогобицькій гімназії. Упродовж 1880–1882 рр.
І. Франко подорожував Сколівщиною, пізніше – Гуцульщиною.
1883 р. він заснував «Кружок етнографічно-статистичний для студіювання життя і світогляду народу», а згодом краєзнавчий
– «Кружок для установлювання мандрівок по
нашім краю». Першу подорож І. Франко
організував 1883 р. за маршрутом: Станіслав – Манявський Скит – Надвірна – Делятин – Микуличин–Коломия. У мандрівці взяли участь учителі, студенти зі Станіслава,
Коломиї, Тернополя, Сокаля, Перемишля,
Відня.
І. Франко написав понад 150 праць, де
висвітлював проблеми розвитку краєзнавства.
Його краєзнавчим дослідженням притаманний глибокий науковий аналіз проблеми
вивчення рідного краю. У фундаментальній
праці «Галицьке краєзнавство» І. Франко
писав: «Австрійський уряд, приєднавши
Галичину, не дуже дбав про піднесення в ній
краєзнавства, яке легко могло б пробудити у
її мешканців надто велику любов до свого
краю, небезпечні думки про давнє і недавнє
минуле, не кажучи вже про теперішній стан.
Все то були справи небажані для уряду, тому
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на них не звертали уваги, тримали їх у
таємниці і старалися не допустити до відома
ширшого загалу» [15, с. 117]. Як відзначав
І. Франко, «покоління за поколінням в
Галичині виростало без знання свого краю», а
«надмірна цікавість до громадських і
політичних справ чи навіть географії краю
легко могла стати небезпечною, викликати до
цікавого підозри і переслідування з боку
пильної бюрократії» [15, с. 118].
Улітку
1884 р.
при
студентському
товаристві «Академічна бесіда» Львівського
університету засновано секцію «Мандрівний
комітет». Того ж року за ініціативою
І. Франка з числа студентів, молодих вчителів
та науковців було організовано краєзнавчу
експедицію, маршрут якої пролягав Прикарпаттям. «Комітет, – зазначив письменник,
– на мою пропозицію, уложив план
мандрівки, починаючи від Дрогобича, через
гірські місцевості Урич, Корчин і Бубнище,
підгірські міста Болехів, Калуш, Станіславів,
Коломию і Вижницю до Устєрік» [14, с. 251].
Комітет експедиції розробив маршрут
мандрівки, тематику рефератів, виступів
перед молоддю, селянами, мешканцями міст.
Перед мандрівкою І. Франко написав
поетичний пролог «В дорогу!» та віршовану
хроніку «Українсько-руська студентська
мандрівка літом 1884 р.» Про значення цієї
просвітницької
акції
в
багатогранній
діяльності молодого поета і вченого говорить
те, що він через 27 років, у 1911 р. включив ці
поетичні хроніки до збірки «Давнє і нове» з
детальною передмовою про проведення цієї
краєзнавчо-просвітницької експедиції.
Сонце по небу колує,
Знають і хмари свій шлях;
Вітер невпинно мандрує
По України полях.
Ми ж, сонця ясного діти,
Вольного вітру брати,
Мали б сидіти-нидіти,
Мали б в дорогу не йти?
Гей же в дорогу,
В ясную путь,
Скинути з серця тривогу,
Вольним повітрям дихнуть!
З метою вивчення українського населення
Карпат, зокрема бойків, у побуті яких
збереглося багато архаїчних елементів
матеріальної та духовної культури, І. Франко
в 1905 р. (18 серпня – 24 вересня) взяв участь
в етнографічній експедиції на Бойківщину за
маршрутом:
Мшанець – Лютовиська –

Диньова – Локоть – Бориня – Сморже –
Лавочне – Тухля – Славсько – Гребенів –
Сколе, Вижнє і Нижнє Синевидсько –
Крушельниця. До складу експедиції входили
І. Франко, відомий етнограф, археолог і
антрополог Федір Вовк і студент Віденського
університету Зеновій (Зенон) Кузеля. Активну допомогу у збиранні матеріалу експедиції
надавав священик Михайло Зубрицький –
український історик і етнограф, дійсний член
Наукового товариства ім. Шевченка і добрий
знавець історії гірського краю.
За підсумками експедиції І. Франко
опублікував ґрунтовну розвідку «Етнографічна експедиція на Бойківщину». В ній
дослідник ще раз доводить, що краєзнавство –
це як синтез природознавства, історії,
географії, антропології, етнографії; важливий
чинник у самоусвідомленні народом себе як
етносу, як нації, як генетичного коду у сузір’ї
світового співтовариства.
У травні 1894 р. до Львова із Наддніпрянської України переїздить 27–річний
молодий вчений М. Грушевський, який
очолює кафедру «всесвітньої історії з спеціальним оглядом на історію Східної
Європи». Відтоді, упродовж 19 років (до
1913 р.), діяльність М. Грушевського пов’язана з Львівським університетом, науковим і
суспільно-політичним життям Галичини.
Першим і основним завданням історика
стала підготовка та читання курсів
університетських лекцій з історії України, які
з часом лягли в основу багатотомної
монументальної праці «Історія УкраїниРуси». Грушевський відіграв важливу роль у
популяризації наукових знань, він відображав
різні погляди на ті чи інші процеси в
культурному житті України, особливо її
західних регіонів.
На межі ХІХ–ХХ ст. західноукраїнські
землі стали «українським П’ємонтом» в
історії всеукраїнського національного відродження, важливою складовою якого був
історичний процес розвитку національної
самосвідомості. М. Грушевський у статті
«Галичина і Україна» писав: «За останніх
двадцять або двадцять п’ять літ суспільність
галицька привикла бачити й уявляти собі
Галичину як духовний і культурний центр
української землі, як ту духовну фабрику, де
виковується українська культура для цілої
соборної України. Вона привикла бачити
участь українських письменників в галицьких
виданнях. Привикла до того, що українці
інтересувалися її політичним і суспільним
життям, дивилися, як на свої, на її
23

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2013 / № 3

національні інституції та старалися помагати
їм морально і матеріально. Привикла до того
поважання й побожної зависті, з якими
українці дивилися й на ті невеличкі здобутки
національної культури й народного освідомлення, які були осягнені на галицькім
грунті. І уявляла себе не інакше, як
передовою, чільнішою частиною українського народу, яка далеко випередила ту бідну
Україну російську, де так слабо стоїть
українська свідомість, де навіть по родинах
не говорять по-українськи, де більша частина
інтелігенції не важиться навіть думати й
говорити по-українськи» [3, с. 376].
Важливим
напрямом
громадськополітичної діяльності М. Грушевського було
піклування про українську школу в Галичині.
За його почином у Львові 1908 р. було
створено галицьке товариство вчителів
середніх та вищих шкіл «Учительська
громада». Ця освітня інституція своїми
досягненнями великою мірою завдячує
М. Грушевському, який впродовж чотирьох
років був її незмінним головою. На з’їзді
вчителів Галичини, скликаному з його
ініціативи у травні 1909 р. у Львові, прийняли
резолюцію про обов’язковість вивчення
української мови і літератури у всіх гімназіях.
Як
голова
Наукового
товариства
ім. Шевченка
М. Грушевський
постійно
піклувався про реорганізацію шкільної освіти
в Галичині. 1 січня 1910 р. в газеті «Село»
була опублікована стаття вченого «Шкільна
справа в Галичині», в якій він писав: «Діти
селянські в Галичині вчаться здебільшого
таки по українських школах, вчать їх всього з
українських книжок, толкують все мовою
українською, для дитини зрозумілою, і їм там
легше вчитися… Порозумілися галицькі
українці, яке велике діло, щоб народ мав
школу добру на своїй рідній мові – без цього
не може бути він просвіченим, заможним,
щасливим. І через це завзято борються за
школу і просвіту на своїй рідній, українській
мові» [4, с. 394].
Після Першої світової війни завдяки
зусиллям української громадськості відроджується краєзнавчий та туристичний рух в
Галичині. Вже 1921 р. один із кращих учнів
М. Грушевського І. Крип’якевич при товаристві «Просвіта» створює «Кружок любителів Львова». Він організовує чимало
мандрівок по княжому місті Львові та його
околицях. Члени гуртка проводили лекції з
історії Львова, практикували збір етнографічних матеріалів, предметів матеріальної
культури.
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У жовтні 1924 р. у Львові було засновано
мандрівно-краєзнавче товариство «Плай». З
метою пробудження інтересу до мандрівництва серед широкого загалу галицького
суспільства товариство «Плай» почало
видавати газету «Туристика і краєзнавство».
На сторінках часопису І. Крип’якевич
опублікував цикл матеріалів, присвячених
історико-краєзнавчим
прогулянкам
по
древньому Львову. 1923 р. товариство «Просвіта» видала їх окремою книжкою
«Історичні проходи по Львові», яка викликала
широке зацікавлення серед шанувальників
історичної минувшини рідного краю.
Роль краєзнавства в освітньому процесі,
його вплив на формування національної
свідомості і ціннісних орієнтацій молодого
підростаючого покоління – ці теми виникли
на підготовленому ґрунті. Основи теорії
шкільного краєзнавства були викладені ще
видатним педагогом К. Ушинським. Він
уперше дав визначення краєзнавства як
педагогічного поняття, виділив у ньому
суспільно-економічний, освітньо-виховний і
методичний аспекти.
У краєзнавстві К. Ушинський вбачав
насамперед могутній засіб вивчення історичного минулого країни. Тому наголошував
на потребі ввести в початковій школі
вивчення спеціального предмета – батьківщинознавства. Цей курс, на думку педагога,
мав бути пристосований до «горизонту
кожної місцевості», мусив враховувати
пізнавальні можливості учнів. На думку
К. Ушинського, учні повинні здобувати
знання не лише із книг, а й з предметів
оточення, а також розвивати уміння
самостійно їх застосовувати. «Мета народної
школи полягає не в тому, щоб укласти в
голови дітей деяку кількість певних знань, а в
тому, щоб шкільними заняттями розвинути
здібності дітей, природним шляхом розкрити
в них розумний погляд на навколишню
природу й суспільні відносини і зробити їх
здатними до самостійного життя і діяльності»
[13, с. 69].
К. Ушинський обґрунтував можливість
реалізації краєзнавчого принципу у вихованні
дітей, який передусім передбачав комплексність, усебічність, доцільність вивчення
рідного краю, своєї Вітчизни. Він вважав, що
де б не була людина, вона завжди мусить
зберігати в серці дух свого народу, любов до
рідного краю.
Видатний український педагог Софія
Русова нерозривно пов’язувала виховання й
навчання дитини з краєзнавством. Вона
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вважала, що прищепити дитині національні
риси можна, лише орієнтуючись на специфіку
природи,
географічного
розташування,
клімату, історії рідного краю на певній
території. «Кожен з нас добре знає своє село
або місто, – писала С. Русова, – знає, як воно
зветься, скільки в йому хат, – коли воно
невелике, – які вулиці, церкви, яка коло нього
тече річка або струмочок, як поза ним
розкинулись гаї, лани, сіножати… Але мало
хто з нас знає ввесь свій рідний край, що
зветься Україною, той край, де скрізь люди
говорять українською мовою. А треба, щоб
усякий добре знав свій край, бо рідна земля
це ж все одно, що велика сім’я, а земляки –
все одно, що родичі» [7, с. 5].
Великого значення С. Русова надавала
шкільним екскурсіям, вважаючи їх ознакою
передової педагогіки та засобом поєднання
школи і життя. «Бачити власними очима,
переживати враження – ось що нова
педагогіка кладе фундаментом освіти для
учнів, і цим вимогам найкраще задовольняють шкільні екскурсії, розумно
обставлені. Вони єднають школу із справжнім
життям, завдяки корисним результатам з них
виробився новий так званий “екскурсовий
метод”, котрого вживають щодалі ширше для
всяких наук» [8, с. 118].
Сьогодні, коли краєзнавство високо
цінується і підтримується державою, оскільки
становить духовне підґрунтя державотворчих
процесів у незалежній Україні, сприяє
національно-культурному
відродженню,
формуванню національного світогляду й
патріотизму, його організація в школі не
просто бажана справа. Вона необхідна і
випливає з нормативних вимог до організації
освітньо-виховного процесу, безперервної
історичної освіти в Україні.
У «Національній доктрині розвитку
освіти», затвердженій 17 квітня 2002 р.
Указом Президента України, проголошено
курс на побудову освіти «на культурноісторичних цінностях українського народу,
його традиціях, духовності», ставиться
завдання забезпечити «виховання свідомого
громадянина, патріота» [12]. А все це
найефективніше
реалізується
шляхом
звернення до минулого, звичаїв, обрядів,
традицій свого села, міста, рідного краю.
Концепція безперервної історичної освіти в
Україні передбачає: «Діти повинні знати не
тільки історію свого народу, але й історичне
минуле населення, яке живе поруч – у конкретному місті або селі, у даному історичному регіоні. Тому краєзнавство та

регіональна історія стануть не доповненням, а
складовою частиною вітчизняної історії» [6,
с. 23].
Особливу увагу освітянському краєзнавству приділяє Національна спілка краєзнавців
України (НСКУ). Вона об’єднує дослідників
рідного краю, які опікуються збереженням
національних святинь, пам’яток історії та
культури, проводять активну просвітницьку
діяльність, підтримують розвиток духовної
культури України, сприяють збереженню
національних традицій і народної творчості,
повертають із небуття імена видатних
співвітчизників, відкривають маловідомі
сторінки
історії,
здійснюють
велику
патріотичну роботу серед молоді.
6–7 жовтня 2011 р. в Івано-Франківську, у
Прикарпатському національному університеті
ім. В. Стефаника відбулася ХХ Всеукраїнська
наукова історико-краєзнавча конференція
«Освітянське краєзнавство: досвід, проблеми,
перспективи», присвячена 200-літтю від дня
народження засновників гуртка «Руська
Трійця», галицьких просвітителів національного духу І. Вагилевича та М. Шашкевича. Виступаючи на V (позачерговому)
з’їзді НКСУ (23 січня 2011 р.), її голова, членкореспондент НАН України О. Реєнт цілком
слушно і об’єктивно оцінив роботу конференції: «Підсумковим документом обговорення нагальних проблем використання
краєзнавчої складової в системі освіти стали
рекомендації учасників форуму про введення
в навчальну шкільну програму предмета
“Істрія рідного краю”, внесення до гуманітарного циклу дисциплін у вищих навчальних закладах усіх профілів навчального
курсу “Основи краєзнавства”, підготовку
підручників із краєзнавства,
науковометодичну роботу з викладачами і вчителями
дисципліни “Краєзнавство”, форми і методи
позашкільної освіти, участь у ній бібліотек,
музеїв, закладів культури, туристичних
організацій» [5, с. 19].
Вагомий внесок у дослідження проблем
історії та теорії краєзнавства зробив Герой
України, академік НАН України П. Тронько.
Він виступав перед учнівською та студентською молоддю, педагогами з доповідями про історію розвитку краєзнавства,
його проблеми і перспективи, проводив
дружні дискусії і закликав не полишати
краєзнавчого пошуку. «Немає потреби
доводити, – писав академік, – що високі
поняття
“Батьківщина”,
“національна
гідність” починаються саме із знання рідного
краю, історії села чи міста, вулиці, домівки,
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де людина народилася і виросла, де пройшло
її дитинство. На схилі років ми найчастіше
згадуємо батьківську хату, битий шлях, яким
ходили до школи, незайманий ліс за
сільською околицею. І з особливою подякою
– тих людей, які ділилися з нами власною
мудрістю, допомагали опанувати непросту
науку життя.
Краєзнавство тому й користується такою
популярністю і любов’ю в народі, що
відгукується на найтонші рухи людської
душі. Далеко не кожна наука здатна так
органічно поєднати минуле, сучасне і
майбутнє, відкривати нове у давно відомому,
промовляти до сердець» [10, с. 5].
Краєзнавство – галузь наукових знань, що
виникла на фундаменті, закладеному історією, етнографією, географією, археологією,
природознавством, генеалогією, економікою,
культурологією та ін. Міждисциплінарний
характер краєзнавства висвітлює загальні
тенденції сучасної науки до синтезу і
посилення інтеграційних процесів, взаємовпливу і взаємопроникнення різних галузей
знань при вивченні конкретного краю. Кожна
з наук дає можливість поглибити комплексне
дослідження про край, виокремити його певні
сторони. Краєзнавство не лише механічно
переймає знання, отримані іншими науками,
але органічно включає їх в цілісну систему
науки про край.
Специфіка краєзнавства полягає у тому,
що воно зближує системи природознавчого і
соціогуманітарного знання, дає змогу
конкретизувати і персоніфікувати історикокультурний процес, руйнує бар’єри між
професійною наукою і аматорами-ентузіастами. До вивчення рідного краю, історії
його міст і сіл потягнулися сотні, тисячі
краєзнавців, котрі хочуть всебічно знати
минуле України. Бо, як відомо, любов до
рідної землі, до «малої батьківщини» – одне з
найсвятіших почуттів, які кожна людина
проносить крізь усе своє життя. Витоки
патріотизму починаються там, де людина
вперше усвідомила себе особистістю, де
відчула красу рідної природи.
Краєзнавча освіта створює передумови для
оволодіння учнями соціального досвіду,
надає навчанню українознавчої спрямованості. Через ознайомлення з оточенням
відбувається засвоєння знань про природу,
суспільство, техніку, мистецтво, культуру.
Унаслідок цього у свідомості дітей
формується наукова картина світу. В такий
спосіб відбувається засвоєння людського
досвіду на когнітивному рівні – як системи
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знань.
Краєзнавча
освіта
передбачає
оволодіння різними видами знань, які
прописані у програмах із шкільних предметів
інваріативної
та
варіативної
частин
навчального плану.
Важливість і необхідність вивчення курсу
краєзнавства у школах не викликає сумнівів.
Особливого значення воно набуває в
сьогоднішніх умовах. З метою підвищення
ефективності системи навчання, активізації
пізнавальної діяльності учнів, розвитку
творчої ініціативи, самостійності, логічного
мислення використовуються різноманітні
форми і методи, які активно впливають на
учнівську молодь, їхній розвиток як всебічнорозвинених
особистостей
з
активною
громадянською позицією. Тому основою нації
має стати повернення до її духовних витоків,
традицій, звичаїв своїх предків.
У ході краєзнавчої співпраці учителів та
учнів реалізується низка функцій:
1. Пізнавальна – пов’язана із спостереженням навколишнього середовища. Характерною
особливістю
цього
виду
краєзнавчої роботи є те, що в її процесі учні
здобувають знання з безпосереднього
оточення.
2. Дослідницька – науковий пошук, відкриття раніше невідомих подій, фактів, явищ,
імен, в ході якого школярі під керівництвом
учителя набувають не тільки знань, а й
навичок роботи з науковою літературою,
архівними матеріалами, музейними фондами,
записувати спогади, аналізувати, синтезувати,
робити власні висновки, трансформувати їх у
повідомлення, реферати, лекції, доповіді,
наукові конкурсні роботи і статті.
3. Практична – це і догляд за пам’ятниками, і шефство над ветеранами, учасниками бойових дій, організація виставок,
музеїв, поширення знань про рідний край у
шкільних стінгазетах. Під час практичної
діяльності завдяки єдності емоційних і
прикладних чинників інтенсивно формується
світогляд учнівської молоді.
Шкільне
краєзнавство
має
свої
особливості й джерельну базу. Учителі та
учні при цьому використовують різні джерела
краєзнавчих знань:
1. Матеріальні (археологічні, архітектурні,
речові).
2. Письмові (краєзнавча література, преса,
журнали, довідники, путівники, матеріали
архівів сільських і селищних рад, шкіл,
підприємств, організацій, установ, районних,
міських та державних обласних архівів).
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3. Усні (спогади, пісні, легенди, перекази,
казки, прислів’я та приказки).
Важливим джерелом учнівських знань є
краєзнавчі об’єкти, на які спрямовується
учнівська навчальна, дослідницька діяльність:
1. Адміністративно-господарські (населені
пункти, район, область, регіон), державні,
політичні, громадські організації.
2. Економічні – завод, фабрика, колективне чи фермерське господарство, об’єкти
підприємництва, транспорту, зв’язку тощо.
3. Історичні – пам’ятники, меморіали,
заповідники.
4. Освітні, культурно-мистецькі навчальні
заклади, бібліотеки, музеї, театри.
5. Природні – урочища, ліси, гори, ріки.
Освітній
потенціал
краєзнавства
у
навчальному
процесі
сучасної
школи
використовують на трьох рівнях:
– як додатковий матеріал для більш
ефективного
засвоєння
загально
навчального курсу;
– як основний об’єкт для вивчення
відповідно до галузей науки (шкільних
предметів), (історія краю, географія
краю, література краю і т.д.);
– як основний об’єкт для вивчення на
основі інтегративного поєднання різних
наук (комплексне вивчення регіону).
На першому рівні краєзнавство сприяє
поєднанню навчання з життям, допомагає
вивести його за межі заформалізованої
класно-урочної схеми. Використання краєзнавства як основного об’єкта для вивчення
на предметній та інтегративній основі
свідчить про те, що воно стало самостійним
компонентом загальної освіти. Для його
опрацювання
застосовуються
сучасні
дидактичні види, форми та методи навчання,
триває
процес
удосконалення
засобів
навчання.
На сучасному етапі краєзнавча освіта
сприяє оволодінню підростаючим поколінням
когнітивним, практичним та ціннісним
досвідом і тим самим формує творчу особистість з необхідними життєвими компетентностями. У процесі вивчення рідного
краю відбувається засвоєння різних видів
знань: фактів та явищ, що відображають
реальну дійсність; термінів і понять; способів
діяльності та методів пізнання; норм
ставлення до різних явищ життя.
Оволодіння практичним досвідом у
процесі краєзнавчої освіти передбачає
формування навичок і умінь на основі
отриманих знань. Уміння і навички оцінюють
за ступенем їхньої сформованості: учень

виконує дії за зразком, або аналізує та
проводить дію в змінених умовах. Краєзнавча
освіта сприяє оволодінню системою горизонтальних (регіональних, національних і
загальнолюдських) та вертикальних (минуле,
сучасне) культурних цінностей.
Краєзнавча освіта покликана відігравати
значну роль у формуванні національної
самосвідомості та збереженні історичної
пам’яті українського народу. Як навчальна
дисципліна краєзнавство покликано не тільки
оптимізувати інтерес молоді до історії своєї
«малої батьківщини», особливостей її
розвитку, культурної спадщини, видатних
постатей краю, але допомагає усвідомити
власне місце в історії, спрямувати свій
інтелектуальний потенціал, здібності, можливості на національно-культурне процвітання краю, а отже, і України в цілому.
Краєзнавство не вписується у межі
звичних навчальних дисциплін, тому практичні заняття перетворюються в справжні
презентації, коли учнівська молодь із
захопленням представляє своє село, шкільного вчителя, родину, місцеву пам’ятку,
супроводжуючи розповідь демонстрацією
сімейних альбомів, реліквій, рушників,
світлин, виробів місцевих умільців тощо.
Важливо зазначити, що завдяки урокам
краєзнавства учні дізнаються багатого нового
про історію свого села, міста, району та
області.
У сучасній школі краєзнавство належить
до переліку предметів, які не лише дають
учням теоретичні та фактичні знання про
їхню «малу батьківщину», але й формують
національну
свідомість,
прищеплюють
почуття любові до рідної землі. Згадаймо
безсмертний вислів М. Рильського: «Хто не
знає свого минулого, той не вартий
майбутнього, хто не відає про славу своїх
предків, той сам не вартий своєї пошани».
Могутнім і невичерпним джерелом духовності, моральності і культури суспільства є
любов до своєї Батьківщини, історії, рідного
краю, його безцінних багатств, глибока
пошана до віковічних традицій українського
народу. Видатний український педагог
В. Сухомлинський писав: «Історія Батьківщини – це вічно жива сила, яка створює
громадянина. Вона усотується в кров, у серце,
в кожну клітину істоти, в кожну іскру думки
й пристрастей як вічно живий рух народного
духу, як народне безсмертя» [9, с. 147].
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Високе поняття Вітчизни починається від
рідного міста, села, вулиці, рідного порога.
Воно передається з покоління в покоління з
молоком матері, мелодією народної пісні,
поетикою рідної мови. Але любити рідний
край – замало, його треба ще й знати.
Сьогодні, коли поступово відроджується
незалежна українська держава, ми повинні
замислитись над тим, як повніше використати
виховний потенціал краєзнавства України для
відродження історичної пам’яті, виховання
національної гідності народу. В переломний
період української історії, нам, конче,
потрібно глибоко усвідомлювати свої
історичні корені, джерела нашої духовності і
на цій основі відновлювати почуття
національної самосвідомості і національної
гідності, почуття того, що ми є великий
український народ, який має давню історію і
культуру. Саме знання рідного краю духовно
збагачує людину, виховує почуття любові до
Вітчизни, глибоку повагу до традицій свого
народу.
Краєзнавство як складова національної
освіти має великий потенціал і широкі
можливості по вихованню молоді України. У
своїй роботі з поліпшення ефективності
роботи освіти ми повинні керуватись тим, що
молода людина має відбутися не лише як
кваліфікований фахівець, здатний працювати
у ринковій економіці, а й як особистість,
громадянин, патріот української держави. І
саме навчальний процес, виховна робота
повинні сприяти досягненню поставленого
завдання. Тому, розглядаючи національну
освіту як загальносуспільну і загальнодержавну справу, ми нерозривно пов’язуємо
її з краєзнавством.
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МЕТОДИКА. ПРАКТИКА. ДОСВІД.
Олеся Курудз

Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів
крізь призму спадщини В.О. Сухомлинського
«Краса – повноводний струмочок, що
живить добросердність і любов. Це дзеркало,
в якому ти бачиш сам себе і завдяки йому так
чи інакше ставишся сам до себе», – так писав
наш видатний педагог В.О. Сухомлинський.
Але краса стане складовою світосприймання, коли буде усвідомлена в слові. І
цього
має
вчити
початкова
школа.
Невичерпним джерелом матеріалу для
мовленнєвих
вправ
вважаю
творчість
В.О. Сухомлинського. Його творчий доробок
вражає своєю багатогранністю. Відомо, що
без практичних умінь і навичок важко уявити
процес навчання. До таких умінь Василь
Олександрович відносить уміння спостерігати за явищами навколишнього світу,
мислити, висловлювати думку про те, що ти
бачиш, думаєш, читаєш, пишеш. Ці вміння є
найважливішими у розвитку комунікативних
навичок
молодших школярів, їхнього
зв’язного мовлення, а загалом вагомою
складовою комунікативної компетентності
особистості. Учений вважав, що вміння
вправно користуватися мовою, відчуття краси
слова потрібні кожній людині. Хто серцем
відчуває красу слова і може словом передати
найтонші відтінки людських думок і
переживань, той підніметься на сходинку
справжньої людської культури. І навпаки,
низька культура мовлення збіднює духовний
світ людини.
Мовленнєвий розвиток учня – це дуже
важлива умова його успішного навчання. Що
більше дитина читає, переказує, слухає, то
ліпше розвивається її пам’ять, а отже, їй
легше засвоювати знання з усіх навчальних
дисциплін, які вивчають у початкових класах.
Забезпечити мовленнєвий розвиток молодших школярів означає навчити їх
грамотно висловлюватись в усній і писемній
формах мовлення, дотримуючись норм
української літературної мови. Щоб розвинути та удосконалити мовлення школярів,
потрібна щоденна ретельна робота з
оволодіння основними мовними нормами. У

цій роботі головне місце посідає збагачення
словникового запасу учнів. Засвоюючи нові
слова, учні вчаться правильно їх вимовляти,
наголошувати, пояснювати значення, удосконалюючи звуковимову, яка є складовою
мовленнєвого розвитку, мовної культури.
Мовленнєвий розвиток, якого досягли діти у
початкових класах, забезпечує основу
подальшого навчання і виховання молоді,
впливає на професійну діяльність дорослої
людини. Школа має готувати дитину до
майбутнього життя і праці. Якщо учень
досконало вивчить мову, то в майбутньому
зможе брати активну участь у суспільному
житті країни, бо тільки у розвиненому
мовленні формуються вміння користуватися
новими засобами, виражати сприйняте,
передавати іншим набуті знання.
«Учитель покликаний використовувати всі
можливості, щоб саме в роки дитинства
донести до свідомості й серця найтонші
відтінки барв, пахощі слова, щоб рідне слово
стало духовним багатством дитини», –
зазначав В.О. Сухомлинський. Найважливішим засобом впливу на дитину, на
облагороджування її почуттів, душі, думок,
переживань є краса і велич, сила й виразність
рідного слова. Тому вчителям особливу увагу
слід приділяти розвитку усного і писемного
мовлення. А для цього потрібно постійно
розширювати життєвий досвід учнів: вчити їх
спостерігати, уявляти, творчо мислити й
відчувати, оцінювати і узагальнювати, а потім
передавати словом усе побачене, почуте,
пережите.
У Концепції загальної середньої освіти
зазначається, що «освітніми результатами
початкової школи є повноцінні мовленнєві,
читацькі уміння і навички…» Як бачимо, на
першому місці серед інших умінь і навичок,
яких повинні набути молодші школярі за час
навчання у початковій школі, є комунікативні. Це свідчить про те, що комунікативний розвиток був і залишається
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важливою умовою успішного навчання учнів
початкових класів.
Відповідно до освітньої галузі «Мова і
література» Державного стандарту початкової
загальної освіти українська мова складається
з таких змістових ліній: мовленнєвої, мовної,
соціокультурної. Мовленнєва змістова лінія,
яка є основою, передбачає розвиток усного і
писемного мовлення учнів, їхнє вміння
користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання, впливу. З цією метою
розвиваються, удосконалюються усні види
мовленнєвої діяльності, якими учні до певної
міри оволоділи і у дошкільному віці, а також
формуються і удосконалюються види
мовленнєвої діяльності, які пов’язані з
писемним мовленням.
Найважливіше завдання початкової школи
– навчити дітей вчитися, а це неможливо без
уміння читати і працювати з книгою.
Специфіка роботи на уроці читання потребує
від дітей багаторазового перечитування слів,
речень, текстів, а це швидко стомлює. Тому
потрібно, щоб кожен урок рідної мови ніс у
собі позитивний заряд, був насичений
красою, любов’ю і радістю, а особливо це
стосується уроків розвитку мовлення, на яких
діти вчаться висловлювати свої почуття,
думки, творчо мислити. Вчителю треба
намагатися давати учням можливість активно
розвивати
свій
словниковий
запас,
збагачувати мовлення новими зворотами,
образами,
заглиблюватись
у
джерела
народної творчості. Навчити дітей бачити і
відчувати красу рідного краю можна на
екскурсіях, які передують урокам розвитку
зв’язного мовлення; у картинах художників, у
власних малюнках, кольорових репродукціях
та фотографіях.
Важливу роль у збагаченні словника дітей
має мова вчителя. Вона завжди є зразком для
учнів, а тому й повинна бути не лише
правильною щодо побудови, а й багатою,
змістовною,
різноманітною
за
своїм
словниковим складом. Так, мова вчителя –
важливе джерело збагачення словника учня
початкових класів. На уроках читання діти
знайомляться і з деякими діалектними чи
жаргонними словами. Тому треба звертати
увагу на те, щоб діти не засвоювали таких
слів, переконливо доводячи їм, що цим
псується, засмічується краса рідної мови.
Сучасними програмами навчання й
виховання дітей молодшого шкільного віку
передбачена робота з текстами казкового
змісту. В основному це аналіз текстів казок,
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їхній переказ і складання нових казок на
основі зміни відомих.
Чудодійним методом розвитку мовлення
дітей називав В.О. Сухомлинський казку. За
його словами, це «свіжий вітер, що роздуває
вогник дитячої думки і мови». Завдяки казці
дитина пізнає світ не тільки розумом, а й
серцем, відкликається на події та явища
навколишнього життя, висловлює ставлення
до них. Початкове духовне виховання дитини
відбувається також у казці.
В.О. Сухомлинський акцентував увагу
педагогів на використанні казки як засобу
розвитку творчого мислення. За його
словами, казка – це активна естетична
творчість, що захоплює всі сфери духовного
життя дитини її розум, почуття, уяву, волю.
Без казки – живої, яскравої, що оволоділа
свідомістю і почуттями дитини, неможливо
уявити дитячого мислення і мови. Казка – це
духовне багатство народної культури,
пізнаючи яке, дитина пізнає серцем життя
народу. Створення казок – один із
найцікавіших для дітей видів поетичної
творчості. Водночас це важливий засіб
розумового розвитку. Якби не творчість, не
складання казок, мовлення багатьох дітей
було би плутаним, а мислення – хаотичним.
Саме казка задовольняє жадобу дитячого
пізнання, інтерес до навколишнього.
Казки сприяють розвитку у дітей творчої
уяви, логічного та образного мислення.
Слухаючи казки, діти й самі прагнуть їх
складати. В.О. Сухомлинський писав: «Якщо
мені вдавалось домогтись, щоб дитина, в
розвитку мислення якої траплялись серйозні
затримки, придумала казку, пов’язуючи у
своїй уяві декілька предметів оточуючого
світу, – значить можна сказати з упевненістю,
що дитина навчилася мислити.» Отже,
великий педагог націлював вчителів на
використання казки як засобу розвитку
творчого мовлення і мислення дітей. Казка,
вводячи молодших школярів у світ фантазії,
пробуджує їх до активної діяльності:
спочатку до співтворчості, а потім до
творчості. Ознайомлюючись із чужими
казками і створюючи свої, дитина прилучається до мистецтва, як одного з видів
естетичної діяльності людей. Специфіка
казки надає такому прилученню природного і
доступного характеру, дає змогу навіть
малятам створювати речі, які мають певну
художню цінність. Складання казок – корисне
заняття для дітей, адже дитина відчуває свою
єдність з художником, переживає радість,
почуття творця, а це дуже цінне в

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2013 / № 3

мовленнєвому розвитку. Найважливіше те,
що, створюючи казку, дитина вільно
висловлює свої думки, враження, почуття.
Казка є одним із вирішальних чинників,
що визначають розвиток словесної творчості
молодшого школяра. Саме до казки наближаються дитячі словесні твори. Казки дітей
відображають теми та зміст народних казок,
герої дітей діють у нових ситуаціях, але з
типовими рисами народних героїв, запозичуються специфічні елементи побудови
сюжету.
Праця над творами, казками – це не тільки
розвиток мовлення, а й самовиховання
почуттів, це «загальнопедагогічна проблема,
від вирішення якої залежить розумовий
розвиток учнів, багатство їхнього духовного
життя».
Досвід В.О. Сухомлинського доводить, що
складати твори-мініатюри діти можуть навіть
у період дошкільної підготовки, бо
сприйняття навколишнього світу, краси
рідної природи в них досить гостре й активне.
Ідеї, методичні положення і рекомендації
В.О. Сухомлинського можуть бути творчо
використані сьогодні вчителями початкової
ланки у їхній практичній діяльності для
розвитку комунікативної здатності, зв’язного
мовлення молодших школярів, їхньої пропедевтичної комунікативної компетентності,

під якою розуміється комплексне застосування дитиною мовних і немовних засобів у
конкретних соціально-побутових ситуаціях.
Керуючись
принципами
особистісно
орієнтованого навчання, необхідно забезпечити емоційне благополуччя учнів на уроці,
що сприяє успішній реалізації завдань
формування комунікативних умінь та
мовленнєвої культури молодших школярів,
адже, за словами Марії Монтессорі, «у розумі
дитини нема нічого такого, чого колись не
було б у почуттях». Саме тому уроки з
розвитку зв’язного мовлення повинні бути
справжньою «педагогічною майстернею», де
слово жило б, переливалося усіма барвами і
відтінками в душі кожної дитини, щоб
кожний вислів діти сприймали не лише
розумом, а й серцем, намагалися побачити
живу картину, почути звуки, прислухатися до
переданих почуттів й уміли висловити свої
переживання.
Ми,
вчителі,
покликані
прищеплювати дітям любов до мови, вміння
відчувати й осягти її глибокий зміст і красу
бо, як писав В.О. Сухомлинський, без поваги,
без любові до рідного слова не може бути ані
всебічної людської вихованості, ані духовної
культури. З перших днів навчання у школі
дуже важливо створити для дітей такі умови,
щоб їхнє бажання вивчати українську мову не
зникло.

Зоряна Максимович

Підвищення професійної компетентності вчителя
шляхом впровадження інноваційних технологій навчання фізики
1. Професійна компетентність учителя –
важлива складова якісної освіти
Поняття «компетентність» (лат. competens
– відповідний, здібний) означає коло
повноважень будь-якої посадової особи чи
органу, володіння знаннями, досвідом у
певній галузі.
Якщо говорити про професійну компетентність вчителя, то на перше місце
висуваються внутрішні якості педагога:
структура особистісних здібностей та рис
характеру,
його
загальна
культура,
управлінські та організаторські здібності, а
вже потім – кваліфікаційна компетентність,
яка передбачає знання, уміння, навички з
отриманої спеціальності.

Отже,
професійна
компетентність
вчителя – це сукупність його особистісних
якостей,
загальної
культури
та
кваліфікаційних знань, умінь, методичної
майстерності, гармонійна інтеграція яких в
педагогічній діяльності дає оптимальний
результат.
Професійна
компетентність
вчителя
формується за певними принципами. Це:
принцип гуманізму – створення умов для
формування кращих якостей та здібностей
учня,
гуманізація
взаємин
між
викладачами і вихованцями, повага до
особистості
майбутнього
спеціаліста,
розуміння його запитів, інтересів, гідності,
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виховання гуманної особистості, щирої,
людяної, доброзичливої, милосердної;
принцип демократизації – усунення авторитарного стилю у спілкуванні, сприйняття особистості майбутнього вчителя як
вищої соціальної цінності, визначення
його права на свободу, на розвиток
педагогічних здібностей;
принцип компетентності – створення
умов для розвитку необхідних структурних елементів педагогічної компетентності
випускника;
принцип
педагогічної
творчості
–
створення умов для розвитку індивідуально-особистісної творчості;
принцип проблемності – орієнтування
майбутнього фахівця на вирішення
реальних педагогічних проблем;
принцип реалізму – досягнення реальних
педагогічних цілей, оволодіння необхідними для цього засобами і методами;
принцип педагогічного саморозвитку –
орієнтування на створення умов для
стабільного задоволення власних духовних
та педагогічних потреб у саморозвитку і
самореалізації. Професійна підготовка
майбутніх учителів буде ефективною,
якщо вона здійснюється у комплексі
зазначених підходів і принципів та має
цілісний характер;
принцип орієнтації на особистість – вибір
змісту методів, форм навчання, що
стимулюють
учнів
до
пізнання,
цілеспрямовано актуалізують їхні духовні
потреби та інтереси, сприяють їхній
духовній самореалізації;
принцип технологічної єдності процесу
навчання, використання нових технологій
навчання;
принцип діалогізації навчання – відмова від
монологізму як соціально-орієнтованого
спілкування, розвиток в учнів уміння
бачити сильні та слабкі сторони
співрозмовника, критично ставитись до
отриманої
інформації,
розрізняти
інформацію, виявляти розбіжності в
позиціях учасників діалогу та розуміти
позицію співрозмовника.
Основними структурними елементами
педагогічної компетентності є: теоретичні
педагогічні знання, практичні вміння,
особистісні якості педагога.
Зміст теоретичної готовності вчителя
виявляється в узагальненому умінні педагогічно мислити, що передбачає наявність у
педагога
аналітичних,
прогностичних,
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проективних, а також рефлексивних умінь.
Теоретичні педагогічні знання передбачають
психолого-педагогічні знання, які визначені
навчальними програмами.
Педагогічні уміння – це сукупність
послідовно розгорнутих дій, що ґрунтуються
на теоретичних знаннях. Частина цих дій
може бути автоматизованою (навички).
Аналітичні уміння передбачають уміння
аналізувати педагогічні явища; осмислювати
роль кожного елемента у структурі цілого і у
взаємодії з іншими. Знаходити в педагогічній
теорії положення, висновки, закономірності;
правильно діагностувати педагогічне явище;
знаходити способи оптимального вирішення
педагогічних завдань.
Прогностичні уміння передбачають управління педагогічним процесом; чітку уяву,
педагогічне
прогнозування
результатів
педагогічного
процесу;
оволодіння
прогностичними методами, висунення гіпотез
тощо.
Проективні уміння забезпечують конкретизацію цілей навчання та виховання і
поетапну їхню реалізацію.
Рефлексивні вміння передбачають здійснення
педагогом
контрольно-оцінної
діяльності, спрямованої на себе, на
осмислення й аналіз власних дій.
Зміст практичної готовності вчителя
виражається у зовнішніх (предметних) уміннях, тобто в діях, які можна спостерігати. До
них належать організаторські й комунікативні
уміння. Організаторські уміння передбачають
залучення учнів до різних видів діяльності й
організацію діяльності колективу, яка
перетворює його із об’єкта в суб’єкт виховання. Організаторські уміння педагога
бувають мобілізаційними, інформаційними,
розвивальними й орієнтаційними.
Мобілізаційні уміння вчителя означають
уміння привернути увагу учнів і розвивати у
них стійкий інтерес до навчання, праці та
інших видів діяльності.
Інформаційні уміння пов’язані з безпосереднім викладом навчальної інформації, з
методами її отримання та обробки.
Розвивальні уміння передбачають визначення «зони найближчого розвитку» окремих
учнів, класу загалом.
Орієнтаційні уміння спрямовані на формування
морально-ціннісних
установок
вихованців і наукового світогляду; організацію спільної творчої діяльності, яка розвиває соціально-значущі якості особистості.
Комунікативні уміння вчителя – це
взаємопов’язані групи перцептивних умінь,
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власне умінь спілкування (вербального) та
умінь і навичок педагогічної техніки; це
здібності, які допомагають легко вступити в
контакти з людьми, перш за все школярами, і
підтримувати з ними правильні стосунки.
Перцептивні уміння допомагають сприймати, розуміти внутрішній світ учня, вчать
проникати в індивідуальну суть іншої
людини, визначати її ціннісні орієнтації, які
знаходять вираження в її ідеалах, потребах,
інтересах.
Уміння педагогічного спілкування – це
уміння розподіляти увагу і підтримувати її
стійкість; обирати відповідно до класу й
окремих учнів найдоцільніші способи
поведінки звертань; аналізувати вчинки
вихованців, визначати мотиви, якими вони
керуються, їхню поведінку в різних
ситуаціях.
Професійна
компетентність
учителя
зумовлює його педагогічну майстерність.
2. Основні
складники
професійної
компетентності творчого вчителя та її
якісні характеристики (ознаки вияву)
Мова йде про пізнавально-інтелектуальну,
діагностичну, проектувальну, організаторську, прогностичну, інформаційну, стимулювальну, оцінно-контрольну, аналітичну,
психологічну,
соціальну,
громадянську,
комунікативну,
рефлективну,
творчу,
методичну, дослідницьку та інші компетенції.
І. Загальна та духовна культура.
Моральна культура – гуманізм, доброзичливість, розуміння інших, моральні
принципи, єдність слова і діла.
Естетична культура – культура почуттів,
естетичні смаки, створення естетичного
середовища.
Загальна та духовна культура – ерудиція в
різних
сферах
культури,
культура
спілкування, духовні потреби.
ІІ. Професійно-педагогічна компетентність.
Загальнопедагогічна,
у
тому
числі
методична компетентність – знання
педагогіки як основи професіоналізму,
вимог до методики викладання предмета;

уміння визначати та конструювати
сучасні педагогічні проекти.
Фахова компетентність – ерудиція у
відповідній галузі науки, знання програмового матеріалу, наявність необхідних
умінь із предмета.
Психологічна компетентність – наявність
необхідних знань із загальної, вікової та
педагогічної
психології,
наявність
необхідних умінь.
Дослідницько-творча компетентність –
пошук ефективних шляхів педагогічної
діяльності, наявність необхідних умінь та
здібностей до творчої діяльності.
Культура праці та професійна етика –
раціональний режим діяльності, знання
та дотримання вимог професійної етики.
ІІІ. Загальнопрофесійні вміння та здібності.
Гностичні (пізнавальні) – створюють
інтелектуальну
основу
професійної
діяльності (уміння визначати необхідні
джерела інформації, працювати з ними).
Конструктивні – дають змогу будувати
педагогічні проекти, прогнозувати їхню
результативність.
Комунікативні – забезпечують ефективність педагогічного спілкування.
Організаційні – забезпечують організацію
як особистої діяльності, так і діяльності
учнів; здійснюють контроль та оцінку
прогресу й результатів.
ІV. Педагогічна техніка.
Педагогічна техніка – рівень розвитку
необхідних професійних умінь та навичок;
рівень їхнього практичного використання.
Когнітивно-моделювальні та конструктивно-моделювальні вміння вчителів забезпечують компетентнісний підхід у навчанні
та вихованні школярів. Перші виявляються на
основі аналізу гностичних, проектувальних і
конструктивних, а другі – на основі аналізу
вмінь формувати особистість компетентного
випускника. Поєднувальною ланкою є вміння
педагогів створювати модель оптимальних
способів формування особистості компетентного учня.
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Структура спеціальних умінь професійної компетентності творчого вчителя
Когнітивно-моделювальні вміння

Конструктивно-моделювальні вміння
Гностичні
Використовувати педагогічні ідеї та
Виділяти в інформації суттєве, головне
методичні рекомендації в практичній діяльності
Навчати учнів застосовувати теоретичні
Систематизувати навчальний матеріал
знання на практиці
Аналізувати
педагогічну
ситуацію
Залучати, крім навчальних посібників,
відповідно до вибору ефективних засобів впливу додаткові джерела (у процесі обґрунтування
на учнів
відповіді)
Бачити слабкі і сильні сторони (у власній
Самостійно виготовляти наочні посібники з
роботі й у роботі школярів), спиратися на сильні
предмета, формулювати й знаходити способи
застосування наочного посібника під час вивчення
матеріалу, спрямовувати на це учнів
Передбачати
можливі
утруднення
Будувати зв’язну розповідь, виявляти
школярів у процесі проектування для них ставлення до висловлених фактів; залучати
завдань
додаткову
інформацію
для
обґрунтування;
розкривати
матеріал,
порівнюючи;
робити
висновки; висловлювати власне ставлення до
фактів, подій, явищ
Проектувальні
Визначати
характер
утруднень
в
Формулювати запитання стосовно вивчення
оволодінні
навчальним
матеріалом
і нового матеріалу й визначати план пошуку
спрямовувати учнів на їхнє подолання
відповідей на них
Визначити характер діяльності різних груп
Самостійно
формулювати
пізнавальне
учнів під час опитування
завдання і знаходити способи його вирішення
Передбачати можливі утруднення учнів у
Проводити елементарні дослідження в
тих чи інших видах діяльності (усна відповідь, процесі
розв’язання
пошукових
завдань,
розв’язування задач, лабораторна робота, спостерігати, висувати гіпотезу, знаходити шляхи
домашнє завдання, спостереження за ходом перевірки гіпотези, робити узагальнення; залучати
експерименту)
краєзнавчий матеріал
Конструктивні
Спрямувати школярів на подолання
Самостійно формулювати запитання до
можливих утруднень у процесі ускладнення засобів наочності й «підштовхувати» школярів до
їхньої діяльності (від легкого і простого до більш обґрунтування відповідей на ці запитання
важкого і складного, від конкретного до
абстрактного)
Перебудувати, переконструювати урок
Самостійно формулювати й вирішувати
відповідно до ситуації (якщо домашня робота завдання, пов’язані з практичним застосуванням
виявилася складною для учнів, якщо на певні вивченої інформації
види робіт потрібно витратити більше часу, ніж
це передбачалося до уроку)

3. Компетентність педагога та самоосвіта
В основу компетентнісного підходу (як
нової освітньої парадигми) не можуть бути
покладені знання, вміння та навички. У
сучасному змісті освіти їх розглядають не як
мету та основу освіти, а як засіб, матеріал
моделювання знання, необхідного завтра.
Так, знання, вміння та навички стають
допоміжним компонентом змісту освіти,
інструментом досягнення освітніх цілей та
завдань.
Сьогодні виникла необхідність у більш
глибокому вивченні діяльності педагога з
метою визначення рівня його професійної
підготовки, компетентності,
об’єктивної
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оцінки його праці. Педагоги повинні
розуміти, що бути гарним професіоналом
означає бути в постійному пошуку, зростанні,
розвитку. Праця педагога відрізняється
високою
мобільністю,
надзвичайною
складністю, вимагає від нього глибоких і
різнобічних наукових професійних знань,
умінь, навичок, що становлять основу
професійної компетентності. Підвищення
професійної компетентності педагога запорука успішного реформування системи
освіти в цілому.
Н.В. Бухлова
підкреслює,
що
за
результатами анкетування 38 % учителів не
володіють знаннями з теорії самоосвіти та

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2013 / № 3

засобами вивчення потенційних можливостей
учнів, не вміють відстежувати результати
свого впливу на розвиток учнів. Третина
педагогів працює на репродуктивному рівні
самоосвітньої
діяльності.
Сучасна
ж
педагогіка
має
потребу
у
висококваліфікованих спеціалістах, які здатні творчо
підходити до організації навчально-виховного
процесу та досягати високих якісних
результатів. Отже, виникає потреба в
досконалій
організації
та
управлінні
самоосвітньою діяльністю педагогів. Тому
одним із завдань післядипломної освіти
педагогів є удосконалення роботи в
міжкурсовий
період
у
напрямку
самоосвітньої діяльності, саморозвитку та
пошуку шляхів самореалізації особистості
вчителя. Педагогічні працівники мають бути
здатними до безупинного самовдосконалення,
орієнтованого на вимоги часу.
К. Ушинський зазначав, що «учитель живе
доти, доки вчиться, як тільки він перестає
вчитись, у ньому вмирає вчитель».
Самовдосконалення як соціальний процес
ґрунтується на вимогах суспільства та
професії до особистості фахівця. Причому
вимоги, що пред’являються спеціалісту,
зазвичай є вищі за ті можливостей, що має
людина.
Самоосвіта педагога – це провідна форма
вдосконалення професійної компетентності,
що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні
та поглибленні знань, узагальненні досвіду
шляхом
цілеспрямованої,
системної
самоосвітньої роботи, спрямованої на
саморозвиток і самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і
об’єктивних потреб освітнього закладу.
Самоосвіта педагога не повинна зводитись
до відновлення знань, якими він оволодів у
ВНЗ, мова йде про ознайомлення з новітніми
педагогічними та психологічними дослідженнями, пошук нових напрямів у методиці й
організації навчально-виховного процесу,
розгляд на високому науковому рівні
педагогічних проблем, що викликають
утруднення у практичній роботі. Проблема
самоосвіти педагога в контексті його
професійної
самосвідомості
має
поступальний рух.
Методика та техніка самоосвіти безпосередньо пов’язані з рівнем сформованості
у педагогів системи основних педагогічних
умінь:
вивчити необхідну літературу та передовий педагогічний досвід;

виокремити з літератури, що вивчається,
та передового педагогічного досвіду
основні актуальні положення, факти,
явища, що піднімають теоретичний і
методичний рівень педагога;
відібрати з прочитаного та побаченого
педагогом думки та методичні знахідки
для апробації у власній педагогічній
діяльності;
систематизувати та розробити науковометодичні узагальнення;
упровадити досягнення психолого-педагогічної науки та педагогічної практики у
власний досвід роботи з учнями.
Метою роботи над темами самоосвіти є
систематичне підвищення педагогами свого
професійного рівня.
Основні завдання самоосвіти: удосконалення теоретичних знань, професійної
компетентності
педагога;
оволодівання
новими формами, методами, прийомами
навчання і виховання учнів; вивчення та
впровадження
в
практику передового
педагогічного досвіду, новітніх досягнень
педагогічної, психологічної наук, нових
педагогічних
технологій;
розвиток
у
навчальному закладі інноваційних процесів.
Тему самоосвіти визначають, виходячи з
методичної теми навчального закладу,
утруднень самого педагога, специфіки його
індивідуальних інтересів тощо. Існують
індивідуальні, групові та колективні форми
самоосвітньої
діяльності
педагога.
Ініціатором вибору форм є сам педагог, хоча
часто: керівники методичних об’єднань,
курсів підвищення кваліфікації ініціюють і
стимулюють діяльність педагога. Групові та
колективні форми у вигляді діяльності
методичного
об’єднання,
семінарів,
практикумів тощо організовує адміністрація
навчального закладу.
Результат самоосвіти може мати різні
форми представлення.
Традиційні форми: доповідь, виступ на
семінарі,
педагогічній
раді,
засіданні
методичного
об’єднання;
дидактичний
матеріал, розробка пакета стандартного
поурочного планування з теми чи групи тем,
комплект дидактичного матеріалу з предмета,
збірники практичних, контрольних робіт,
розробка комплекту роздаткового матеріалу з
предмета; розробка тематичних класних
годин, батьківських зборів чи позакласних
заходів; розробка пакета олімпіадного
матеріалу для підготовки учнів; база даних
питань і задач з предмета тощо.
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Інноваційні форми: проект; розробка
електронних уроків, посібників тощо;
розробка пакета тестового матеріалу в
електронних оболонках; створення особистої
методичної чи предметної web-сторінки;
створення електронної бібліотеки творів
художньої літератури згідно з програмами
тощо.
Науково-методичні форми: методичний
посібник; навчальний посібник; стаття до
фахового видання; науково-методична розробка; методичний чи діагностичний кейс;
створення
термінологічного
словника;
творчий звіт тощо.
Самоосвітня діяльність педагога успішно
здійснюється при наявності таких ознак:
реалізується як процес пізнання, що
передбачає
не
просте
закріплення
професійних знань і засвоєння уже відомої
наукової інформації, а має на меті
одержання нових наукових методичних
знань, практичних навичок тощо;
повинна бути безупинною, поповнення
нових знань може здійснюватися на основі
попередньої підготовки педагогів;
повинна сприяти оволодінню педагогом
застосування професійних знань у його
практичній діяльності.
Самоосвіта педагога буде продуктивною за
таких умов:
у процесі самоосвіти реалізується потреба
особистості у власному розвитку;
педагог уміє визначити свої сильні і слабкі
сторони, володіє способами самопізнання
та самоаналізу, є відкритим до змін;
володіє
розвинутою
здатністю
до
рефлексії, тобто діяльності особистості,
що спрямована на усвідомлення власних
дій, почуттів, аналіз цієї діяльності та
формулювання висновків;
програма професійного саморозвитку,
самоосвіти містить у собі можливості дослідницької, пошукової, творчої діяльності;
педагог є готовим до творчості;
існує зв’язок особистісного та професійного розвитку й саморозвитку.
Визначальною
рисою
самоосвіти
педагога є те, що наслідком його роботи є не
лише самовдосконалення в особистому та
професійному плані, а й розвиток учнів.
Вчитель повинен досягти успіху, щоб його
досягли учні, а учні повинні досягнути
успіху, щоб його досягло суспільство.
Шляхом досконалої організації самоосвітньої діяльності постійно удосконалюється
професійна
майстерність
учителя,
як
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наслідок, формується авторитет педагога
серед учнів, батьків, колег. «Творчість – це
виживання», – вказує К. Роджерс. Таким
чином, творчо працюючи, педагог сам
створює свій особливий імідж. Імідж, який
сприймається, – це той образ, який бачать
інші.
Наслідком цього є продуктивність:
зростання професійного рівня;
сучасність та ефективність виконання
прийнятих рішень;
високий ступінь навченості учнів;
високий рівень вихованості учнів.
4. Аналіз опитаних респондентів (слухачів
курсів ПК при ЛОІППО) щодо виховної та
навчальної складових самовдосконалення
вчителя фізики
Виховна складова самовдосконалення
вчителя – це:
стояти «поруч» із дітьми, а не «над» ними;
нести у дитячі душі лише позитив;
бачити в кожному учневі Особистість;
працювати над собою для подолання
різноманітних комплексів;
допомагати вихованцям реалізувати себе у
житті.
Навчальна складова самовдосконалення
вчителя – це:
новаторська творчість (дослідження сучасної методичної літератури, опрацювання позитивного досвіду колег по
роботі, власні експерименти і досягнення
тощо);
формування наукового світогляду;
вміння зацікавити предметом;
навчити учнів вчитися;
робота з обдарованими дітьми;
позаурочне спілкування;
не боятися сказати «я не знаю»;
бути реалістом, жити сьогоденням;
бути завжди на передньому краю розвитку
світової та вітчизняної науки і техніки;
пам’ятати про те, що ти «Вчитель –
архітектор дитячих душ».
5. Поради вчителям, які прагнуть до
самовдосконалення
Розширюйте кругозір:
стежте за різними галузями знань і
накопичуйте все, що можна використати у
вашій роботі;
обмінюйтеся своїми думками з іншими,
говоріть про свої ідеї, не приховуйте їх;
сміливо беріть участь у заходах, під час
яких обговорюють цікаві для вас ідеї;
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збирайте вирізки (копії) різних видань,
робіть записи й регулярно їх перечитуйте.
Зберігайте активність і зацікавленість у
справах:
повністю зосереджуйте свою увагу на
справі, якою ви зайняті в конкретний
момент;
формулюйте висновки із власного досвіду;
пам’ятайте: невдачі і негативний досвід
мають і позитивний результат, оскільки
сприяють розвитку.
Розвивайте активно й нестандартно сферу
своєї діяльності:
систематично й цілеспрямовано переглядайте спеціальну літературу та інші
джерела;
збирайте інформацію, аналізуйте її,
групуйте за проблемами;
формулюйте на основі прочитаного
висновки, записуйте їх.
Розвивайте свої здібності щодо вирішення
проблем:
виявляйте інтерес до проблем;
правильний підхід до проблеми економить
час, а її визначення – уже пів справи;
не тримайтеся лише за перший спосіб
уточнення проблеми;
уважно прислухайтеся до думки інших
людей;
навчіться вислуховувати різні точки зору і
визнавати наявність проблеми;
сприймайте проблеми як виклик, як
можливість для саморозвитку.
Ідеї народжуються в процесі роботи:
записуйте альтернативні рішення, які
спадають вам на думку, і пов’язані з ними
важливі моменти;
не затримуйтеся надовго на жодному
способі вирішення проблеми;
будьте готові до заперечення навіть
хороших ідей;
коли ви шукаєте ідею, забудьте про
критику;
запитайте себе, чому задане питання не
можна вирішити принципово іншим,
нестандартним способом;
дайте простір для своєї уяви, не довіряйте
лише розуму й логіці;
відразу ж записуйте ідеї, які спали вам на
думку.

Розвивайте
впевненість
у
собі
й
зацікавленість у справі:
формуйте в собі хороший настрій;
уникайте будь-яких перешкод під час
занять творчою групою;
прагніть виконувати творчу роботу тоді,
коли перебуваєте в найкращому настрої;
розвивайте в собі зацікавленість у справі і
палке бажання вирішувати проблеми.
Відшліфовуйте ідеї та навчіться їх
правильно подавати:
навчіться говорити не про свої, а про наші
пропозиції;
прагніть вносити пропозиції тоді, коли
інші спроможні їх сприйняти;
висувайте ідеї у слушний час та у
відповідній атмосфері.
Завжди пам’ятайте слова Джимі Рона –
усесвітньо відомого філософа бізнесу, який
розробляв стратегії діяльності Coca-Cola,
I.B.M., Xerox, General Motors і був особистим
бізнес-тренером Білла Гейтса: «Формальна
освіта допоможе вам вижити, а самоосвіта
приведе вас до успіху».
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Галина Коваль

Урок з використанням інноваційних технологій навчання з теми:
«Тертя. Види тертя. Сила тертя», 8 клас
Мета: ознайомити учнів із поняттям сили тертя, видами сил тертя, з’ясувати причини
виникнення тертя; розвивати вміння володіти фізичними формулами та застосовувати їх
при розв’язуванні задач, графічно зображати сили, що діють на тіло, аналізувати фізичні
явища, проводити експеримент та аналізувати отримані результати; виховувати почуття
взаємодопомоги та вміння працювати в групі, потяг до самоосвіти.
Тип уроку: урок комбінованого типу.
Обладнання: роздатковий матеріал, картки із завданнями, мультимедійні навчальні матеріали,
дитячий автомобіль, брусок, динамометр, важки, аркуш шліфувального паперу.
Методи проведення уроку: бесіда, робота в групах (експеримент), робота в парах,
індивідуальна робота, прийом оцінювання (самооцінювання, взаємооцінювання).
Хід уроку
І. Організаційні моменти уроку
Мотивація
Повідомляється мета уроку. Фокусується увага на проблемах, які будуть вирішуватися на
уроці, учнів зацікавлюють і орієнтують на розв’язання цих проблем.
Представлення теми та очікуваних результатів
Оголошується тема, пояснюється зміст діяльності учнів на уроці, чого вони повинні досягти
внаслідок уроку, що від них очікує вчитель.
Надання необхідної інформації:
– у класі заздалегідь формуються групи експериментаторів, які працюватимуть у мінілабораторіях;
– упродовж уроку учні за правильні відповіді одержують бонуси («Ньютончики»), які в кінці
уроку будуть обміняні на бали (оцінки).
II. Актуалізація опорних знань
Учням пропонується виконання тестових
завдань з вибором однієї правильної відповіді
(правильна відповідь – 1 бал). Щоб оцінити
правильність відповідей, використовується
прийом
взаємооцінювання.
Правильні
відповіді висвітлені на екрані (слайд № 1).
1. Сила пружності – це:
а) сила, з якою внаслідок притягання до Землі
тіло діє на горизонтальну опору чи вертикальний підвіс;
б) сила, що виникає під час деформації тіла і
напрямлена протилежно до зміщення
частинок тіла;
в) сила, з якою Земля притягує до себе тіла,
що перебувають на її поверхні та поблизу неї.
Відповідь: ____
2. Вага тіла – це:
а) сила, з якою внаслідок притягання до Землі
тіло діє на горизонтальну опору чи
вертикальний підвіс;
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б) сила, що виникає під час деформації тіла і
напрямлена протилежно до зміщення
частинок тіла;
в) сила, з якою Земля притягує до себе тіла,
що перебувають на її поверхні та поблизу неї.
Відповідь: ____
3. Пружна деформація – це:
а) деформація, яка після припинення дії на
тіло зовнішніх сил зберігається;
б) деформація, яка після припинення дії на
тіло зовнішніх сил частково зникає;
в) деформація, яка після припинення дії на
тіло зовнішніх сил повністю зникає.
Відповідь: ____
4. Сила тяжіння – це:
а) сила, з якою внаслідок притягання до Землі
тіло діє на горизонтальну опору чи вертикальний підвіс;
б) сила, що виникає під час деформації тіла і
напрямлена протилежно до зміщення частинок тіла;
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в) сила, з якою Земля притягує до себе тіла,
що перебувають на її поверхні та поблизу неї.
Відповідь: ____
5. Одиницею вимірювання сил в СІ є:
а) 1 кг;
б) 1 Н;
в) 1 Па.
Відповідь:____
6. Приладом для вимірювання сили є:
а) динамометр;
б) терези;
в) барометр.
Відповідь:____
7. Деформація – це:
а) зміна розмірів тіла;
б) зміна форми або об’єму тіла;
в) зміна об’єму тіла.
Відповідь:____
8. Вага тіла визначається за формулою:
а) Р = mg;
б) F = -k x;
в) F = mg.
Відповідь:____

9. Сила тяжіння визначається за формулою:
а) Р=mg;
б) F= -k x;
в) F= mg.
Відповідь:____
10. Формула закону Гука має вигляд:
а) Р=mg;
б) F= -k x;
в) F= mg.
Відповідь:____
11. Перетворити 25 мм у м:
а) 0,25 м;
б) 0,025 м;
в) 0,0025 м.
Відповідь:____
12. Перетворити 5 кН у Н:
а) 500 Н;
б) 0,5 Н;
в) 5000 Н.
Відповідь:____

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
1. Створення проблемної ситуації
Для створення проблемної ситуації
демонструється експеримент із рухомим
автомобілем, що супроводжується такими
запитаннями (правильна відповідь – один
бонус):
– чому автомобіль продовжує свій рух після
припинення на нього дії сили?
– у чому причина зменшення швидкості
автомобіля та його повної зупинки?
2. Викладення нового матеріалу проводиться
методом бесіди, демонстрації та експерименту за таким планом:
а) ознайомлення із силою тертя спокою –
причина виникнення, напрям, значення –
на прикладі нерухомого автомобіля, що
знаходиться на столі;
б) ознайомлення із силою тертя ковзання та
кочення – причина виникнення, напрям,
значення – на прикладі рухомого
автомобіля (як узагальнення – слайди № 2,
№ 3);
в) встановлення сил, що діють на автомобіль
під час його руху по столі;

г) зображення на рисунку цих сил, що діють
на автомобіль (здійснити перевірку за
слайдом № 4, на якому зображені сили, що
діють на рухомий автомобіль. Правильна
відповідь – один бонус.
д) встановлення видів тертя (слайди № 5,6).
З метою активізації пізнавальної діяльності пропонуються цікаві запитання, які
пояснюють різні явища, що відбуваються у
природі, з точки зору фізики, використовуючи народні прислів’я та приказки,
висвітлені на слайдах (слайд № 7). Правильна
відповідь – один бонус.
Наприклад:
Не підмажеш – не поїдеш.
Котиться, мов по маслу.
Суха ложка рот дере.
Де скрипить, там і мажуть.
Баба з воза – кобилі легше.
Для того, щоб з’ясувати, від чого залежить
сила тертя, кожна група експериментаторів
отримує завдання, яке виконує у своїх мінілабораторіях, аналізує отримані результати та
презентує їх. Правильний результат – один
бонус.

Завдання лабораторії № 1
Встановити залежність сили тертя від сили нормального тиску
Обладнання: дерев’яний брусок, тягарці по 100 г, динамометр, дерев’яна лінійка.
Результати вимірювань заносять у таблицю:
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Маса, кг

№ п/п

Сила нормального тиску, Н

Сила тертя, Н

Висновок:
Завдання лабораторії № 2
Встановити залежність сили тертя від площі стичних поверхонь
Обладнання: дерев’яний брусок, динамометр, дерев’яна лінійка.
Результати вимірювань заносять у таблицю:
Сила тертя під час руху
найбільшою гранню по
дерев’яній лінійці, Н

Сила тертя під час руху
середньою гранню по
дерев’яній лінійці, Н

Сила тертя під час руху
найменшою гранню по
дерев’яній лінійці, Н

Висновок:
Завдання лабораторії № 3
Встановити залежність сили тертя від роду стичних поверхонь тіл
Обладнання: дерев’яний брусок, динамометр, дерев’яна лінійка, шліфувальний папір, аркуш
паперу.
Результати вимірювань заносять у таблицю:
Сила тертя під час руху
дерев’яного бруска по
дерев’яній лінійці, Н

Сила тертя під час руху
дерев’яного бруска по аркушу
паперу, Н

Сила тертя під час руху дерев’яного
бруска по шліфувальному паперу, Н

Висновок:
Завдання лабораторії № 4
Визначити сили тертя спокою, ковзання та кочення, порівняти їх
Обладнання: дерев’яний брусок, дерев’яний брусок з коліщатками, динамометр, дерев’яна
лінійка.
Результати вимірювань заносять у таблицю:
Сила тертя спокою, Н

Сила тертя ковзання, Н

Сила тертя кочення, Н

Висновок:
Для ліпшого засвоєння вивченого матеріалу пропонується опорний конспект у вигляді
схеми (слайд № 8).
Використовуючи дані експерименту міні-лабораторії № 1, вчитель вводить математичний
запис залежності сили тертя ковзання від сили нормального тиску, поняття коефіцієнта тертя
ковзання, аналізує його залежність від роду речовини та якості обробки стичних поверхонь тіл
(слайд № 9).

F тер.

N

Оскільки дану формулу вивів О. Кулон, пропонується коротка інформація (випереджуюче
завдання) про цього вченого (слайд № 10).
На завершення роботи пропонується учням навести приклади корисного та шкідливого
тертя у нашому житті.
ІV. Рефлексія
Упродовж вивчення розділу фізики
«Динаміка» згадується ім’я вченого, внесок
якого у фізику просто неоціненний. Кожна
інтелігентна людина повинна впізнавати
обличчя
видатних
людей.
Учням
пропонується впізнати цього геніального
фізика, склавши портрет за кількома пазлами
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– один бонус.
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1 пазл. Чому виникає
тертя?
2
6
2 пазл. Які види тертя
3
5
бувають?
3 пазл. Як напрямлена сила
4
тертя?
4 пазл. Від чого залежить коефіцієнт тертя?
5 пазл. Чому космічний корабель, що
відправлють на Місяць із штучного
супутника Землі, може не мати обтічної
форми?
6 пазл. Чому в деяких випадках дві стичні
поверхні невигідно робити дуже гладкими, а
краще накласти на них шар мастила?

охолодження тіла, закон опору рухові у
в’язкій рідині, він сконструював один із
перших термометрів, вперше побудував
віддзеркалювальний телескоп…
На могилі І. Ньютона є напис:

Додаткова інформація (за наявності
вільного часу) – слово вчителя:
«Перед вами портрет всесвітньо відомого
вченого Ісаака Ньютона. Ця людина
сформулювала основні закони механіки,
відкрила закон всесвітнього тяжіння,
відкрила закон розпаду білого світла і
висунула гіпотезу корпускулярно-хвильової
теорії світла, розробила інтегральне і
диференціальне обчислення, відкрила закон

І це та людина, яка у віці 80-ти років
говорила: «…не знаю, ким я можу видатись
світові, та сам собі я здаюся тільки
хлопчиком, що грається на морському
березі і забавляється тим, що час від часу
знаходить камінчик, барвистіший, ніж
інші, або ж красиву мушлю тоді, коли
великий океан істини лежить невивчений
переді мною».

1

Тут похований сер Ісаак Ньютон, який
майже божественною силою свого розуму
вперше пояснив за допомогою свого
математичного методу рух і форми планет,
шляхи комет, припливи і відпливи
океану…
Нехай смертні радіють, що серед них
жила така окраса людського роду.

V. Підсумки уроку та оцінювання його результатів
VI. Домашнє завдання: вивчити § 35–36; написати твір-фантазію на тему: «Моє життя без
тертя».
ЯВИЩЕ ТЕРТЯ

Відповіді до тестового завдання
1–Б
2–А
3–В
4–В
5–Б
6–А
7–Б
8–А
9–В
10 – Б
11 – Б
12 – В

При зіткненні одного тіла з іншим виникає
взаємодія, що перешкоджає їхньому відносному
руху.
Силу , яка характеризує цю взаємодію, називають
силою тертя.
У всіх випадках сила тертя має напрямок,
протилежний напрямку прикладеної до тіла
зовнішньої сили (сили тяги).

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ

N

Сила тертя- це сила опору рухові двох тіл, що
стикаються.

Тертя пояснюється двома причинами:

нерівностями тертьових поверхонь тіл
молекулярною взаємодією між ними

Fтяг
Fтер
Fтяж
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СУХЕ ТЕРТЯ
Відомо кілька видів тертя, серед них тертя спокою, тертя ковзання, тертя
кочення, опір середовища.

НЕ ПІДМАЖЕШ,
ПІДМАЖЕШ, НЕ ПОЇДЕШ
КОТИТЬСЯ МОВ ПО МАСЛУ
БАБА З ВОЗУ – КОБИЛІ ЛЕГШЕ

ТЕРТЯ
СПОКОЮ

ТЕРТЯ
КОЧЕННЯ

СУХА ЛОЖКА РОТ ДЕРЕ
ДЕ СКРИПИТЬ – ТАМ І МАЖУТЬ
КОСИ КОСА ПОКИ РОСА;
РОСА; РОСА ВПАЛА І РОБОТА
СТАЛА
ТОМУ ВІЗ ЗАСПІВАВ,
ЗАСПІВАВ, ЩО ДАВНО ДЬОГТЮ НЕ
КОШТУВАВ

ТЕРТЯ КОВЗАННЯ

сухе тертя
(між тв.поверхнями
без змащення)

сила тертя
спокою

(в в’яз
рід ке
ин те
а х рт
іг я
аз
ах
)

явище
тертя

тертя
ковзання

тертя
спокою

сила тертя
ковзання

ЯВИЩЕ ТЕРТЯ

сп
зме особи
н
збіл шенн
ьше я і
ння

від чого
залежить

и я
ин нн
ич не
пр ик
н
ви

Сила тертя, що виникає при контакті тіла з
поверхнею іншого тіла, пропорційна силі
тяжіння, спрямована проти напрямку руху й не
залежить від площі контакту.
- від стану поверхні, тобто ввів
поняття коефіцієнта тертя.

тертя
кочення

Fтер

N

де µ - коефіцієнт тертя, N - сила нормального тиску.

сила тертя
кочення
кінець

Леонардо да Вінчі Шарль Кулон
(1452-1519 р.р.) (1736-1806 р.р.)

Надія Танасійчук

Урок з використанням роботи в базово-перехресних групах з теми:
«Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики.
Застосування магнітних матеріалів»,
11 клас (Академічний рівень)
Мета: ознайомити учнів з поняттям магнітні властивості речовини; розвивати уміння
аналізувати ці властивості, володіти експериментальними способами їхнього
дослідження, робити висновки, самостійно опрацьовувати науково-популярну літературу,
планувати свою роботу, працювати в групах; виховувати в учнів наполегливість у
досягненні поставленої мети.
Тип уроку: урок-вивчення нового матеріалу.
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Обладнання: універсальний демонстраційний трансформатор, джерело постійної напруги
(100 В, 10 А), проекційний ліхтар і екран (для демонстрування в тіньовій проекції),
залізний, алюмінієвий, вісмутовий або графітовий стержні, штатив, тонка капронова
нитка, підвіс, з'єднувальні проводи, ключ, свічка.
Методичні поради:
На цьому уроці поряд із традиційними методами – експериментом і фронтальною бесідою –
використовується для вивчення нового матеріалу метод базово-перехресних груп. Цей метод
активізує пошукову діяльність учнів, залучає їх до самостійного здобування знань, організовує
їхню роботу, змушує переглянути свої знання тощо. Для роботи за цим методом створюються
базові групи з 4–6 учнів. Групи включають учнів різної статі й різного рівня навчальних
досягнень. У базових групах учні опрацьовують навчальний матеріал з певної теми. Після
закінчення цієї роботи формуються нові групи (перехресні) таким чином, щоб у кожній групі
було по одному учаснику з попередніх, базових. На наступному етапі роботи кожен член нової
групи навчає інших, передаючи їм знання, здобуті в базовій групі. (Базово-перехресні групи
можна формувати, наприклад, за таким принципом: учні отримують картки з написами А 1,
А 2, А 3, А 4, А 5, А 6; Б 1, Б 2, Б 3, Б 4, Б 5, Б 6; В 1, В 2... . Базові групи формуються за
літерами, а перехресні – за цифрами).
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань (метод фронтальної бесіди)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Яка внутрішня будова речовини?
Яка будова атома?
Як рухаються електрони в атомі?
Що існує навколо рухомого електрона?
Що існує навколо будь-якого провідника зі струмом?
Що є силовою характеристикою магнітного поля?
Як взаємодіють між собою два провідники зі струмом? Від чого це залежить?
Як визначити напрям вектора магнітної індукції магнітного поля струму?

ІІ. Вивчення нового матеріалу
Для встановлення причини намагнічування речовин пропонується розгляд низки питань:
демонстрація вчителем дослідів, які учні аналізують і фіксують у себе в зошитах;
Дослід 1. Первинна котушка трансформатора під’єднується до кола живлення, а вторинна
котушка – до гальванометра. При замиканні та розмиканні кола живлення первинної котушки
спостерігаються невеликі відхилення стрілки демонстраційного гальванометра. Після введення
в котушку стального осердя дослід повторюється, і учні спостерігають значно більші
відхилення стрілки.
Дослід 2. Короткий залізний дріт, підвішений на тонкій капроновій нитці, розміщується в
проміжку між полюсами електромагніта. При пропусканні струму невеликої сили в обмотках
залізний дріт повертається, встановлюючись уздовж магнітних силових ліній. При незначному
збільшенні сили струму дріт притягується до одного з полюсів.
Дослід 3. На короткий алюмінієвий дріт, підвішений на нитці, постійний магніт не діє. Тоді цей
дріт поміщається в проміжок між полюсами електромагніта. Зі збільшенням сили струму в
обмотці електромагніта до 8–10 А дріт повертається і займає таке саме положення, як і залізний
дріт. Різниця в тому, що сила струму в обмотках має бути набагато більшою, ніж у
попередньому досліді.
Дослід 4. Аналогічно до попереднього досліду, підвішується на нитці стержень з графіту або
бісмуту. Вносимо його в магнітне поле і розташовуємо вздовж ліній магнітного поля. При
проходженні струму великої сили у колі обмоток спостерігається розташування графітового
стержня у напрямку, перпендикулярному до ліній магнітного поля, і виштовхування його з
проміжку між полюсами.
Дослід 5. У проміжку між полюсами електромагніта запалюється свічка. Учні спостерігають,
що полум’я свічки виштовхується магнітним полем.
43

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2013 / № 3

З проведених вчителем дослідів учні роблять висновок про те, що речовини в магнітному
полі намагнічуються, тобто стають джерелами магнітного поля.
для характеристики магнітних властивостей речовини вводиться поняття відносної магнітної
проникності речовини (μ = B / B0, де В – магнітна індукція в середовищі; В0 – магнітна
індукція у тій самій точці простору у вакуумі), з’ясовується її фізичний зміст, одиниці
вимірювання;
пояснення причини намагнічування речовин в магнітному полі проводиться на основі
гіпотези Ампера.
Спостерігаючи повертання магнітної стрілки поблизу провідника зі струмом у дослідах
Ерстеда, Ампер припустив, що магнетизм Землі спричинений струмами, які течуть усередині
земної кулі. Тобто магнітні властивості тіла можна пояснити замкнутими електричними
струмами, що циркулюють усередині нього.
Згідно з гіпотезою Ампера, всередині молекул і атомів циркулюють елементарні електричні
струми. Вони утворюються внаслідок руху електронів у атомах.

Якщо площини, у яких циркулюють ці струми, розміщені хаотично одна відносно одної
внаслідок теплового руху молекул (мал. 1), то дія струмів взаємно компенсується і ніяких
магнітних властивостей тіло не виявляє. У намагніченому стані елементарні струми в тілі
орієнтовані так, що їхні дії додаються (мал. 2).
Пояснення причини різної поведінки речовин у магнітному полі (досліди 1–5) на основі
встановленої причини магнітних властивостей речовини.
Робота у базових групах. Учитель формує групи за літерами А 1, А 2 ..., роздає довідковий
матеріал (див. додатки) та картки із відповідними завданнями. Учні опрацьовують теоретичний
матеріал, обговорюють запитання, дають відповіді, нотують їх у зошитах.
Орієнтовні запитання в картках.
1. Що таке діа- (пара-, феро-) магнетик?
2. Яке значення
для того чи іншого типу магнетика?
3. Як напрямлене магнітне поле всередині цього магнетика?
4. Як воно впливає на зовнішнє магнітне поле?
5. Яка речовина зі спостережуваних дослідів належить до цієї групи магнетиків? Чому?
6.
Які ще речовини належать до цієї групи? (Навести приклади).
7.
Що таке точка Кюрі? (для групи, яка вивчає феромагнетики).
Робота в перехресних групах – після завершення роботи в базових групах учитель формує
перехресні групи за цифрами 1, 2, 3..., дає для них відповідні завдання.
Завдання для нових груп: кожен учасник групи по черзі, використовуючи свої записи у зошитах,
розповідає іншим учасникам про свій тип магнетика.
III. Закріплення матеріалу (кожна з груп заповнює таблицю і дає відповідь на якісні запитання)
Характеристики

Види магнетиків
Діамагнетики

μ
Напрям магнітного поля
Речовини
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1. Чому корпус компаса виготовляють з міді або алюмінію, але не із заліза?
2. Чому не можна застосовувати електромагнітний кран для перенесення розжарених сталевих
заготовок чи деталей?
3. Як зміниться магнітне поле електромагніта, якщо всередину ввести мідне осердя? Чому?
4. Чи не пригадуєте ви лихого вчинку Негоро з роману Жюль Верна «П’ятнадцятирічний
капітан»? Чому тоді корабель збився з курсу?
5. Що станеться з магнітною дією котушки, в якій проходить струм, якщо в неї ввести залізне
осердя? Чому?
6. Як зміниться магнітне поле електромагніта, якщо всередину нього вставити алюмінієве
осердя? Чому?
(Представник групи, яка першою впоралася із завданням, доповідає про результати заповнення
таблиці. Після цього обговорюються відповіді на якісні запитання).
IV. Підсумки уроку та оцінювання його результатів
V. Домашнє завдання
Додатки
Феромагнетики
Особливу групу речовин, що намагнічуються, утворюють феромагнетики (мал. 3, а). Такі
речовини, внесені в магнітне поле, під його дією намагнічуються так, що підсилюють зовнішнє
магнітне поле, тобто магнітні силові лінії зовнішнього магнітного поля В і магнітного поля
речовини В′ мають один і той самий напрям. Ці речовини намагнічуються дуже сильно (мал.
3, б) та зберігають власне магнітне поле і після припинення дії зовнішнього поля (мал. 3, в). Це
явище називається залишковим намагнічуванням і лежить в основі створення природних чи
штучних магнітів (наприклад, магнітних стрілок).
Для них характерне явище магнітного насичення, яке полягає в тому, що
під час їхнього намагнічення і поступового збільшення напруженості
зовнішнього поля власне поле речовини спочатку зростає пропорційно до
зовнішнього, потім ця пропорційність порушується і, зрештою, зростання
власного поля припиняється: речовина перебуває у стані магнітного
насичення.
Властивості феромагнетиків пов'язані з наявністю в їх природній
структурі груп атомів, що називаються доменами, які вже мають
узгоджену орієнтацію елементарних магнітних полів. Орієнтація полів
самих доменів, яка відбувається під час намагнічування, створює власне
поле речовини значно сильніше, ніж в інших магнетиків, у яких
відбувається лише часткова орієнтація елементарних полів атомів
речовини. Орієнтація полів доменів значною мірою зберігається і після
припинення дії зовнішнього поля.
Така природа залишкового намагнічування. Проте інтенсивний тепловий
рух може зруйнувати цю орієнтацію, тому за високої температури
феромагнітні речовини втрачають свої магнітні властивості. Температура,
за якої це відбувається, має назву точка Кюрі (на честь французького
вченого, який відкрив це явище). Якщо намагнічений цвях дуже нагріти,
то він утратить здатність притягати до себе залізні предмети. Для заліза,
сталі точка Кюрі дорівнює 700–800 °С, для нікелю – 300–400 °С. Існують
магнетики, для яких точка Кюрі нижче 100 °С. Стан магнітного насичення
відповідає, очевидно, найповнішій орієнтації полів доменів. До феромагнетиків належать:
залізо, сталь, нікель, кобальт і деякі сплави (пермалой, магніко, алніко та ін). Отже, магнітне
поле, що утворюється в речовині, є результатом додавання двох полів: зовнішнього поля і
власного поля речовини, яке виникає унаслідок намагнічування. Тобто, магнітна індукція В
поля в речовині – це сума індукції зовнішнього поля В0 та індукції Вb власного поля речовини:
B = B0 + BB = μB0.
Для феромагнетиків μ « 1, тобто індукція результуючого поля набагато більша від індукції В0
магнітного поля у вакуумі.
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Парамагнетики
Речовини, атоми яких мають власне елементарне магнітне поле (мал. 4, а), що утворилося
внаслідок руху електронів по орбіті атома (цей рух може розглядатися як деякий мікрострум),
називаються парамагнетиками.
Тіла, що складаються з таких речовин, немагнітні. Вони власного
магнітного поля не утворюють, оскільки елементарні поля атомів мають
хаотичну просторову орієнтацію, яка в процесі теплового руху весь час
змінюється, і тому вони взаємно компенсуються. Але якщо таку речовину
внести у сильне магнітне поле, то орієнтація мікрострумів зміниться так,
що в атомах парамагнетиків створюється власне елементарне магнітне
поле. Ці поля набудуть такого самого напряму, як і зовнішнє поле.
Додаючись, вони утворюють власне магнітне поле речовини, яке
напрямлене узгоджено із зовнішнім полем і його підсилює (мал. 4, б).
Цей ефект називається парамагнетизмом. Якщо парамагнітне тіло
піднести до полюсів магніту, воно притягується, а коли воно вільно
висить на нитці, то встановлюється вздовж силових ліній поля магніту.
До парамагнітних тіл належать гази, лужні та лужноземельні метали,
алюміній, платина, вольфрам, хром, манган, розчини солей заліза та ін.
Таким чином, магнітне поле, що утворюється в речовині, є
результатом додавання двох полів: зовнішнього і власного поля
речовини, яке виникає в результаті намагнічування. Магнітну індукцію В
поля в речовині можна виразити як алгебраїчну суму індукції зовнішнього поля В0 та індукції
Вв власного поля речовини:
В = В0+ВB = μВB.
Для парамагнетиків відносна магнітна проникність μ=1, тобто магнітна індукція
зовнішнього поля за наявності парамагнетика виявляється більшою за магнітну індукцію без
парамагнетика.
Якщо парамагнетик винести із зовнішнього магнітного поля, то його речовина повертається
у вихідний немагнітний стан.
Діамагнетики
Рух електронів по орбіті в атомі можна розглядати як деякий мікрострум. Усі ці
мікроструми створюють свої магнітні мікрополя, які, додаючись, утворюють власне
елементарне магнітне поле атома. Проте у деяких випадках (за певної кількості електронів в
атомі та відповідних орієнтаціях їхніх рухів) окремі мікрополя в атомі можуть взаємно
компенсуватися, і тоді атом власного елементарного магнітного поля
не утворює.
Речовини, атоми яких власного елементарного магнітного поля не
мають (мал. 5, а), називаються діамагнетиками. Тіла, що складаються
з діамагнітних речовин, немагнітні. Вони власного магнітного поля
не утворюють, оскільки в атомів елементарні магнітні поля взагалі
відсутні.
Якщо діамагнітну речовину помістити в зовнішнє магнітне поле,
то на мікроструми в його атомах з боку поля діятиме сила Лоренца,
яка викличе зміну просторової орієнтації орбіт електронів. У зв’язку з
цим в атомах з'являться наведені елементарні магнітні поля, напрям
яких протилежний до зовнішнього поля (правило Ленца). Унаслідок
додавання цих елементарних полів утворюється власне магнітне поле
речовини, яке спрямоване назустріч зовнішньому полю і його
послаблює (мал. 5, б). На малюнку силові лінії позначені: для
зовнішнього поля – суцільною лінією, а для власного поля речовини
– пунктирною. Цей ефект називається діамагнетизмом. Якщо
діамагнітне тіло піднести до полюсів магніту, воно відштовхується, а
коли воно вільно висить на нитці, то встановлюється перпендикулярно до силових ліній поля
магніту. До діамагнітних тіл належать: вода, переважна частина органічних сполук (наприклад,
вуглеводи і білки), а також деякі метали (бісмут, срібло, цинк, мідь, золото), алмаз, графіт,
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майже всі гази. Якщо діамагнетик винести із зовнішнього магнітного поля, він повертається у
вихідний немагнітний стан.
Таким чином, магнітне поле, що утворюється в діамагнетику, внесеному в зовнішнє
магнітне поле, дорівнює сумі двох полів: зовнішнього поля і власного поля речовини, яке
виникає внаслідок намагнічування. Тоді магнітну індукцію В поля в речовині можна виразити
як алгебраїчну суму індукції В0 поля, що намагнічує, та індукції ВВ власного поля речовини:
В = В0 - ВВ = μВ0.
Для діамагнетиків відносна магнітна проникність μ < 1, тобто магнітна індукція поля за
наявності діамагнетика виявляється меншою за магнітну індукцію без діамагнетика.

Світлана Вольська

Використання тестових завдань на уроках фізики
в аспекті підготовки учнів до ЗНО
Створення в Україні системи єдиного
зовнішнього незалежного тестування є одним
з основних напрямів якнайшвидшої рівноправної, партнерської інтеграції української
системи освіти у загальноєвропейський
освітній простір. Зовнішнє незалежне
тестування покликане забезпечити моніторинг якості освіти, отримати достовірні та
зіставні дані про рівень навчання в школах.
Перевірка
знань
має
здійснюватися
об’єктивно, швидко, охоплювати весь
матеріал навчального курсу, давати результат
з чітким розмежуванням. Цим вимогам
відповідає тестування.
Досвід
освітніх
систем
більшості
розвинутих і постсоціалістичних країн (у
тому числі й України) показує, що зовнішнє
незалежне тестування є інструментом
об’єктивного
оцінювання.
Тестування
ґрунтується на безособових комп’ютерних
технологіях і запобігає впливові приватних
осіб на одне з найважливіших питань
соціальної справедливості – рівного доступу
до вищої освіти.
При підготовці до ЗНО учням, окрім знань
з предмета, необхідні навички роботи з
тестовими
завданнями
різних
форм.
Підготовку школярів до виконання тестових
завдань з фізики слід здійснювати насамперед
за моделями, пропонованими Українським
центром оцінювання якості освіти.
У практиці вчителів тести використовуються як інструмент вимірювання та
оцінювання, як інструмент проміжної або

підсумкової атестації. І це закономірно,
оскільки тести в якості вимірювачів
використовують вже давно у більшості країн
світу. Важливу роль відіграє якісний і
ефективний відбір тестів з диференціацією
навчального матеріалу і рівнем підготовки
учнів.
Однак
на
уроках
учитель
може
використовувати тестову технологію не
тільки й не стільки як один із способів
атестації навчальних досягнень, але й як
активну форму навчання учнів. Це сприятиме
розвитку психофізичних та особистісних рис
учнів, міцному засвоєнню знань, умінь та
навичок в процесі систематичного навчання.
Використання тестових завдань легко
поєднується із застосуванням інноваційних
методів навчання на будь-якому етапі уроку,
що інтенсифікує процес пізнання та реалізує
низку аспектів гуманізації навчальновиховного процесу. Зокрема таких, як курс на
відкритість, розвиток ініціативи учнів,
розвиток
творчих
здібностей
учнів,
вироблення в учнів уміння слухати, вести
діалог, диспут. Ефективно застосовуються
тестові технології як на традиційних, так і на
нетрадиційних уроках. Можна виділити такі
основні
функції
тестового
контролю:
діагностична, навчальна, організуюча і
виховна. У таблиці подано перелік функцій
тестових вправ, що дають змогу учителю
керувати процесом навчання на будь-якому
етапі уроку.
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№ з/п
Функції тестових вправ
1 Діагностування знань
2 Проблемна ситуація
Зворотний зв`язок між учителем та
3
учнями
Дидактичний матеріал, формування
навичок самостійної або колективної
4 роботи (залежно від обраного вчителем
методу роботи) з підручником або
додатковими матеріалами

5

6
7

Етапи уроків різних типів
Актуалізація опорних знань учнів
Мотивація навчальної діяльності
Сприймання і засвоєння учнями нового навчального
матеріалу
Формування вмінь застосовувати знання в стандартних і
змінених ситуаціях.
Самостійне виконання учнями завдань під контролем і
допомогою вчителя.
Узагальнення і систематизація учнями навичок і умінь
Осмислення одержаних знань, розкриття внутрішньої суті
явищ і процесів.
Повторення й закріплення вивченого, що Узагальнення і систематизація знань, структуризація знань
необхідно для переведення знань у
про закони і теорії та їхнє застосування для пояснення
довготривалу пам’ять
нових фактів, аналізу фізичних явищ.
Творче домашнє завдання: скласти тестові завдання певної
форми
Перевірка домашнього завдання.
Перевірка глибини осмислення знань і ступеня їх
Контроль та корекція знань
узагальнення.
Застосування учнями знань, навичок і умінь
Визначення ефективності уроку
Підсумок уроку

Методика використання тестів рекомендує
урізноманітнювати види та форму тестових
завдань, щоб мотивація була стійкою та
позитивною, а робота не була монотонною та
втомливою. Ефективним у цьому аспекті є
використання тестів на відповідність (логічні
пари). Тестові завдання такої форми
спрямовані на оцінку впливу навчання на
формування логічного мислення, здатності
міркувати, будувати висновки на основі
аналізу визначеного кола даних.
Логічні пари значною мірою наближаються за своїм змістом до тестів інтелекту і
високо корелюють із ними. Крім того,
використання на будь-якому етапі уроку
тестів на відповідність є однією з ефективних
форм активізації навчання. Логічні пари –
зручний засіб навчання та контролю, причому

тестові завдання цієї форми органічно
об’єднують ці частини єдиного навчального
процесу.
Ефективним для навчання є творче
(додаткове) домашнє завдання на складання
логічних пар за матеріалами підручника.
Учень, складаючи логічні пари, не один раз
прочитає навчальний матеріал, усвідомить
суть викладених у підручнику наукових
фактів і фундаментальних ідей, суть понять і
законів, принципів і теорій, які дають змогу
пояснити перебіг фізичних явищ і процесів,
з’ясує їхні закономірності. Крім того, учням,
які створили тестові завдання, цікаво, як
розв’язуватимуть їх однокласники, а також
цікаво розглянути та проаналізувати логічні
пари, складені іншими учнями.

Приклади використання логічних пар у різних якостях на різних етапах уроків
1. Урок-лекція: «Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції»
(11 клас)
Перед сприйманням та засвоєнням учнями нового навчального матеріалу проводиться
діагностичний контроль знань на основні поняття та величини, що описують електричне та
магнітне поля, оскільки саме на взаємозв’язку цих полів ґрунтується зміст поняття
електромагнітної індукції та застосування цього явища. Учні працюють групами. Час
виконання кожного завдання – 5 хв:
1) Установіть відповідність між фізичною величиною та її змістом.
А. Магнітна індукція
1. Енергетична характеристика індукційного електричного поля
Б. Магнітний потік
2. Силова характеристика магнітного поля
В. Напруженість електричного поля 3. Характеризує розподіл магнітного поля по поверхні, обмеженій
замкнутим контуром
Г. ЕРС індукції
4. Здатність провідника протидіяти струму
5. Силова характеристика електричного поля
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2) Установіть відповідність між фізичною величиною та одиницями її вимірювання.
А. Магнітна індукція
Б. Магнітний потік
В. Напруженість електричного поля
Г. ЕРС індукції

1. В
2. В/м
3. Тл
4. Вб
5. Ф

Результати роботи груп аналізуються при подальшому колективному обговоренні. Таким
чином відбувається і активне повторення перед вивченням нового матеріалу, і виявлення
прогалин в знаннях учнів. Це дає можливість вчителю планувати подальшу роботу: переходити
до викладення нового матеріалу чи виділити додатково час для повторення.
На етапі осмислення одержаних знань на цьому уроці учням пропонується тест:
3) Установити відповідність між полями та їхніми джерелами.
А. Електростатичне
Б. Вихрове електричне
В. Постійне магнітне
Г. Змінне магнітне

1. Нерухомі електричні заряди
2. Змінне магнітне поле
3. Лише змінний струм
4. Постійний струм та постійні магніти
5. Змінний струм та змінне електричне поле

Ця логічна пара об’єднує нові та попередні знання учнів, допомагає їх узагальнити та
систематизувати. Також успішне чи неуспішне виконання учнями цього завдання дає
можливість учителю оцінити ефективність повторення та якість всього уроку. Вчитель аналізує
цю інформацію з погляду успішності / неуспішності перебігу процесу оволодіння знаннями та
навичками, проводить діагностику відхилень, виявляє ступінь відповідності обраної тактики
навчання реальним потребам. Зворотний зв’язок дає й учням інформацію про успішність їхньої
навчальної діяльності. Така інформація дає змогу учням здійснювати самооцінку і планувати
подальшу навчальну діяльність.
2. Урок – «наукове дослідження»: «Повне відбивання світла» (11 клас)
Для актуалізації опорних знань та практичних навичок учнів використовуються тестові
завдання:
1) Встановити відповідність між фізичною величиною та виразом для її обчислення.
А. Відносний показник заломлення світла
Б. Абсолютний показник заломлення світла
В. Довжина світлової хвилі
Г. Швидкість світла

1. с/λ
2. λν
3. υ1 /υ2
4. с/υ
5. сТ

2) Вважаючи показники води і повітря рівними 1,3 та 1 відповідно, встановити відповідність
між кутом заломлення променя у повітрі та кутом падіння променя на межу розділу водаповітря.
А. 26°
Б. 41°
В. 57°
Г. 84°

1. 20°
2. 30°
3. 40°
4. 50°
5. 60°

Розв’язування першої логічної пари в групах та подальша фронтальна бесіда-аналіз в
процесі цього взаємонавчання дає можливість учням повторити не тільки формули фізичних
величин, а й їхній фізичний зміст. А розв’язок другої вправи оптимізує процес навчання: окрім
закріплення в учнів навичок розв’язування задач на закон заломлення світла, створює
проблему, яка приводить до парадокса. Адже при куті падіння променя 60° синус кута
заломлення отримується більшим від одиниці, чого бути не може. Учителі фізики застосовують
цей парадокс як проблемну задачу, ознайомлюючи учнів з явищем повного відбивання світла,
але представлення її у вигляді логічної пари допомагає учням самостійно висунути гіпотезу про
повне відбивання та зміну інтенсивності заломленого променя зі збільшенням кута падіння.
Отже, розвиваються і прогностичні здібності учнів.
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Подальшу демонстрацію явища повного відбивання та пояснюваних ним явищ учні
сприймають як підтвердження висунутих ними гіпотез, що активізує їхню увагу та інтерес до
навчання.
Далі пропонується розв’язати такі тестові завдання:
3) Встановити відповідність між фізичною величиною та виразом для її обчислення
А. Показник заломлення світла
Б. Синус граничного кута повного відбивання
В. Частота світлової хвилі
Г. Довжина світлової хвилі у вакуумі

1. sin α / sin β
2. υ/ ν
3. с/λ
4. υ/с
5. с/ν

4) Світловий промінь переходить з повітря в середовище з відносним показником заломлення n.
На межу розділу цих двох середовищ промінь падає під кутом α, а заломлюється в другому
середовищі під кутом β. Встановити відповідність між кутами та виразами для їхнього
обчислення
А. Кут відбивання
Б. Граничний кут повного відбивання
В. Кут між падаючим та відбитим променями
Г. Кут між відбитим та заломленим променями

1. 180 - α - β
2. α
3. 2α
4. arcsin(1/n)
5. 180 + α - β

5) При переході світлового променя з повітря в скло (n=1,732) кут падіння дорівнює 60º.
Встановити відповідність між кутами та їхнім чисельним значенням
А. Кут відбивання
Б. Кут заломлення
В. Граничний кут повного відбивання для скла
Г. Кут між відбитим та заломленим променями

1. 90º
2. 84º
3. 60º
4. 30º
5. 36º

У нашому випадку тестові завдання використовуються не стільки як інструмент оцінювання,
а як інструмент формування навичок самостійної або колективної роботи (залежно від обраного
вчителем методу) з підручником або додатковими матеріалами. У цьому випадку немає
обмеження за часом і не важлива кількість виконаних завдань, оскільки йде повторення та
закріплення вивченого, що необхідно для переведення знань у довготривалу пам’ять.
Використання на уроках завдань на встановлення відповідності та інших тестових форм
викликає пожвавлення інтересу учнів, активізує їхню навчальну діяльність, стимулює до
якісної систематичної підготовки та отримання хорошої оцінки, що дає змогу успішно
вирішувати поставлені освітні задачі. Тестові завдання мотивують на уважне свідоме вивчення
навчального матеріалу, викликають прагнення знайти правильну відповідь, допомагають
створити ситуацію успіху кожному учню, формують позитивне ставлення до навчання.
Створення якісного тесту потребує значних зусиль та часу. За умови грамотного складання
тестів (з дотриманням вимог теорії тестів) та їхнього правильного використання тестування
виявляє всі свої переваги як один з найдосконаліших способів керування процесом навчання.
Перевагою застосування тестів є, безперечно, їхня поєднуваність з іншими сучасними
освітніми технологіями, що використовуються як на уроках, так і під час організації
позакласної роботи з фізики.
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ТЕЛЕВІЗОР І ДІТИ
Оксана Білоус

Методика вивчення впливу телебачення на формування
національно-патріотичних почуттів дітей
Розвиток, функціонування електронних
засобів масової інформації постійно в полі
зору журналістів, науковців, педагогів,
психологів, державних інституцій, усієї
громадськості. Це пов’язано з постійним
зростом впливу телебачення, радіо, інтернету
на традиційні процеси освіти і виховання підростаючого
покоління.
У
наукових
дослідженнях осмислюються принципи і
функції електронних ЗМІ в сучасних умовах
суспільного
розвитку.
У
працях
швейцарського професора Роджера Блюма,
німецьких науковців-публіцистів ХансаМатіаса Кемплінгера і Франца Раннеберга,
українських вчених Володимира Здоровеги,
Василя Лизанчука, Івана Крупського,
Анатолія
Москаленка,
Олександри
Сербенської, Анатолія Чічановського, Юрія
Шаповала, Володимира Шкляра та інших
підкреслюється, що в демократичних
державах світу ЗМІ пройняті національним
духом держави, тобто вони виконують
державотворчу роль, об’єднують суспільство.
І лише в цих межах вони вільнодумні,
забезпечують громадянам вільне висловлювання своїх поглядів, думок, ідеологічний
та політичний плюралізм. Кожна держава на
законодавчому рівні дбає про те, щоб енергія
слова, інформації не спрямовувалась на
руйнацію національних суспільних підвалин,
моральних засад розвитку людини.
У зв’язку з тим, що електронні ЗМІ, як і
преса, посідають доволі важливе місце в
системі освіти і виховання дітей, підлітків,
юнацтва,
проблема
функціонування,
тематичної спрямованості телематеріалів,
їхньої інформаційної насиченості має не
тільки соціально-політичний, а й психологопедагогічний, просвітницький характер.
«Майбутнє нашого суспільства великою
мірою залежить від здатності управляти
інформацією та засобами спілкування, від
уміння читати ЗМІ, які домагаються нас аж
до насичення і бувають якими завгодно, крім
нейтральних», – підкреслює французький
вчений Жак Гоне. Отже, навчання умінню
користуватися ЗМІ, тобто оволодіння

методикою
їхнього
використання
у
навчально-виховному процесі – цілком
виправдане. Концепція вивчення мас-медіа
впродовж
усього
життя
передбачає
усвідомлення кожним з нас, що ЗМІ –
культурна цінність, яку треба захищати,
розвивати, критикувати; вона спонукає
приділяти максимальну увагу медіаосвіті,
тобто розумінню не тільки переваг, а й
загроз, які несуть електронні ЗМІ для
людської психіки. Люди, які живуть в
інформаційному суспільстві, повинні знати
як його вади, так і переваги, навчитися
сприймати мас-медіа такими, якими вони є
насправді, а не такими, як вони себе подають.
Рекомендуємо
використовувати
таку
методику для вивчення впливу телебачення
на формування національно-патріотичних
почуттів дітей.
Під час інтерв’ювання школярів доцільно
задавати такі питання:
1. Які риси характеру дорослих і дітей, про
яких розповідається у телепередачах, тебе
найбільше захоплюють і чому?
2. На кого з героїв телеперадач тобі хотілося
б бути схожим і чому?
3. Які риси характеру дорослих і дітей, про
яких розповідається у телеперадачах, тобі
найбільше подобаються і чому?
4. З ким із героїв телеперадач тобі б хотілося
зустрітися і чому?
5. Які цікаві справи, підказані телепередачами, проведено у вашій школі або
класі?
6. Що нового про життя, навчання,
громадську роботу школярів інших сіл,
міст, країн ти довідався за допомогою
телебачення за останні два тижні?
7. Допомагають
чи
заважають
тобі
телепередачі у навчанні та самовихованні?
8. Чи зробив(ла) ти що-небудь під впливом
телепередачі і чому?
9. Чи передбачений у твоєму розпорядку дня
час для перегляду телеперадач?
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Вчителі під час інтерв’ювання відповідають
на такі запитання:
1. Пригадайте, будь
ласка,
про які
телепередачі говорили з Вами учні?
2. Які питання задавали учні на уроках,
позакласних заняттях у зв’язку з
інформацією, почутою по телебаченню?
3. Чи використовують учні на Ваших уроках
і позакласних заняттях телевізійну
інформацію і як саме? Як їх до цього
заохочують?
4. Назвіть
героїв
телепередач,
яких
наслідують і якими захоплюються учні
Вашого класу?
5. Чи робить що-небудь хтось із учнів під
впливом телепередач?
6. Допомагає чи шкодить телебачення у
навчанні та вихованні учнів?
7. Як Ви гадаєте, телебачення сприяє
розвиткові у підлітків рис пасивного
споглядача чи пробуджує в них бажання
діяти? Свої погляди поясність, будь ласка,
детально на основі спостережень і
врахування типів дітей.
8. Чи передбачено у розпорядку дня учнів
Вашого класу час для перегляду
телепередач?
Батьки під час інтерв’ю відповідають на
такі запитання:
1. Чим найбільше захоплюється у вільний від
навчання час Ваш син (дочка)?
2. Про які телепередачі говорив з Вами син
(дочка)?
3. Які риси характеру героїв телепередач
подобаються Вашому синові (дочці), кого
з цих героїв він (вона) намагається
наслідувати?
4. Чи допомагаєте синові (дочці) у виборі
телепередач і як саме?
5. Які телепередачі найчастіше слухає,
дивиться Ваш син (дочка)?
6. Як Ви використовуєте телепередачі у
вихованні сина (дочки)?
7. Допомагають чи заважають Вашому
синові (дочці) телепередачі у навчанні та
самовихованні?
8. Чи робить що-небудь Ваш син (дочка) під
впливом телепередач?
9. Чи передбачено у розпорядку дня Вашого
сина
(дочки)
час
для
перегляду
телепередач?
Під час бесіди з учнями доцільно з’ясовувати
такі питання:
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1. Що найбільше сподобалося і запам’яталося школяреві з телепередач, які він колинебудь дивився?
2. Які телепередачі дивилися колективно і чи
оговорювали їх?
3. Чи прочитав(ла) якісь книжки за порадою
телебачення?
4. Які пісні вивчили із телепередач і співаєте
їх?
5. У яких конкурсах, вікторинах, змаганнях,
іграх, оголошених по телебаченню
брав(ла) участь?
6. Хто допомагає вибирати телепередачі?
7. Які телепередачі дивився(лася) за останні
два тижні з батьком, матір’ю, старшим
братом чи сестрою і чи обговорювали їх?
8. Чи буває ввімкнутим телевізор, коли
готуєш уроки?
9. Чи бувають такі телепередачі, що не
подобаються. Назви їх і поясни, чому не
подобаються?
10. Назви відомі телеканали і як часто
дивишся їхні телепередачі?
11. У які години і дні найзручніше дивитися
телепередачі?
Таке коло питань доцільно з’ясовувати під
час бесіди з учителями:
1. Які телепередачі для учнів Вам відомі? Чи
дивитесь їх? Що у них цікавого і які
недоліки?
2. Які телепередачі за останні два тижні Ви
рекомендували дивитись дітям?
3. Назвіть телепередачі, які дивляться учні
Вашого класу?
4. Якщо прищеплюєте дітям зацікавленість
до перегляду потрібних їм телепередач, то
як це робите?
5. Чи організовуєте колективний перегляд
телевізійних передач та їхнє обговорення?
Якщо так, то за яким планом?
6. Хто з батьків звертався до Вас за
консультацією, як слід спрямовувати
дитину на перегляд телепередач? Що Ви
їм радили?
7. Як Ви гадаєте, скільки часу на тиждень
можна школяреві дивитись телепередачі?
8. Чи є у Вашому класі юні кореспонденти
телебачення і в чому виявляється їхня
діяльність у школі?
Під час бесіди з батьками можна
з’ясовувати такі питання:
1. Назвати телепередачі, які дивиться син
(дочка).
2. Які телепередачі за останні два тижні
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рекомендували дивитися синові (дочці)?
3. Чи радять вчителі, які телепередачі треба
дивитися синові (дочці)?
4. Чи дивиться телевізійні передачі син
(дочка) разом з однокласниками? Чи
втручаються батьки в їхню розмову, яка
стосується телепередач?
5. Звідки син (дочка) довідується, які
телепередачі слід дивитися?
6. Чи знають батьки, які телепередачі не
подобаються синові (дочці) і чому?
7. Що саме, на думку батьків, слід
найчастіше показувати по телевізору дітям
віку їхнього сина (дочки)?
8. Чи робить що-небудь син (дочка) в той
час, коли дивиться телепередачу?
9. Скільки часу на тиждень слід дивитися
телепередачі синові (дочці)?
10. У які години і дні найзручніше дивитися
телепередачі синові (дочці)?
Учні також виконують письмові роботи на
тему: «Моя перша найцікавіша зустріч з
телевізійною передачею» за таким планом:
1. У яких умовах дивився (дивилася)
передачу? 2. Випадково дивився (дивилася)
передачу, сам (сама) вибирав (вибирала), чи
хтось порадив? 3. Що запам’яталося з цієї
передачі й чим це можна пояснити? 4. Як
тепер відбувається спілкування з телевізором:
чи сам (сама) вибираєш, що дивитися, чи
батьки рекомендують, або забороняють
дивитися телепередачі, скільки часу на день
дивишся
телепередачі?
5. Побажання
працівникам телебачення з приводу передач,
які адресовані школярам.

Після отримання результатів опитування і
письмових робіт доцільно проводити бесіди зі
школярами за таким планом: 1. Тема і
основний зміст телепередачі. 2. Що найбільше запам’яталося з побаченого і чому?
3. Що сподобалося і чому? 4. Що не
сподобалося і чому? Головні герої і їхня
характеристика? 6. Що нового довідався
(довідалася) з телепередачі?
Розумне залучення дітей до телеперегляду
телевізійних
передач,
культура
телеперегляду, їхня виховна ефективність
визначається не лише тематикою, формою
подачі матеріалів, а й значною мірою
визначається сім’єю, яка виховує дітей усім
стилем свого життя, впливає на всі аспекти
формування
особистості.
Адже
сім’я
зустрічає дитину на порозі життя, через сім’ю
вона вперше долучається до національнодуховних, морально-соціальних цінностей.
Тому сформовані сім’єю психологічні
установки в більшості визначають характер
реагування людини на всі наступні виховні
акції, на критерії її відбору і переваг.
Для того, щоби батьки і вчителі стали
активними, вмілими провідниками школярів
у телевізійному просторі, потрібно також
проводити методичні конференції з питань
оптимального використання телевізійних
програм у навчально-виховному процесі,
організовувати диспути-обговорення проблем
якості телепрограм для школярів.

Оксана Білоус

Методичні поради батькам і вчителям щодо формування у дітей
культури спілкування з телевізором
Осмисливши матеріали представницьких
конференцій ЮНЕСКО з проблем медіаосвіти
і медіаграмотності (Париж, червень 2007) і
Ради Європи (Грац, грудень 2007 р.),
міжнародного форуму «Альянс цивілізацій»,
що відбувся 15–16 січня 2008 р. у Мадриді, та
взявши до уваги методологічні й концептуальні засади нашого дослідження,
вважаємо, що важливими психолого-педагогічними умовами формування у юних
глядачів культури спілкування з теле-

баченням, використання телевізійних передач
для національно-патріотичного виховання
дітей, підлітків та юнацтва є такі:
– Не треба залишати дітей і підлітків
самих під час «спілкування» з телевізором,
комп’ютером. Батьки з допомогою вчителів,
працівників телебачення повинні серйозно
ставитися до формування здорових потреб та
інтересів дитини, до перетворення їх у
захоплення, які стають імпульсами до
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самостійно-пізнавальної діяльності, пошуків
значущої телевізійної інформації.
– Для того, щоби батьки і вчителі були
активними, цілеспрямованими, педагогічно
грамотними
провідниками
дітей
у
телевізійному інформаційному середовищі,
вони самі повинні добре в ньому
орієнтуватися, володіти навичками культури
перегляду телевізійних передач.
– У режимі дня школярів має бути
передбачено телеперегляд потрібних їм
передач з такою умовою, щоби це не
заважало навчанню, заняттям в гуртках,
допомозі батькам, відпочинкові на свіжому
повітрі.
– Батьки повинні знати, до якого
психологічного типу належить їхній син чи
дочка, активні чи пасивні вони за своєю
натурою. На активних дітей телебачення діє
позитивно. У них з’являється бажання
спробувати свої сили в тій чи іншій галузі
діяльності. Зазвичай активний темперамент
не робить їх залежними від екрана або
пасивними спостерігачами життя через скло.
Пасивні діти стають ще пасивнішими, якщо
батьки не втручаються у їхнє «спілкування» з
телевізором. Рекомендуючи передачі для
перегляду та визначаючи кількість часу для
«спілкування» з телевізором, доцільно
враховувати темперамент дітей.
– Суть медіаграмотності батьків полягає
також у тому, щоби разом з дітьми дивитися
передачі, обговорювати їх. Чи сподобалась і
чому? А що найбільше сподобалось? Хто з
героїв передачі найкращий і чому? Чому той
чи той герой вчинив так, а не інакше? Як би
ти вчинив(ла) на його місці? Чому передача
(мультфільм, фільм) так називається? Як ти
думаєш, кому вона з твоїх друзів сподобалась, а кому ні? Чому?
– Під час такої розмови можуть
виникнути десятки інших запитань, різних
відповідей, які відкривають для батьків світ
дитини, створюють можливість впливати на
формування національних ідеалів, моральнодуховних принципів, здорових естетичних
смаків.
– Надмірний
перегляд
телепередач
шкідливо впливає на нервову систему, на зір
дітей. Дітям середнього шкільного віку
рекомендується дивитись телевізійні передачі
не частіше трьох-чотирьох разів на тиждень,
не більше 1 години – 1 години 30 хвилин.
Треба стежити, щоби під час перегляду
телепередач діти сиділи правильно, на
відстані не ближче 1 і не далі 5,5 метра від
екрана телевізора. Підсвічування екрана
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лампою,
розташованою
позаду
дітей,
зменшує напругу зору.
– Спираючись на шкільну програму,
вчителі і батьки повинні рекомендувати дітям
дивитися ті передачі, які сприяють поглибленню знань з того чи іншого предмета,
радити брати участь в телевікторинах, іграх,
концертах тощо.
– Батькам треба систематично і вдумливо
разом з дітьми на початку кожного тижня
визначати програми та передачі, які доцільно
подивитися. Складання своєрідної сімейної
програми є належним ґрунтом для розмови на
«високі теми», створює умови, щоби зважити
на бажання і дітей, і дорослих, водночас
тактовно впливати на вибір передачі сином
чи донькою, тобто на формування їхніх
потреб, інтересів, національно-патріотичних
якостей. У такий спосіб батьки можуть
сприяти
розумінню
дітьми
концепції
національного виховання: «і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» (Т. Шевченко),
«виховання патріотизму засобами рідної
мови» (К. Ушинський), «виховання гуманної,
національно свідомої людини прекрасними
українськими піснями» (М. Драгоманов),
«рідномовність,
родинність,
залучення
християнських ідеалів» (І. Огієнко), «єдність
думок, почуттів і прагнень людини»
(Г. Сковорода), «народ, який не має своєї
рідної школи, ніколи не виб’ється на
самостійну дорогу існування» (М. Грушевський), «глибоко народна, національна за
формою і одночасно загальнолюдська
гуманна школа» (І. Франко).
– Якщо батьки не на словах, а насправді
дбають про етичне, естетичне, патріотичне,
моральне виховання дітей, то повинні
обмежувати свої бажання щодо перегляду
телепередач, а не в будь-яку вільну хвилину
вмикати телевізор і дивитися все підряд. Діти
вчаться у батьків. Такий бездумний підхід до
«спілкування» з телевізором небезпечний
тим, що юний глядач уже не бачить цікавого,
нездатний осмислити побачене, бо перевтомлений. Обмежуючи перегляд телепередач до
оптимальних норм, батьки повинні дбати,
щоби діти більше читали, займалися спортом,
брали участь у різних гуртках.
– Дітей віком 12–14 років рекомендується
один-два рази на тиждень залучати до
перегляду передач для дорослих. Адже
ефективним національно-патріотичне виховання буде тоді, коли кожна дитина матиме
можливість засвоювати знання, досвід, норми
поведінки дорослих і передавати свій досвід
молодшим. Телепередачі доцільно вибирати з
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урахуванням морально-психологічних властивостей дитини. Після перегляду обговорити
передачу, щоби для юного глядача все було
зрозумілим.
Результати нашого дослідження підтверджуються
експериментами
психологів,
соціологів, педагогів, які засвідчують, що
діти, особливо дошкільного і молодшого
шкільного віку, дивляться передачі «очима
дорослих» – батьків, вчителів. У наступні
роки позиція дорослих часто стає позицією
підлітків, юнаків і дівчат, своєрідною точкою
опори в оцінці телевізійних матеріалів,
навколишньої.
Якщо батьки і вчителі зуміють сформувати
в
дитини
культуру
спілкування
з
електронними засобами масової комунікації,
то телевізор стане її «другом», який відкриє
вікно у світ прекрасного. Або може статися

навпаки – вседозволеність, байдужість,
зайнятість батьків призводить до того, що
дитина потрапляє у полон телевізора чи
інтернету і без критичної оцінки сприймає
будь-яке видовище. Неперебірливе спілкування з телевізором, деструктивна енергія
якого не зменшується, а навпаки, збільшується, негативно впливає на моральне
становлення, національно-патріотичне виховання, поведінку і вчинки дітей, підлітків,
юнацтва. Тому основне завдання медіаосвіти:
«підготувати нове покоління до життя в
сучасних
інформаційних
умовах,
до
сприйняття різноманітної інформації, навчити
людину розуміти її, усвідомлювати наслідки
її впливу на психіку, оволодівати способами
спілкування на основі невербальних форм
комунікації за допомогою технічних засобів».

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
Валентина Соколенко

Психолого-педагогічні рекомендації щодо організації корекційнорозвиткової роботи з дітьми з особливими потребами
Шляхи
впровадження
інклюзивного
навчання визначено Концепцією розвитку
інклюзивної освіти, що була затверджена
наказом Міністерства освіти і науки від
01.10.2010 р. № 912, а саме: в частині навчально-методичного забезпечення освітнього
процесу передбачається реалізація корекційно-розвиткової складової особистісноорієнтованого навчального плану в умовах
інклюзивного навчання.
Успішність навчання дитини з особливими
освітніми потребами залежить від ранньої
діагностики та вчасно наданої фахівцями
відповідної допомоги. Велика роль у цьому
належить спеціалістам психолого-медикопедагогічної консультації, діяльність якої
регламентується Положенням про центральну
та республіканську (Автономна Республіка
Крим), обласні, Київську та Севастопольську
міські, районні (міські) психолого-медикопедагогічні
консультації,
затвердженим
спільним наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту та Національної

академії педагогічних наук України від
23.06.2011 р. № 623/61, зареєстрованим у
Міністерстві
юстиції
06.12.2011 р.
за
№ 1407/20145.
Завданням психолого-медико-педагогічних консультацій є визначення навчальної
програми, за якою має навчатися дитина, без
визначення типу навчального закладу.
За результатами психолого-педагогічного
вивчення дитини надається психологопедагогічний висновок та рекомендації, які
фіксуються у витязі з протоколу засідання
психолого-медико-педагогічної консультації.
Рекомендації психолого-медико-педагогічної
консультації
відображають
напрями
психолого-педагогічної,
корекційнорозвиткової роботи з дитиною, спрямовані на
реалізацію потенціалу розвитку і виховання,
враховуючи її індивідуальні особливості
засвоєння знань, навичок, практичного та
соціального досвіду.
Саме такі рекомендації наведені у цій
статті.
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Рекомендації щодо організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами
Не перекладати подолання проблем у навчанні виключно на батьків. Допомагати їм
усвідомлювати найменші успіхи учня та закріплювати їх.
Гарантувати право дитини на відвідування загальноосвітнього навчального закладу з
гнучким режимом роботи.
Оптимізувати процес інтегрування дитини в загальноосвітнє середовище, забезпечити
батьків дитини з особливими освітніми потребами своєчасним доступом до інформації,
консультації, підтримки з боку професіоналів та інших батьків.
При складанні індивідуально корекційного плану роботи враховувати рівень базових знань
дитини з особливими освітніми потребами.
Своєчасно визначати результативність корекційної роботи в усіх сферах та етапах
педагогічної корекційної діяльності, вселяти у дитину відчуття успіху.
Забезпечити права дитини з особливими освітніми потребами на здобуття певного
освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчання в
комплексі з корекційно розвитковою роботою.
Забезпечити вивчення особливостей психофізичного розвитку дитини з особливими
освітніми потребами у динаміці.
Розшири поінформованість батьків про потенційні можливості дитини.
Забезпечити формування мовленнєвої функції у дитини з комплексними вадами розвитку.
Забезпечити необхідний і достатній рівень психічного розвитку дитини для освоєння
навчальної програми в умовах навчання в колективі однолітків.
Забезпечити постійне співвідношення відбору матеріалу, методики навчання з
типологічними, віковими та індивідуальними психолого-педагогічними характеристиками
стану дитини та перспективи її розвитку.
Забезпечити вибір адекватних форм психо-реабілітаційної роботи, гнучкість реабілітаційної
тактики.
Забезпечити структурованість та гнучкість орієнтовного корекційного планування.
Використовувати навчально-виховні впливи, адекватні розвитку дитини.
Забезпечити сприятливий режим навчання.
Узгоджувати педагогічні впливи з роботою медичних, психологічних служб, дотримуватися
послідовності і наступності в корекційно-виховній роботі, єдиного охоронно-педагогічного
режиму в школі і сім’ї.
Сприяти соціальній інтеграції дитини: залучати її до позакласної і позашкільної діяльності.

Рекомендації до роботи з дітьми, які навчаються на інклюзивній формі навчання
 Забезпечити адекватне координування, організацію індивідуально-корекційного навчання в
межах концепції інклюзивної освіти для дитини з особливими освітніми потребами та її
сім’ї.
 Забезпечити вдосконалення освітніх методик корекційного навчання в межах концепції
інклюзивної освіти відповідно до потреб дитини з особливими освітніми потребами та її
сім’ї.
 Забезпечити позитивне ставлення учнів, вчителів, батьків здорових дітей до дитини з
особливими освітніми потребами.
 Забезпечити кількість годин для організації індивідуального навчання відповідно до
кількості предметів інваріантної складової навчального плану за умови виконання вимог
Державного стандарту початкової середньої освіти та Державного стандарту загальної
середньої освіти.
 Забезпечити впровадження інтеграційних процесів, адекватних ресурсів для забезпечення
ефективності індивідуально-корекційного навчання дитини з особливими освітніми
потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу.
 Визначити зміст індивідуально-корекційних занять з урахуванням структури дефекту та
індивідуально-психологічних особливостей дитини з особливими освітніми потребами.
 Забезпечити формування і стимуляцію розвитку сенсорно-перцептивних, мнемічних та
інтелектуальних процесів у дитини з особливими освітніми потребами.
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 Забезпечити охоронно-стимулювальний режим для дитини, учня з особливими освітніми
потребами, відповідний розподіл навантаження з урахуванням психічного стану,
організацію життєдіяльності дитини в дошкільних закладах, школах та інших групах.
 Забезпечити необхідний і достатній рівень психічного розвитку дитини для освоєння
шкільної навчальної програми в умовах навчання у колективі однолітків.
 Забезпечити кваліфікований психолого-педагогічний супровід з урахуванням стану
здоров’я, особливостей психофізичного розвитку дитини.
 Забезпечити оцінювання навчальних досягнень за критеріями, розробленими для дітей з
особливими освітніми потребами.
 При проведенні індивідуальних корекційних занять орієнтуватися на індивідуальний стан
дитини.
 Забезпечити вивчення особливостей психофізичного розвитку дитини з особливими
освітніми потребами у динаміці.
 Забезпечити створення відповідних умов для ефективного розвитку дитини відповідно до
вимог оточення.
 Забезпечити впровадження новітніх корекційних форм і методів роботи для успішного
розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
 Забезпечити необхідні зміни до структури соціальної ситуації в розвитку дитини.
 У відновлювально-корекційній роботі враховувати ресурси особистості дитини, її
можливості.
 Забезпечити наявність гнучкого розкладу, який дає змогу проводити індивідуальні заняття,
створювати сприятливе середовище для дитини з особливими освітніми потребами.
 При складанні індивідуального навчально-корекційного плану конкретизувати варіативну
складову із врахуванням особливостей вад розвитку та індивідуальних освітніх потреб
дитини.
 Забезпечити використання розвивального потенціалу навколишнього середовища для
активізації саморозвитку дитини з особливими освітніми потребами.
 Забезпечити урахування запитів батьків, внесення відповідних змін у
зміст індивідуально-корекційних занять, їхнє гнучке варіювання.
















Рекомендації до організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми
із затримкою психічного розвитку
Корекційне навчання проводити з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дитини.
Надавати учневі достатньо часу для виконання завдань та практичного застосування нових
умінь та навичок.
Забезпечити систематизацію знань, уявлень, сприймання, рухливості довільних психічних
процесів, довільну регуляцію діяльності, саморегуляцію навчальної діяльності.
Забезпечити ефективну компенсацію психофізичного розвитку, послабити вторинні
відхилення, запобігти їхній появі.
Запобігати загрозі виникнення потенційних труднощів.
Забезпечити удосконалення психологічної діяльності, окремих психологічних утворень.
Забезпечити ефективність психокорекційних впливів на розвиток пізнавальних процесів,
психічних станів дитини з особливими освітніми потребами.
Створити сприятливі умови для унеможливлення розвитку проявів психопатологічних рис
особистості.
Рекомендації до організації корекційно-розвиткової роботи
з дітьми із розумовою відсталістю
Своєчасно компенсувати відхилення у розвитку дитини, вчити навичкам саморегуляції, які
компенсують основний дефект.
В корекційній роботі опиратись на зону ближнього розвитку дитини.
З метою комплексної корекції розвивального напряму ефективно використовувати,
виробляти позитивні підходи з урахуванням особливостей самої дитини, динаміки її
розвитку.
З метою корекції широкого спектра порушень залучати відповідну команду фахівців,
забезпечити кваліфікований медичний та соціально-психологічний супровід.
Забезпечити сприятливі умови для максимальної реалізації можливостей дитини.
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 Запобігти вторинним наслідкам та створити умови, які б сприяли максимальній реалізації
можливостей дитини.
 Забезпечити приклади застосування набутих знань.
 Забезпечити формування соціально-адаптованої компетентності учнів з особливими
потребами.
 Ефективно сприяти когнітивному, моторному, мовному, соціальному та емоційному
розвитку дитини на функціональному рівні.
 Забезпечити соціальну компетентність дитини, формувати навички самообслуговування.
 Забезпечити комплексний особистісно-орієнтований процес, спрямований на соціальну
адаптацію, нормалізацію комунікативної діяльності, нарощування соціального потенціалу,
підвищення можливостей для особистісної реалізації.
 Враховувати можливості дитини у засвоєнні комунікативного досвіду та перенесення його у
реальну життєву практику.
 Забезпечити необхідну консультативну, соціально-педагогічну допомогу дитині.
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Рекомендації до організації корекційно-розвиткової роботи
з дітьми із дитячим церебральним паралічем
Забезпечити врахування різних видів детермінації при складанні індивідуальних планів
корекційної роботи.
Забезпечити особливі умови організації педагогічного процесу.
Розвивати моторні функції, орієнтувально-пізнавальну діяльність мовлення.
Враховувати закономірності фізичного та психічного розвитку дитини.
Визначати спільно з членами команди необхідні консультації, технічну адаптацію дитини з
особливими освітніми потребами.
При складанні індивідуально-колекційного плану враховувати рівень загальних
інтелектуальних умінь, досвід самостійної діяльності та емоційно ціннісні риси особистості
дитини з особливими освітніми потребами.
Враховувати в корекційній роботі індивідуальні можливості дитини з особливими освітніми
потребами і чинники компенсації.
Забезпечити вдосконалення наявних рухових функцій дитини, корекцію основних рухів.
У відновлювально-корекційній роботі враховувати ресурси особистості дитини, її
можливості.
Забезпечити прилаштування освітнього середовища до потреб дитини з урахуванням її
особливостей та можливостей.
Знижувати вимоги до письмових робіт, використовувати замінні технічні засоби.
Рекомендації до організації корекційно-розвиткової роботи
з дітьми із сенсорними порушеннями
Подавати зміст навчального матеріалу невеличкими частинами, використовуючи
мультисенсорний підхід (слуховий, візуальний, маніпулятивний). Якомога більше
повторювати та закріплювати вивчене.
Забезпечити дозоване навантаження на зорові аналізатори. Дотримуватись охоронного
режиму по зору.
Забезпечити співпрацю фахівців над інтегруванням додаткових послуг у навчальний процес
з урахуванням сенсорних потреб дитини.
Забезпечити формування і стимуляцію сенсорно-перцептивних, мнемічних і
інтелектуальних процесів у дитини.
Забезпечити формування мовленнєвої функції у дитини із порушеннями діяльності
аналізаторних систем.
Забезпечити компенсацію наявних дефектів шляхом активізації аналізаторів зберігання.
Забезпечити отримання шкільних знань в повному обсязі. Звукову інформацію
підкріплювати та дублювати зоровим сприйняттям тексту і комунікаційними пристроями.
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Рекомендації до організації корекційно-розвиткової роботи
з дітьми з епілепсією
Розчленовувати завдання на окремі невеликі частини, складати письмовий алгоритм
поетапного виконання завдання.
Урізноманітнювати навчальну діяльність, забезпечувати плавний перехід від одних видів
діяльності до інших.
Забезпечити врахування різних видів детермінації при складанні індивідуального плану
колекційної роботи.
Забезпечити ефективність вжитих заходів за вибором оптимального методу і темпу
навчання.
При потребі сповільнювати темп навчання, зважаючи на знижені психічну витривалість і
розумову працездатність дитини з особливими освітніми потребами.
Дотримуватись охоронного режиму психічних процесів, використовувати релаксаційні
моменти, прийоми психотерапії, ігрові методи навчання.
Рекомендації до роботи з дітьми з емоційно-вольвими порушеннями
аутичного спектру
Забезпечити комплексний особистісно орієнтовний процес, спрямований на соціальну
адаптацію, нормалізацію комунікативної діяльності, нарощування соціального потенціалу.
Забезпечити формування особистісного ставлення до навколишнього предметного та
соціального світу.
Ефективно сприяти когнітивному, моторному, мовленнєвому, соціальному та емоційному
розвитку дитини з особливими освітніми потребами на функціональному рівні.
Забезпечити відповідний рівень соціальної взаємодії, соціальну компетентність,
комунікативні навички, соціальне сприйняття дитини з особливими освітніми потребами.
Визначити зміст індивідуально-корекційних занять з врахуванням структури дефекту та
індивідуально-психологічних особливостей дитини з особливими освітніми потребами.
Забезпечити розвиток та удосконалення комунікативних функцій, емоційно-вольової
регуляції поведінки.
Забезпечити розвиток відповідних навичок комунікації, соціальної компетентності.
Враховувати в корекційній роботі індивідуальні можливості дитини з особливими освітніми
потребами і чинники компенсації.
Своєчасно визначати результативність корекційної роботи в усіх сферах та етепах
педагогічної корекційної діяльності.

Рекомендації щодо організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми із
гіпердинамічним синдромом
1. Заохочувати учня, підтримувати позитивну мотивацію навчання.
2. Спонукати до виконання завдань, контролювати навчальний процес до його завершення,
адаптувати завдання таким чином, щоб учень встигав працювати у темпі всього класу.
3. Навчальний матеріал унаочнювати настільки, щоб він утримував увагу учня і був
максимально інформативним.
4. Схвально емоційно реагувати на найменші досягнення учня, підвищувати його самооцінку.
5. Забезпечити запобігання негативним нашаруванням у розвитку особистості, своєчасну
психолого-педагогічну корекцію.
6. Забезпечити відповідну корекційно-прогностичну роботу по запобіганню негативним
проявам, нашаруванням у поведінці дитини.
7. Забезпечити умови формування навичок, дотримання норм та правил поведінки.
8. Інформувати батьків щодо необхідності дотримання «поведінкової терапії».
9. Забезпечити кваліфікований соціально-психологічний супровід.
10. Вчасно приймати превентивні заходи для запобігання різним відхиленням розвитку.
11. Забезпечити збалансованість прагнень дитини, самоконтроль негативних емоційних станів.
12. Забезпечити сформованість базових психічних функцій, емоційної сфери, здатності до
довільної поведінки.
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Рекомендації до організації корекційно-розвиткової роботи
з дітьми із поведінковими порушеннями
Забезпечити відповідний кваліфікований психологічний супровід, позитивне керівництво
поведінкою.
Інформувати батьків щодо необхідності дотримання «поведінкової терапії».
Віднайти індивідуальний підхід до дитини, допомогти долати поведінкові проблеми.
Забезпечити ефективну конструктивну співпрацю та партнерські стосунки між батьками та
вчителями.
Забезпечити збалансованість прагнень дитини, самоконтроль негативних емоційних станів.
Забезпечити сформованість базових психічних функцій емоційної сфери, здатності до
довільної поведінки.
Рекомендації до роботи з батьками дітей
з особливими освітніми потребами
Забезпечити батьків дітей з особливими освітніми потребами своєчасним доступом до
інформації і консультації, підтримки з боку професіоналів та інших батьків.
Підтримувати здатність батьків долати психологічні труднощі, посилювати їхню
компетентність з метою повноцінної участі батьків у навчальному процесі.
Залучати батьків дитини з особливими освітніми потребами до розробки індивідуального
навчального плану.
Інформувати батьків дитини з особливими освітніми потребами про індивідуальний план,
його зміст, гнучкість (можливість змін, цілей і завдань, запланованих спеціальних і
додаткових послуг).
Формувати адекватні батьківські установки на соціально-психологічні проблеми дитини з
особливими освітніми проблемами шляхом активного залучення батьків в психокорекційний
процес.
Підтримувати родину у вирішенні проблем, реалізації їхніх власних можливостей з
подолання складних життєвих ситуацій.
Інформувати та підтримувати батьків щодо необхідності дотримання «поведінкової терапії».
Забезпечити інформаційною підтримкою батьків для їхнього професійного зростання у
відстоюванні прав, інтересів дитини з особливими освітніми потребами, ознайомити їх з
конкретними стратегіями дій, які дають змогу досягти позитивного результату.
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Maria Montessori
Д-р Марія Монтесорі
Метод наукової педагогіки
Державне видавництво
Київ – 1921

Промова з приводу відкриття «ДОМУ ДИТИНИ»
С. 25-31
Коли б ми були тепер в одній з тих
чудових аудиторій, що нам так радо дає
висококультурна столиця Італії і видатний
оратор деклямував би нам яку-небудь дію з
драми Максима Горького «На дні», а при
кінці подав би й поезію Кардучі «На смерть
прекрасної й заможної жінки», де він малює
глибини людського страждання, не те горе,
яким є смерть прекрасної жінки…
«Страждання инші знаю я таємні
І лихо инше знаю…»
Але страждання життя бідних людей в їх
темних халупах, що викликало в геніяльного
поета цей лемент:
«Розкрийте
Безодні людського страждання»,
І коли б якийсь таємний голос залунав,
западаючи нам кожним словом у наші жахом
охоплені душі:
«Ідіть по цих місцях злиденних, бо так
ростуть оазиси щастя, чистоти й миру!
Гідні там здобудуть собі власний добрий
будинок; там іде робота морального визволення, там свідомість народу скидає кайдани
розпусти і геть жене темряву неуцтва.
Навіть діти мають свій власний «дім». Нові
покоління йдуть на зустріч новим часам, коли
ми не проливаємо сліз з приводу злиднів, а
нищимо їх; коли безодні людського
страждання зробляться чимсь минулим й не
залишиться між живими ніякої згадки про
них, крім тієї, що лунатиме в піснях
несмертельних поетів – які різноманітні
почуття охопили б нас тоді і як ми раптом
метнулися б сюди, на зразок магів, що їх вела
небесна зірка та сновида!
Я кажу все це для того, щоб ви зрозуміли
всю надмірну величність цієї звичайної
скромної залі: це мов частина дому, відкраяна
рукою матері діточкам цього району. Це вже
другий «Дім дитини», що закладається в
цьому лихому кварталі Сан-Лоренцо.

Квартал Сан-Лоренцо має за собою лиху
славу, бо майже що-дня газети столиці беруть
з нього матеріял для своєї сумної хроніки.
Але не всі знають або пригадують собі
походження цієї частини міста. Ніколи не
мали на думці будувати тут квартал для
народу; не хотіли будувати тут помешкань
для народу. І, справді, Сан-Лоренцо – н е
н а р о д н і й квартал, а квартал бідноти: тут
животіє й чесний робітник, що живе на
загорьовану копійчину, а иноді й безробітний,
- це звичайне явище для міста, яке не має
фабрик, - тут є й гулящі люде, й ті, що після
в’язниці перебувають під доглядом –
мішанина всякого люду.
Квартал Сан-Лоренцо виник протягом
1884-1888 років під час
гарячкової
будівельної діяльности. Будуючи нові
будинки, зовсім не керувалися хоч будьякими
соціяльними
або
гігієничними
принціпами; будували лише з метою вкрити
більшу площу землі кам’яними мурами. Що
більше забудованого місця, то більше
прибутків одержували зацікавлені банки та
товариства, без огляду на сумну майбутність,
що таким чином готовили. Зрозуміла річ, що
ніхто не турбувався про дім, який будовано,
бо сами будівничі не мали на думці залишати
їх собі як власність.
Коли почалася будівельна кріза 1888-1890
років, що її можна було заздалегідь
передбачати, то ці будинки, на швидку руку
закінчені, залишилися на довгий час без
мешканців; а потім поволі, за відсутністю
помешкань,
почали
наповнюватися
мешканцями. І тому, що справжні власники
цих будинків не хотіли або й не могли до
витрачених грошей докладати ще нових, то ці
будинки, спочатку вже антигігієничні й
попсовані тимчасовими мешканцями, стали
притулками для найнезаможнішого класу
столиці. Помешкання, призначені не для
простого люду, були завеликі: 5-6-7 кімнат. І
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ціна на них була дуже незначна, порівнюючи
з їх розміром, але все ж висока для однієї
небагатої родини. Звідціль неминучисть
здавати частину помешкання в найми.
Наймач, що платить за 6 кімнат 40 лір,
віддаючи кімнату за 8-10 лір для заможніших
і куток кімнати або коридор – для бідніших,
мав чистого прибутку 80, а иноді й більше лір
що-місяца і в додаток ще й даремне
помешкання. Для такої людини остаточно
розвязувалися всі проблеми існування, і
навіть її прибутки збільшувалися від усякої
спекуляції: наймач заробляє на незаможності
свої сожителів, позичає невеликі грошові
суми під такий відсоток, як одна ліра на
тиждень на кожні 10 лір позичених грошей, а
це складає 500% річних. Иншими словами,
здаючи кімнати, ми маємо найгіршу форму
глитайства, коли бідняк грабує бідняка. До
цього додайте згущення мешканців, при
якому дівчата й хлопці мають те саме
помешкання, додайте розпусту й злочинства.
Иноді щоденна хроніка розкриває весь жах
цього інтимного життя: велика сім'я спить у
одній кімнаті, дорослі сини й дочки вкупі, а
куток кімнати здають сторонній жінці, що
приймає до себе вночі відвідувачів. І хлопці й
дівчата бачуть це, починаються романтичні
історії, а на прикінці – кровавий злочин – і на
хвилину піднімається завіса й ми бачимо
незначну частку цієї безодні людського лиха.
Хто з нас зазирнув би в такі помешкання, то,
хоч раніш його палка фантазія й уявляла собі
щось подібне, все ж його охопив би жах та
здивування. Це не та картина бідноти, що ми
її часто уявляємо, мов на театральній виставі.
Ні, тут царство темряви. Нас вражає ця
темрява, серед якої, навіть о південну пору,
не можна розгледіти всієї кімнати, як треба.
Ось наші очі трохи призвичаїлися до темряви
й ми помічаємо в кутку ліжко, а в ньому –
хворого.
Коли, наприклад, ви принесли трохи
грошей від якого-небудь благодійного
товариства й треба рахувати гроші, одержати
розписку, то доводиться засвітити свічку! Як
часто говоримо ми про соціяльні питання і в
думках утворюємо собі фантастичні картини,
замісць того, щоб ознайомитися з самою
дійсністю на власні очі! І ми сперечаємося на
тему, чи можуть, чи ні учні наших шкіл
учитися дома й виконувати задані роботи,
припускаючи, що навіть найбідніший має
можливість писати на підлозі біля свого
ліжка! І ми маємо на думці утворити рухомі
книгозбірні, щоб бідні могли читати в себе
дома; і вважаємо за потрібне друкувати
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брошури на теми гігієни й виховання, щоб
розповсюджувати їх для читання серед
найбіднішого люду! І все це свідчить, що ми
зовсім не знаємо справжніх потреб бідноти.
Світла, світла, кажу, не мають вони, щоб
читати! І ці пролетарі мають перед собою
куди складніше питання, ніж про духовний
розвиток, питання – що їсти!
Що до дітей, які тут родяться, то треба
відмінити звичайний вислів – бо тут вони не
на світ родяться, а починають життя в
темряві, ростуть у темряві та отруйному
повітрі людського скопища. Зрозуміла річ, що
вони всі забруднені, бо вода в цьому
помешканні для бідноти розрахована на 3 або
4 душі; а коли її розподіляють між двома чи
трьома десятками, то її ледве вистачає, щоб
напитися!
Коли ми пригадаємо собі той поетичний і
святий зміст, який ми, італійці, надаємо слову
“Casa”, рівняючи його що до змісту з
священними для англійців “home”, коли ми
пригадаємо собі цей храм внутрішнього
життя, де душа наша находить собі
відпочинок у найтендітніших почуттях, де
запашні
квітки
мають
вигляд
матеріялізованого почуття, – коли ми
пригадаємо це святе святих, приступне тільки
для дорогих нам істот, і коли ми уявимо собі
протилежний стан речей, а разом ту нашу
нечулість, коли ми маємо на думці
використати виховальний вплив родинного
оточення й дому для всіх учнів, тоді як значна
кількість не має цього дому, а замісць нього
забруднені стіни, між якими наочно можна
бачити фізіологичні акти і розпусту, де
ніколи
немає
інтимности
життя
й
приємности, де часто й часто немає світла,
повітря, води, – от тоді ми повинні будемо
зробити той висновок, що не можна
абстрактно розмовляти про рідну-хату, як про
загальний чинник виховання мас, як про
грунт, на якому побіч з родинним життям
закладаються міцні підвалини соціяльного
устрою. В протилежному разі ми були б не
люде-практики, а поети-мрійники.
При таких умовах для бідноти почесніш і
здоровіш шукати собі притулку на вулиці, і
справді, діти бідноти живуть на вулиці. Але
як часто вулиці бувають і місцем крівавих
злочинств, суперечок і жахливих сцен, що ми
ледве можемо собі уявити! Щоденна хроніка
оповідає нам про жінок, за якими женуться їх
люті й п’яні чоловіки з ножем у руці,
наздоганяють свою жертву й несамовито
забивають; про дівчат, що бліді, мов хустка
від жаху, тікають від хлопців, що навздогін їм
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кидають каміння; і можна бачити такі події,
що про них хроніка не оповідає, і про які
важко навіть оповідати: ось жінка, що вночі її
ґвалтували піяки в шинку, а потім кинули
знесилену й п’яну в сміття канави. А ранком
збігаються сюди діти і, як зграя птиць над
стервом, збіраються навколо, галасують і
посміхаються з цього брудного тіла жінки, що
лежить у смітті, і штовхають ногами цю
чорну від бруду людину.
І такі явища здичавіння, глибшого, ніж за
часів варварства, мають місце на околиці
космополітичної столиці, матері культури,
цариці мистецтва, і це варварство робиться
можливим через новий і попереднім вікам
незнайомий
факт
відокремлення
бідних мас.
В
середні
віки
відокремлювали
прокажених; католики відокремлювали в
г е т о євреїв; але ніколи не вважали бідність
за таку небезпеку й становище, що треба було
б відокремлювати. Навпаки, бідні жили
всуміш з багатими, і звичайною темою для
творів красного письменства аж до наших
часів, аж до Віктора Гюго, аж до того часу,
коли я ходила до школи, був саме цей
контраст між багатим та вбогим, між палацом
і сусідніми халупами, яким він застує світ,
між драмою кімнатки на останньому поверсі
та бенкетом першого поверху. Звичайним
прикладом для морального виховання було
оповідання про те, як багата князівна
допомогла своїм бідним сусідам, або як діти
заможньої жінки врятували бідну жінку з
горішнього поверху. Все це для сучасного
моменту було б якесь безглуздя. Бідні в наші
часи не бачуть прикладів приязні з боку
багатих і в лиху годину не сподіваються вони,
що їм допоможуть їх багаті сусіди. Ми забули
навіть про ті крихти, що колись кидали ми
бідним. Ми гуртуємо їх докупи, там за
мурами міста й залишаємо їх самим собі, в
самоті, в безпорадності, щоб вони один
одному давали приклади лютости й розпусти.
Але всякий, хто ще має соціальну свідомість,
визнає, що таким чином ми утворили огнища
зарази, д у ж е н е б е з п е ч н і для самого
міста, що викинуло з себе геть усе нечисте,
тим часом, як тіло його взялося гангреною –
через те, що, згідно з аристократичним
естетичним ідеалом, хотілося йому бути
цілком чепурним та гарним.
Коли я перший раз проходила цими
вулицями, де порядні люде бувають тільки
тоді, коли їх несуть на кладовище, мені
здавалося, що оглядаю якесь місто великої
катастрофи. Це околиці міста, і тут, біля

кладовища, мали намір збудувати нову
частину з великими будинками, з рівними
вулицями. І здавалося мені, наче якийсь сум
оповивав людей, що блукали тихими
вулицями, немов приголомшені й налякані.
Мертва тиша мов свідчила, що громадського
життя немає, воно припинилося; ні одного
візника, ні одного веселого виклику
вуличного продавця, ні катеринника, який
грає, сподіваючися, що йому кинуть кілька
мідяків. І все те, що в осередку міста
забороняють, як ознаку бідности й щось
протилежне культурі, було тут навіч,
надаючи життя цій сумній тиші.
Оглядаючи ці вулиці з глибокими
канавами, з камінням, що виглядало з
розбитого бруку, можна було припустити, що
тут пройшла велика повінь, яка знесла геть
силу землі, а придивляючися до будинків з
пошарпаними входами, облупленими стінами,
де повивалювалося багатенько цеглин, можна
було думати, що великий землетрус
зруйнував цю частину міста.
Далі, не вважаючи на численне населення,
тут не має ні однієї з тих народніх крамниць,
де можна купити собі речі першої потреби за
такі невеликі гроші, що це здається
приступним навіть для найбідніших. Ні однієї
крамниці, ні однієї їдальні, опріч брудних
шинків, що порозкривали свої смородливі
пащі на вулицю… Тепер тільки ми розуміємо,
що важке лихо, яке гнітить цих людей – це
бідність та розпуста.
Це сумне й небезпечне становище, на яке
звертає увагу хроніка щоденних злочинств і
мерзот, викликало співчуття з боку чулих
людей та порушило їх серця, і ось ми маємо
спроби благодійства. І можна сказати, що
окремі форми бідноти знайшли собі
відповідні
засоби
боротьби,
робили
найріжноманітніші спроби: і гігієничні
притулки для новонароджених, і дитячі
притулки й амбулаторії.
Але яке значіння має діяльність
благодійних товариств? Трохи більше, ніж
словесне жалкування, – це жалкування,
перетворене в чинність. За відсутністю
постійних матеріяльних засобів та організації,
вона може зробити не дуже багато добра, бо
доводиться обмежуватися допомогою лише
дуже незначній кількості осіб. А розміри лиха
та його небезпека, навпаки, вимагають
визволення широких мас та енергійної
діяльности, без обмеження її з матеріяльного
боку. Справжню користь могла б принести
тільки така організація, що, розвиваючи свою
благодійну діяльність, сама розвивалася б і
63
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росла від цього тут саме, в межах цього
району.
На цьому принціпі й почав широку та
геніяльну діяльність Римський Інститут
дешевих помешкань. Загальна ідея цього
Інституту, ідея цілком сучасна, належить
директорові цього Інституту, інженерові Е.
Таламо. А практичний бік справи, з усією
системою
засобів,
не
має
собі
п р и к л а д у ні в Італії, ні за кордоном. За три
роки до цього часу закладено в Римі цей
Інститут і завдання його було купувати
будинки в місті, поліпшувати їх, одержувати
з них прибутки й доглядати так, як то робив
би найпорядніший власник.
У першу чергу купили великий участок в
кварталі Сан-Лоренцо, де нині Інститут має
58 будинків, загальною площею 30.000
кв.метрів. Там є, не рахуючи першого
поверху, 1600 помешкань, де знаходять собі
притулок бідні люде. Таким чином, Інститут
дешевих помешкань робив добро великій
кількості родин, і його діяльність – справді
щось грандіозне.
Згідно з своєю програмою, Інститут, як
найпорядніший власник, визнав, що не можна
вважати за добру та за прибуткову власність
ці майже зруйновані та попсовані будинки,
які з погляду будівельного та санітарного щодня втрачали б свою вартість.
Тому й виникла думка перебудувати всі ці
будинки на нові, сучасної архітектури, згідно
з вимогами санітарії й звертаючи увагу на
моральний
добробут
населення.
Таке
перебудування з погляду архітектурного
забезпечувало б їм на довгий час їх вартість;
поліпшення ж боку санітарного й піклування
що до порядности мешканців, сприяючи
добробуту цих останніх, забезпечувало б
сталість прибутку від помешкань. І була
складена програма діяльности, щоб поволі
досягти означеної вище мети. Перебудування
йде поволі тому, що в наші часи, коли
помешкань взагалі обмаль, дуже важко було б
виселити з будинку всіх мешканців разом. Як
бачимо, ті самі принціпи гуманности не
припускають бажаної швидкости в цьому
процесі визволення. До цього часу Інститут
перебудував тільки три будинки в кварталі
Сан-Лоренцо, згідно з такою постановою:
А) В кожному будинкові знести геть ті
частини його, що не збудовані спочатку, як
помешкання, а виникли потім з метою
збільшення прибутків; иншими словами,
знищити будови в осередку двора, що
займають там багато місця, бо вони
непридатні з гігіеничного погляду для
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помешкань і не дають повітря й сонця
головному будинкові. Так зникли вузькі й
темні закутки, а на їх місці тепер внутрішні
двори; головний будинок тепер має більше
світла й повітря, а тому вартість його, як
майна, збільшується;
В) Прокласти нові сходи й краще
розподілити помешкання, так щоб замісць
помешкань з 5-6-7
кімнатами були
помешкання з 1-2-3 кімнат та кухні.
С. 28
Доцільність
такого
перебудування
очевидна сама по собі, як з погляду
господарчого для власника, так і з погляду
матеріяльного та морального для мешканців.
Збільшуючи число сходів, ми зменшуємо
число осіб, що проходить по них, а разом і
наслідки цього, особливо, коли зауважимо,
що ходять люде, які не дуже поважають
чистоту, лад та власну хату. Так само
зменшується
й
зближення
по-між
мешканцями, особливо в ночну пору – що має
своє моральне значіння. А перебудовуючи
великі
помешкання
на
малі,
ми
відокремлюємо невеличкі родини й ведемо
боротьбу з найманням кімнат, а разом з усіма
наслідками згущення населення та з його
непорядністю. Таким засобом зменшується
тягар платні для окремого мешканця й
збільшується прибуток власника, який нині
одержує ті гроші, що були незаконним
здирством спекулянтів кімнатами. Коли,
наприклад, власник, що одержував раніш 90
лір що-місяця за помешкання з 6 кімнат,
робить з нього три окремі помешкання з 1
кімнати та кухні, то ясно, що прибуток його
збільшується.
Моральне
ж
значіння
такого
перебудування залежить від того, що тепер
немає вже доброго грунту для всіх тих
негарних нахилів та нагод, що виникають при
згущенні населення. І ці люде перший раз за
своє життя почули свою власну волю у
власній хаті, в родинному оточенні.
Але Інститут має ще ширші завдання. Він
те тільки дає гарне помешкання, світле, де є
чимало повітря; помешкання оздобне,
справне, мов лискуче, з атмосферою чистоти
й невинности. Цього ще занадто мало! Цей
добробут накладає де-яку відповідальність на
мешканця – треба дбати про помешкання,
доглядати його від щирого серця; мешканець,
що одержує чисті кімнати, повинен
додержувати їх в чистоті, повинен поважати й
дбати про мури помешкання, починаючи від
входу й до найнезначнішого закутку. Той, хто
найкраще додержуватиме своє помешкання,
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має
щорічну
нагороду.
Так
починається між мешканцями гарна й
корисна конкуренція що до практичної
гігієни в такій нескладній та звичайній справі,
як з б е р і г а н н я м а й н а . І це, справді,
новина! До цього часу тільки великі
національні пам’ятники, дивні й видатні
твори мистецтва, були під постійною
охороною. Нині наші будинки для народу
рівняються з такими пам’ятками: догляд за
ними доручають сотні робітників –
мешканців будинку. І тому цей догляд майже
бездоганний: будинок має гарний вигляд, без
однієї плями, чистий і блискучий, мов ті
історичні мармурові базиліки. Будинок, у
якому ми тепер і де відкривається другий
«Дім дитини», протягом двох років перебуває
під постійним і виключним доглядом та
охороною його мешканців. І тільки небагато з
по-між буржуазних домів можуть рівнятися
що до чистоти й охайности з цим будинком
бідного люду!
Як бачите, ми зробили чудову спробу.
Разом з любов’ю до рідної хати в людях
розвивається охайність й почуття естетичні. І
ми допомагаємо цьому, оздоблюючи будинки
натуральними орнаментами – ріжними
рослинами,
деревами,
пальмами
в
внутрішньому дворі. Таким чином, мешканці,
конкуруючи в добрих та корисних справах,
знайомляться з почуттям для них новим й
робляться гордовитими, як колектив, з
приводу того, що вони мають найкращий
будинок, що вони піднесли себе на вищий
щабель культурного життя. Вони не тільки
мешкають у будинку, але з н а ю т ь і
в м і ю т ь м е ш к а т и д о б р е , і вміють
п о в а ж а т и свою хату, як порядні й
культурні люде.
Це є перший ступінь: далі неминуче
виникає охайність індивідуальна. Не можна
припустити, щоб в чистому помешканні були
брудні меблі; так само, коли помешкання
буде чисте, виникає й бажання індивідуальної
охайности.
Одна
з
найважливіших
гігіеничних реформ Інституту, це кімнатилазні. Кожний будинок має окремі кімнати з
ваннами, або душами, де є вода холодна й
гаряча й де мешканці можуть митися по черзі,
так, як наприклад, в инших будинках по черзі
можна прати білизну на дворі в фонтані. Це
велика вигода, яка заохочує до охайности! І
це куди краще, ніж народні лазні, або купання
вдома в теплій воді, де бере участь невелике
число осіб.
Поруч з поліпшенням життя ми робимо
кращими також гігієнічні умови. І не тільки

соняшний промінь, але й промінь культури
ллється в ці темні колись безодні людського
страждання.
Але дбаючи про таке ідеальне й напів
безплатне утримання своїх будинків, Інститут
спіткав одну перешкоду. Я кажу про дітей
дошкільного віку. Протягом усього дня,
залишені батьками, що пішли на роботу, ці
діти не розуміють тієї дбайливости й бажання
одержати
нагороду,
які
робляться
виховальними чинниками для дорослих в їх
догляді за будинком. І звичайно, ці діти в
своїй несвідомості часто виявляють нахили
вандалізму.
Від цього мала свій початок друга
реформа, а потрібні для неї гроші ввіходили
посередньо в кошти по утриманню будинку. І
це є найкраща форма податку, що його колинебудь вигадувало міське самоврядування. А
саме, гроші, потрібні для «Дому дитини»,
здобували самі батьки тільки тим, що вони
додержували чистоти будинку, а Інститут
таким чином був позбавлений від відповідних
видатків. Найкращий приклад моральної
чинности!
У «Домі дитини», що призначають
виключно для дітей дошкільного віку, матеріробітниці можуть спокійно залишати своїх
дітей. Діти мають від цього велику користь, а
матері почувають себе вільнішими й
зберігають свої сили. Але й це благо накладає
де-які обов’язки й умови. Про це свідчить
статут, який бачимо на мурі будинку:
«Матері повинні посилати своїх дітей
чистими, а також сприяти виховальній роботі
завідательки школою».
Два обов’язки: піклування про фізичний і
моральний бік своїх дітей. Коли помітно буде
чи то з розмови дитини, чи то з її
поводження, що родинне оточення псує
виховальну роботу школи, то дитину знову
доручають
і
без
воріття
доглядові
недбайливих й байдужих до власного
добробуту батьків. Ті батьки, що лаються, що
сваряться з одного боку почувають цей тягарь
виховання малих дітей, які потрібують для
себе великої уваги, а з другого боку бачать,
що їх діти, ця найдорожча частина їх сім'ї,
знову залишаються без догляду. Тому батьки
повинні бути гідними такого великого щастя,
як ця школа для малечі.
Досить тільки, щоб батьки мали щире
відношення. Що ж до практичного боку
справи, то про це знайдемо в статуті. А
взагалі, що-тижня, принаймні один раз,
матері повинні мати бесіду з завідателькою,
подавать потрібні відомості про дитину й
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одержувати корисні для себе вказівки. І
певно, це дуже придатні вказівки що до
виховання й здоровля дитини, бо «Дім
дитини» має не тільки вчительку, але й
лікаря.
Матері завжди мають нагоду розмовляти з
завідателькою, бо вона подає тут же
постійний приклад того, як повинна жити
порядна й культурна людина. Учителька має
«неодмінний обов’язок» мешкати в цьому
самому будинку й таким чином вона є сусідка
всіх родин своїх учнів. А це дуже важливо!
Між цими напів дикими людьми, в будинку,
де вночі не всякий наважиться йти без зброї,
ж и в е т а к и м с а м и м ж и т т я м , як і
вони, порядна людина, високо освічена,
учителька з професії і присвячує весь свій час
і все своє життя великій роботі піднесення їх
культурного рівеня. Це – апостол правди і
добра, авторитет моралі. Коли вчителька має
добре серце й відповідний такт поводження,
вона зробить надзвичайно багато доброго на
користь народу!
Цей приклад не має собі аналогичного:
здається, що це дивний сон, але ні – це
дійсність, переведена на практиці. Правда, що
були приклади, коли люде з щирим серцем
селилися по-між бідного люду, за-для його
освіти. Але успіх такої роботи незначний,
коли помешкання бідного люду не гігієничні
й коли люде вищого рівеня не можуть жити
побіч з ними; успіх буде тільки тоді, коли всі
мешканці будинку розвиватимуть звички до
всього доброго й під впливом нагород чи якої
іншої приваби перетворюватимуть своє життя
до вищого ступеню.
Наш приклад не має собі аналогичного
також і з погляду педагогичної організації
«Дому дитини». Це – не притулок для дітей з
його п а с и в н и м життям. Це – школа
виховання, якої методи ґрунтуються на
найдоцільніших
принціпах
наукової
педагогіки. Тут слідкують і керують
фізичним розвитком дітей, досліджуючи їх з
антропологичного боку; роблять вправи що
до розвитку мови, почуттів, що до
практичного життя і так утворюють
підвалини виховання. Навчання – суто
наочне,
за
допомогою
надзвичайно
ріжноманітного дидактичного матеріалу. Не
зупиняючися на подробицях, скажу тільки,
що в школі існує окрема зала для купання з
гарячою та холодною водою й з
умивальниками для дітей, де це можливо,
школі належить участок землі, на якому діти
мають свій зразковий городчик.
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Особливо
треба
підкреслити
той
педагогічний успіх, що його добуває «Дім
дитини» як школа. Хто знайомий з школою та
з питанням педагогіки взагалі, той знає,
скільки нині надають значіння ідейному та
важко здійснимому принціпу гармонійного
співробітництва сім'ї та школи. Мало не
завжди сім'я залишається далекою від школи
й ворожою; вона мов яке недосяжне марево. І
часто сім'я неприступна не тільки для
педагогичного поступу, а навіть і для поступу
життьового. Нині в перший раз ми
спостерігаємо,
що
можна
практично
здійснити
цей бажаний
педагогичний
принціп. Школу влаштовують у родинному
оточенні; опріч того, ця школа є власністю
колективу. І батьки можуть бачити все життя
вчительки, увесь процес її виховальної
роботи. Ідея ж школи, як колективної
власности – це нова, чудова й корисна для
виховання ідея.
Батькам відомо, що «Дім дитини» – це їх
власність, що на утримання його йде частка
від платні за помешкання. Матері можуть у
всяку пору дня заходити до школи, дивитися,
дивуватися, зупиняти свої думки над
питанням школи. Так, школа завжди викликає
міркування. Вона є джерело добра й
удосконалення для батьків і дітей. Можна
сказати, що матері від щирого серця люблять
«Дім дитини» і його завідательку, і якими
чулими робляться ці порядні матері з
простого люду що до вчительки їх
наймиліших дітей! Часто вони приносять для
неї цукерки й квітки й залишають їх на
підвіконні школи, як безсловесну ознаку їх
мало не святої пошани.
Коли після трьох років такого морального
іспиту матері посилатимуть дітей до
звичайної школи, то вони вже матимуть
належну
вмілість,
щоб
допомагати
виховальній роботі школи, а разом з тим і те
переконання, що його не завжди можна
спостерігати й серед освіченіших людей, що
гарного сина треба собі з а с л у ж и т и своїм
власним добрим поводженням та своєю
власною гідністю.
Другий успіх «Дому дитини» торкається
наукової
педагогіки.
Грунтуючися
до
останнього часу на антропологичному
досліджуванні
над
учнями,
наукова
педагогіка могла як слід розвязати лише
невелике число питань що до реформи
виховання. Бо в людині ми маємо не тільки
бік біологичний, а ще й соціяльний, і саме
сім'я є соціяльне оточення дитини в її шкільні
роки. І даремне силкуватиметься наукова
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педагогіка поліпшити нові покоління, коли не
буде впливати також і на оточення, в якому
виникають та ростуть нові покоління. Вся
робота що до педагогичної гігієни йде на
марно, коли не підвищуватиметься рівень
соціяльного оточення – сім'ї. Ось ми,
освітлюючи життя сім’ї промінем нової
правди та поступу, остаточно, на мій погляд,
розвязуємо
питання
про
цілковите
перетворення
соціяльного
о т о ч е н н я для нових поколінь, а через це
робиться для нас важливим переводити в
практиці шкільного життя найголовніші
принціпи наукової педагогіки.
Є ще одна гарна прикмета «Дому дитини»
– це є перший ступінь до соціалізації сім'ї.
Справді, «Дім дитини» дає ту щасливу
нагоду, що матері можуть залишати своїх
дітей не тільки в місці для них безпечному,
але такому, де діти робляться кращі. І всі
матері мають цю щасливу нагоду й можуть
іти спокійно на свою щоденну працю.
Досі це було можливим тільки для одної
кляси. Тільки багатійки могли залишати свою
сім’ю та йти по своїх справах чи для розваги,
а дітей тим часом доручати або вчительці, або
боні. Нині матері з простого люду, що живуть
у цих будинках, можуть казати, як і
багатійки: «я залишила моїх дітей з
учителькою чи боною». Ба ні! Як
ясновельможні пані, вони можуть додавати:
лікарь доглядає їх завжди й стежить за їх
належним розвитком.
С. 30
Тільки в Англії в вищих колах жінки
мають при собі чепурненький «нотатник
матері», де занотовують найголовніші виміри
й найвидатніші моменти в історії розвитку
своєї дитини. А наші матері мають
«біографічні схеми» розвитку своїх дітей, що
їх оброблюють учителі й лікарі. Тільки ці
схеми складають на наукових принціпах, а
тому
їх
можна
назвати
зразковим
«нотатником матері».
Всі ми розуміємо велику користь від
соціялізації загально-потрібних предметів.
Пригадаймо соціялізацію візника-трамваю,
соціялізацію смолоскипу й лихтаря – постійне
освітлення вулиць, пригадаймо всі форми
соціалізації, що полегшують комунікацію і
таким чином зберігають нам стільки часу, все
це – джерела добробуту. Далі, піднесення
виробництва предметів загального вжитку, як
наслідок індустріального розвитку, робить
для всіх приступними, наприклад, нову одіж,
килими,
завіси
на
вікна,
ласощі,
порцеляновий посуд, металічні ложки й т.и…

Все це підносить добробут людей, а разом
зменшуються
зовнішні
ріжниці
між
соціяльними класами. Все це ми бачимо в
дійсності й широко користуємося з усього
цього. Але досі ще не було соціялізації
«окремої людини», – соціялізації прислуги та
урядовців; тепер ми її маємо на прикладі
наших учительок чи бон.
Що до цього, то «Дім дитини» подає
перший і поки що, як для Італії, так і для
закордонних держав, єдиний приклад. Він має
велике значіння, бо відповідає потребам часу.
Нині було б помилкою гадати, що можливість
залишати дітей звільняє матерей від їх
природного й соціяльного обов’язку –
плекати й виховувати нове покоління. Бо
розвиток соціяльно-економичного життя
тепер покликав і жінку-робітницю до
громадського життя й таким чином вона
мусить залишати своїх дітей, хоч і
турбується, що вони блукають без догляду.
Така установа була б корисна не тільки для
просто робітничої кляси, але й для
буржуазної, де багато жінок працюють своїм
інтелектом. Всі вчительки й виховательки, що
часто, опріч школи, мають приватні лекції,
доручають своїх дітей доглядові якої-небудь
нікчемної й невідомої служниці, яка иноді
буває разом з тим покоївкою або кухаркою.
Через це, скоро лише було зроблено
оголошення про перший «Дім дитини»,
Інститут дешевих помешкань одержав велику
силу листів від заможніших людей з
проханням поширити цю інституцію і на їх
помешкання.
Коротко
кажучи,
ми
переводимо
соціялізацію матерніх обов’язків, обов’язків
жінки в сім'ї. І разом з тим ми практично
розвязуємо де-кілька важливих питань що до
визволення жінок, питань, що багатьом
здавалися безнадійними. Що ж буде –
запитували – в сім'ї, коли жінка-мати піде з
неї геть? А буде те, що сама сім'я
перетвориться й візьме на себе обов’язки
матері.
Я гадаю, що в майбутності виникнуть ще
нові форми соціялізації, наприклад, що до
догляду за хворими. Жінка з природи –
найкраща сестра-жалібниця для своїх рідних.
Але всі знають, як часто нині доводиться
жінці з відчаєм на серці кидати ліжко, де
страждає хто-небудь з кревних, і бігти на
роботу. Бо конкуренція – надмірна, і коли
обов’язків не виконують, як треба, виникає
небезпека втратити ту роботу, що дає хліб
щоденний. Ось і було б надзвичайно гарно,
коли б хворих можна було б залишати в
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«домовій лікарні», куди можна ввіходити в
години, вільні від праці, де навіть уночі
можна доглядати за хворим. Наскільки це
було б кращим з погляду гігієничного що до
ізоляції та дезінфекції! Бо кому ж незнайомий
той клопіт у сімї, коли мала дитина занедужає
на пошесну хворобу, і батьки не можуть дати
собі ради, як ізолювати инших дітей. Бо буває
так, що в місті, куди вони не-що давно
переїхали на нову посаду, немає в них рідних
або знайомих, яким можна було б доручити
дітей.
Те саме має силу й що до соціялізації
кухні. Це ідеал більше віддалений, але
здійснимий, як свідчать блискучі спроби,
зроблені в Америці.
Обіди, замовлені ранком, машиною
посилали б мешканцеві в його спокійну
сімейну їдальню. Це було б дуже придатним,
особливо для тих сімей середньої кляси, що
доручають своє харчування й своє здоров’я
якій-небудь несвідомій кухарці, що вміє хіба
тільки псувати страви, або беруть собі дешеві
обіди з якої-небудь їдальні за три версти від
дому.
Взагалі, перетворюючи сім'ю, треба дбати
про те, щоб заступити як-небудь ролю жінкиматері, що нині працює в громадянському
житті.
І можна було б порівняти дім з
каракатицею, що все захоплює та ковтає,
кришить й перероблює в нові форми все те,
що мало цінність для громади й тому через те
колись відокремилося від сім'ї – школи, лазні,
лікарні.
Є також течія – перетворити місце
розпусти й небезпечної розваги в культурні
осередки. Поруч з домами дитини могли б
виникати клюби й читальні для дорослих
людей, особливо для чоловіків, що могли б
там розвивати себе увечері. Цей домовий
клюб, так само корисний і практично
здійснимий, як і «Дім дитини», викликав би
закриття шинків і пристановищ, де грають у
карти, а це закриття, певно, сприяло б
піднесенню моральности населення. І я
гадаю, що Інститут дешевих помешкань у
недуже віддаленій майбутності організує такі
читальні в своїх будинках кварталу СанЛоренцо. Мешканці матимуть там газети,
відповідні книжки, слухатимуть лекції – і
таким чином поширюватиметься їх світогляд.
Як бачимо, ми зовсім не напередодні тієї
небезпеки, що її викликає розлад домового та
сімейного життя, коли жінка з огляду на
соціальні умови повинна заробляти собі
щоденний хліб. Саме домове життя візьме на
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себе ролю жінки в устрою сімї. І
наближаються ті часи, коли мешканці,
віддаючи платню власникові будинку,
одержуватимуть замісць того весь потрібний
для життя комфорт, на зразок того, як колись,
даючи гроші господині дому, одержувати все
потрібне для сімейного життя.
Так в розвитку домового життя ми
доходимо до ідеї значно вищої, ніж ідея
сучасного англійського “home”. Це не тільки
одні стіни, хоч хай ці стіни будуть чисті й
оберігатимуть інтимне, майже святе життя
сім'ї. Це щось більше! Наш дім живий, він
мов охоплює своїх мешканців ласками й
ніжними руками жінки. Він сприяє
моральному устрою життя, добробуту – лікує,
виховує, і коли є в ньому соціялізована кухня,
годує малечу. І втомлений робітник знайде в
ньому, мов на лоні порядної й ласкавої жінки,
відпочинок і силу для нової праці. Наш дім –
це інтимне життя, це велике щастя.
І жінка нових часів, немов метелик, що
визволився з лялечки, буде вільна від тих
прикмет, що колись приваблювали до неї
чоловіка, який шукав у неї джерела
матеріяльного добробуту. Вона буде вільний
індивідуум і громадська робітниця. Як і
чоловік, вона шукатиме свого щастя та
відпочинку в домовому житті, що буде
перебудоване
й
соціялізоване.
Вона
вимагатиме, щоб її любили за для неї самої, а
ніяк не зогляду на власний добробут та мирне
життя. І визнаватиме любов, з якою не буде
сполучена праця невільниці. Для людини
мета любови зовсім не забезпечення власного
спокійного життя – значно вища її мета, а
саме – розвивати сили вільного духу,
удосконалюючи його аж до того ідеалу, яким
є абсолют і в такому саме напрямку
продовжуючи рід свій.
Це – любов, про яку мріяв Фрідріх Ніцше.
В його «Так казав Заратустра» жінка свідомо
бажає собі кращого сина, ніж сама вона, й
каже: «Чому ти мене бажаєш? Може тому, що
самотність лякає тебе? – І ти хочеш
забезпечити собі спокій життя? Тоді, геть від
мене! Я бажаю чоловіка, що одержав
перемогу над самим собою й поширив свій
дух. Я бажаю чоловіка, що зберіг собі чисте й
міцне тіло; я бажаю чоловіка, що хотів би
з’єднатися зо мною тілом та душею для того,
щоб утворити сина! Кращого, міцнішого,
досконалішого сина, ніж які були! Свідомо
поліпшувати свій рід, дбаючи про своє
здоров’я та моральну частину – ось яке
завдання сімейного життя. Величне завдання,
про яке ми ще й не гадаємо.
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І майбутнє домове соціалізоване життя,
активне, дбайливе, інтимне, виховальне,
ласкаве – це й буде життя подружжя, що

бажатиме розвивати рід і удосконалювати
його аж до безмежности!

Статут «Дому дитини»
Римський Інститут дешевих помешкань засновує в будинку №…, що йому належить, «дім
дитини», де можуть збіратися діти мешканців дошкільного віку.
Головна мета «Дому дитини» – безплатний догляд і пильнування тих дітей, чиї батьки
мусять що-дня йти на працю й таким чином не можуть доглядати за дітьми.
В «Домі дитини» звертають увагу на виховання, гігієну, фізичний та моральний розвиток за
допомогою систематичних вправ, відповідних до їх віку.
В «Домі дитини» перебувають завідателька, лікарь та служниця.
Розклад годин в «Домі дитини» вироблює завідателька; його додано до цього статуту.
В «Домі дитини» приймають усіх дітей будинку від 3 до 7 років.
Батьки, що бажають, щоб їх діти були в «Домі дитини», не платять за це нічого, але беруть
на себе такі неодмінні обов’язки:
А) Посилати в зазначені години в зазначене помешкання своїх дітей чистими, що до тіла й
одежі з фартушиною;
Б) Виявляти як найбільшу пошану й повагу до завідательки й до всього службового складу
«Дому дитини» та допомагати завідательці в її виховальній діяльності. Що-тижня, принаймні
один раз, матері повинні мати бесіду з завідателькою, даючи потрібні відомості що до життя
дитини в оточенні сім'ї й одержуючи від завідательки корисні для дітей вказівки та поради.
Виключатимуть з «Дому дитини» тих дітей:
а) що приходитимуть немиті й неохайні,
б) що недобре себе поводитимуть,
в) що їхні батьки не виявляють належної поваги до осіб, які працюють в «Домі дитини», або
коли батьки своїм непорядним поводженням псують виховальну роботу «Дому».
При розподілі щорічних нагород за найкраще утримання свого помешкання звертатимуть
увагу на те, в якій мірі батьки допомагали завідательці у вихованні дітей.

Загальна частина.
Педагогичні методи в «Домах дитини».
Скоро я мала в моєму розпорядженні
школу з дітьми наймолодшого віку, як
постановила, що вона буде місцем для моїх
експериментальних дослідів що до наукової
педагогіки
та
психології
дитини.
Грунтувалася я на поглядах Вундта, а саме,
що ніякої окремої психології дитини немає.
Справді, експериментальні досліди над
малими дітьми, як, наприклад, досліди
Преєра та Болдвіна, роблено лише над двоматрьома дітьми цих дослідувачів. Опріч того,
коли ми маємо робити досліди над дітьми, що
не є пасивні об’єкти, нам належить
обмежитися невеликим числом звичайних
приладдів з психометрії; навіть коли діти
бувають такі пасивні об’єкти, ми повинні
обмежитися зовнішнім досліджуванням і не
можемо рахуватися з внутрішнім психичним
станом, що з’ясовується тільки через

самодосліджування. Взагалі все приладдя що
до психометрії в педагогіці довелося
обмежити приладдям естезіометричним, тобто таким, що дає можливість виміряти
чутливість.
Я мала на думці рахуватися також з
дослідами инших, але бути незалежною від
них. За ґрунтовну я вважала ту тезу, або,
краще сказати, означення Вундта, що «всі
методи експериментальної психології можуть
бути зведені до одного методу, а саме до
найдокладнішого спостереження».
А через те, що я мала справу з дітьми, то
відогравав значну ролю ще один чинник:
дослід над їх фізичним розвитком. І до цього
я додержувалася зазначеної вище тези й не
залежала від якої-небудь теорії про діяльність
дитини відповідно до її віку.
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Частина антропологична
Що до фізичного розвитку, то в першу чергу я повинна була влаштувати антропометричні
досліди й обрати з них найважливіші.
І я замовила собі антропометричну штабу для дітей з метричною скалою від 0,50 до 1,50
метра. На підставу антропометру можна ставити невеликий рухомий стілець, 30 см заввишки,
для вимірів навсидячки. Нині я замовляю антропометри з двома підставами – з одного боку для
вимірів навстоячки, з другого – навсидячки. Для останнього виміру 0 уміщено на висоті 30 см,
нарівні з площею нерухомого стільця. Рухомі стрілки покажчика несполучені між собою, так
що можна одержувати разом два виміри, тоб-то вимірювати двох дітей одночасно. Таким
чином ми уникаємо незручности й витрати часу, що буває, коли нам доводиться пересовувати
стілець і вираховувати ріжницю на метричній скалі.
Зробивши простішим техничний бік дослідів, я почала вимірювати дітей що місяця, як
навстоячки, так і навсидячки. А для того, щоб одержувати докладніші виміри що до розвитку
дітей, разом з досконалістю дослідів, я керувалася тим правилом, що виміри треба робити в той
день, коли дитині виходить місяць.
Виміри я записувала в таку відомість:
День місяця
Навстоячки

Вересень
Ріст
Навсидячки

Навстоячки

жовтень
Ріст
Навсидячки

1.
2.
3.
4.
і т.д…..

У відповідній графі біля кожного числа зазначають ім’я й прізвище дитини, що народилася
цього дня. Таким чином учителька відразу бачить, яких дітей треба виміряти в певний день, і
записує наслідок у відповідній графі місяця. Так можна вести найдокладнішу регістрацію, без
якої-будь утоми або клопоту для вчительки.
Що до ваги дітей, то я їх важила що-тижня на вазі, що міститься в роздягальні перед
кімнатою, де діти купаються. Кожну дитину виважуєш роздягнену, перед купанням у той день,
коли вона народилася – чи в понеділок, чи у вівторок, чи в середу. Купання дітей в числі,
наприклад, 50, розкладаєш на 7 день і щодня купається 3-5 дітей. Дуже бажано було б купати
дітей що-дня, але для того, щоб це можна було робити одночасно для великого числа дітей,
школа повинна мати окремий басейн. Бо навіть і щотижневе купання – досить складна справа,
так що доводиться часто і його залишати. Але не вважаючи на перешкоди, я важила дітей, як
зазначила вище, один раз на тиждень у звязку з невідмінним систематичним купанням дітей1.
Регістрація ваги надзвичайно проста. У відомості означаю дні тижня в першій графі, а поруч
з ними є відповідне число рядків для прізвищ дітей, що народилися цього дня.

1

Я винайшла спосіб одночасно купати дітей навіть, коли немає басейну. Можна б зробити дуже довгі
ночви з поперечинами на дні його, на яких ставлять окремі для кожної дитини ванни з відтулиною на дні.
Ванни вміщені не дуже щільно в довгих ночвах так, що коли туди пускають воду, вона вільно тече й, по
закону рівноваги, наповнює всі ванни через відтулини на дні. Коли всюди вода матиме один рівень, вона
не переливатиметься більш з однієї ванни до другої, і діти мають кожний свою окрему ванну. Виливаючи
воду з ночов, ми спорожняємо разом і ванни. Останні можна робити з легкого металу, щоб їх можна було
здіймати і вимивати ночви. Можна вигадати також окрему систему затичок для відтулин. Взагалі це є
проект для майбутнього часу.
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1-й тижд. кілогр.

Вересень
2-й тижд. кілогр.
3-й тижд. кілогр.

4-й тижд. кілогр.

Понеділок

Вівторок

Середа

і т.д.
Кожна сторінка містить у собі один місяць дослідів.
Гадаю, що тільки ці антропологичні виміри повинно робити в школі, тоб-то персонал
школи.
Але я спинилася й над иншими вимірами, які робив би лікарь, фаховець з антропології
дитини, або практикант дослідник, що бажав би знайомитися з цією галуззю педагогичної
антропології. А поки що й ці досліди робила я сама. Робота лікаря щодо цього досить складна.
Щоб її полегшити й систематизувати, я користувалася такими друкованими «біографічними
картками»:
№………..
Дата прийому в школу
Імя та призвіще……………………………………………Роки………..
Імя та призвіще батьків…………роки матері…….роки батька……….
Професія……………………………………………………………….......
Риси спадкові………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Риси індивідуальні ………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Антропологичні дані.
Ріст навстоячки

Вага

Груд-ний
вимір

Ріст навсидячки

Покажчик
росту

Голова
Обвід

Подовжній
діаметр

Поперечний
діаметр

Покажчик
виміру

Фізичний стан……………………………………………………………...
Стан м'язів………………………………………………………………….
Колір кожі………………………………………………………………….
Колір волосся………………………………………………………………
Примітки.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Як бачимо, це досить прості біографичні
картки, які я обрала для того, щоб лікарь і
вчителька могли їх вести самостійно,
відповідно до своєї підготовки та умов
оточення. Я обмежила антропометричні
досліди
незначним
лише
числом
найважливіших,
що
дає
можливість

додержуватися їх систематично й з бажаною
докладністю.
Я радила б робити такі виміри для кожної
дитини один раз на рік:
Обвід голови, два найбільших
діяметри голови, вимір груди,
покажчик
виміру
голови,
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п о к а ж ч и к в а г и й р о с т у , а що до
потреби в таких дослідах, посилаюся на мою
п е д а г о г и ч н у а н т р о п о л о г і ю . Добре
було б, коли б лікарь робив такі досліди в той
тиждень, або принаймні в той місяць, коли
дитині виходить рік, а краще всього по змозі
в самий день народження дитини. Ця система
значно полегшує роботу лікаря. А тому, що
протягом 365 дів максимум маємо 50 днів
народження учнів, лікарь робить досліди
поволі, без усяких для себе труднощів.
Повідомляти ж лікаря про дні народження
учнів – це обов’язок учительки.
При такій системі антропометрія набуває
також значіння виховального чиннику.
Виходячи з «Дому», діти можуть дати
певну відповідь на такі запитання:
В який з днів тижня ти народився?
В який день місяця?
Коли тобі виходить рік?
Разом з цим діти засвоюють звичку справности й добре слідкують за собою. Досить
учительці скинути очима й вимовити слово
«ріст», як дитина швидко скидає свої
черевики й з радісним усміхом біжить до
антропометру, де сама становиться, як треба,
так що вчительці доводиться тільки поставити стрілку покажчика й прочитати число.
Опріч вимірів, що їх лікарь робить за
допомогою звичайних приладдів (кронціркуля й металічної лінейки), він звертає
увагу так само і на колір кожі, на розвиток
м'язів, на стан лімфатичних залоз, крови й
т.и., помічає дефекти фізичного розвитку,
старанно занотовує ті випадки, коли є якийбудь патологичний стан (рахітизм, дитячі

парези, косоокість і т.и.). Ці об’єктивні
досліди допоможуть лікареві в його
майбутній бесіді з батьками.
Опріч цього лікарь робить і звичайний
медичний огляд дітей, констатуючи, наприклад, екземи, ушні хвороби, лихоманські,
шлункові недуги й т.и.; це має тим більше
значіння, що в домі є д о м о в а а м б у л а т о р і я , так що можна безпосередньо
лікувати й постійно доглядати недужу
дитину, що роблять вже в будинку Інституту
дешевих помешкань на Праті ді Кастело.
Я мала нагоду зробити той висновок, що
для «Домів дитини» не зовсім придатні ті
запитання що до анамнези, які звичайно
роблять по лікарнях. Бо більшість з
мешканців цих домів люде цілком нормальні.
Тому я радила вчителькам, в їх бесідах з
матерями,
збірати
більше
відомостей
побутового, практичного характеру, напр., що
до освіти батьків, до їх звичок, їх заробітків,
їх витрат і т.ин., а це дає можливість скласти
історію окремої родини на зразок системи ЛеПлея. Певно, це можна радити тільки тоді,
коли вчителька живе в одному домі з
родинами своїх учнів, а не де-небудь в
иншому місці.
Але завжди велика буде користь, коли
вчителька перекаже матері вказівки лікаря
щодо індивідуальної гігієни дитини, чи до
гігієни дитини взагалі. І до цих вказівок
вчителька може додати й свої поради що до
індивідуального виховання дитини. Але на
цьому в моїй книзі я не спинятимуся, бо це є
окреме
питання
гігієнично-соціяльного
устрою в «Домах дитини».

ВИДАТНІ ІМЕНА
Микола Назарук
Орислава Турчинська
ВЧЕННЯ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО ПРО БІОСФЕРУ ТА НООСФЕРУ І
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ
(до 150-річчя від дня народження)
В.І. Вернадський як український вчений
12 березня 2013 року виповнилося 150
років від дня народження видатної постаті
української, російської та світової науки
В.І. Вернадського. Хоча більшу частину
життя
В.І. Вернадський
працював
у
Російській академії наук, він зробив
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винятковий внесок у створення засад
української науки та освіти ХХ ст. Будучи
українцем за походженням, він глибоко
перейнявся ідеєю національного наукового,
економічного та культурного відродження
України. Відіграв визначальну роль у
заснуванні Української академії наук,
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Національної
бібліотеки
Української
Держави, низки університетів та інститутів,
наукових організацій і товариств.
Підґрунтям духовних сил В.І. Вернадського стали його міцне історичне,
родинне та інтелектуальне коріння, яке
визначило його єдність з українською
культурою і наукою. Дитячі роки пройшли в
Харкові і Полтаві. Певний час родина
мешкала у Харкові, де батько працював
директором Харківської контори Державного
банку. Дитинство та юнацькі роки В.І.
Вернадського були тісно пов’язані з
Полтавщиною. У своїх спогадах він писав:
«Улітку (1889 – 1918), за винятком майже
щорічних поїздок за кордон і польової роботи
з мінералогії і геології, ми жили в Полтаві і в
Полтавській губернії, де жили батьки моєї
дружини, і де в мене був маленький хутірець
на Пслі біля Шишак» [4]. Власне там, у
Шишаках, в 1916 – 1917 роках В.І. Вернадський закладає засади про живу речовину
принципово нового біосферного наукового
світогляду – біогеохімію.
В.І. Вернадський був членом вітчизняних
наукових товариств, зокрема Українського
наукового товариства (Київ), Полтавського
товариства «Просвіта», Наукового товариства
ім. Т.Г. Шевченка (Львів), Товариства дослідних наук при Харківському університеті та
інших. У 1894 р. він здійснив поїздки в
Дрогобич і Борислав, де вивчав добування і
властивості озокериту. Підтримував дружні
відносини з видатним українським діячем
М.П. Драгомановим, з яким познайомився у
Парижі і який мав значний вплив на його
українознавчі погляди. Завдяки Драгоманову
відбулося знайомство з І.Я. Франком і Павликом. (Ця зустріч відбулася 26 липня 1894 року).
В.І. Вернадський очолив Комісію з
вироблення законопроекту про заснування
Української академії наук при Міністерстві
освіти в незалежній Українській державі
періоду гетьмана П. Скоропадського. Вчений
вважав, що академія має стати потужним
національним науковим центром, розбудованим на державних засадах, першим з
істориків і дослідників науки довів
ефективність саме такої форми її організації в
нових умовах ХХ століття, коли невпинно
зростає значення розвитку природничих наук
як фундаментальних галузей знання і їхньої
ролі для економічного поступу держави, а
гуманітарних – для її національного
самоствердження. 27 листопада 1918 року
В.І. Вернадського було обрано головою –
президентом Академії.

Плідною була й ідея В.І. Вернадського
одночасно з Академією наук заснувати
Національну бібліотеку. Він наполягав на її
створенні при Академії як всеохопної
лабораторії науки та духовного центру
українського народу. Доклав багато особистих зусиль до комплектування бібліотечних фондів. В.І. Вернадський написав
1921 року в листі до М.П. Василенка: «Ви
знаєте, яка дорога мені Україна і як глибоко
українське відродження проникає до всього
мого національного та особистого світогляду,
і я вважаю, що на мою долю випало велике
щастя взяти в ньому участь. Я вірю не тільки
в його майбутнє, але й, зокрема, в майбутнє
Київської академії наук і Національної
бібліотеки».
З ім’ям В.І. Вернадського пов’язані
важливі сторінки природознавчого дослідження України та визначальні етапи
організації й розвитку національної науки,
освіти, культури в ХХ ст.
Вчення В.І. Вернадського про біосферу
В структуру біосфери, яка є глобальною
екосистемою, входять тропосфера і нижні
шари стратосфери, вся гідросфера і верхні
шари літосфери. В глибоководних западинах
океанів знайдене бідне органічне життя.
Таким чином, по вертикалі потужність
біосфери становить 35 км. Вивченню
біосфери присвячені праці Ламарка, Боффона,
Гумбольта, Зюсса та інших. На відміну від
своїх попередників, В.І. Вернадський зробив
велике філософське узагальнення, показавши
тісний зв'язок між живою і неживою
природою шляхом обміну речовинами і
енергією. Кругообіг останніх забезпечує
існування і цілісність біосфери. Сьогодні,
обмірковуючи проблеми сутності життя, умов
його виникнення, а також проблеми
збереження біосфери Землі та її історії, ми
обов’язково звертаємося до творчої спадщини
В.І. Вернадського. У численних вітчизняних і
зарубіжних виданнях наводиться чимало
цитат і витягів з різноманітних праць
Вернадського. Тому ми також вважаємо за
доцільне звернутися до першоджерел:
«Життя і всі живі організми є нерозривною
закономірною частиною біосфери. Сама
біосфера – не випадкове утворення, вона
відповідає повній формі організованості. Це
стійка динамічна система, рівновага, що
встановилася в основних рисах своїх з самого
початку, тобто з початку або з середини
архейської ери – з археозою, і незмінно діє 1,5
мільярдів років.
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У біосфері можна розрізнити два типи
складаючої її речовини: з одного боку, косна
речовина, з іншого – жива. Косна речовина,
що складається, в кінцевому підсумку, з
мінералів, залишається у своїх морфологічних проявах, тобто за своїм хімічним
складом і фізичним станом, незмінною. Одні
й ті самі мінерали будували її альгонкську
еру і раніше, будують і тепер. Немає нових
мінералів, що з’явилися у земній корі
протягом геологічного часу, якщо не вважати
ними творіння людської техніки. Інше явище
зумовлює інша складова частина біосфери –
жива речовина, вічна в цілому або в окремих
своїх формах змінна в еволюційному процесі.
Ця жива речовина є носієм вільної енергії у
геохімічних процесах біосфери, її активною
складовою частиною.»
Біосфера – складна за генезисом, історією і
будовою глобальна система і її суть важко
розкрити одним коротким визначенням. В
своїй праці «Роздуми натураліста» він писав:
«Земна оболонка, біосфера, що охоплює цілу
земну кулю, має різко відокремлені розміри; в
значній мірі вона зумовлюється існуванням у
ній живої речовини – нею заселена. Між її
косною безжиттєвою частиною, її косними
природними тілами і живими речовинами, що
її населяють, відбувається безперервний
речовинний та енергетичний обмін, який
матеріально виявляється рухом атомів,
зумовленим живою речовиною. Цей обмін у
ході
часу
проявляється
закономірно
мінливою, неперервно спрямованою до
стійкості рівновагою. Вона пронизує цілу
біосферу, і цей біогенний струмінь атомів
значною мірою її створює. Так неподільно і
нерозривно біосфера протягом усього
геологічного часу пов’язана з усією живою
речовиною, що її населяє.
У цьому біогенному струмені атомів і
пов’язаною з ним енергією з’являється різко
планетне, космічне значення живої речовини.
Бо біосфера є тією одинокою земною
оболонкою, куди безперервно проникають
космічна енергія, космічні випромінювання і
передусім променевипускання Сонця, що
підтримує динамічну рівновагу, організованість: «біосфера – жива речовина». А жива
речовина біосфери – це сукупність живих
організмів, що в ній живуть.
Як вже вказувалося, життя для нас науково
відоме лише як закономірна частина
біосфери: життя поза біосферою не існує, це
нереальна абстракція. Говорячи про появу на
нашій планеті життя, ми в дійсності говоримо
лише про утворення на ній біосфери».
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Вчення В.І. Вернадського про ноосферу і
сучасні проблеми географічної науки
В.І. Вернадський був у числі перших, хто
дійшов висновку про те, що суспільство і
природа вступають у новий етап взаємодії.
Вже на початку ХХ ст. він зазначав, що
людство за масштабами свого впливу на
природу зрівнялося з потужними геологічними процесами. В.І. Вернадський розвинув
вчення про ноосферу як нову вищу стадію
розвитку біосфери, що пов’язана із розвитком
людства (саме поняття ноосфери – сфери
Розуму – сформулювали У. Леруа та П. Тейяр
де Шарден). Для Леруа і Тейяра де Шардена
ноосфера – це «мислячий пласт» земної кулі,
тонка плівка розумного життя, пов’язана з
виникненням та розвитком людської свідомості та духовності людини. Цей шар розгортається «над світом рослин і тварин – поза
біосферою та понад нею» [8, с. 149].
В.І. Вернадський зазначав, що ноосфера –
нова вища стадія розвитку біосфери, яка
виникла у зв’язку з появою у ній людства,
людського розуму. Саме завдяки науці,
наголошував академік Вернадський, людство
стає геологічною силою, воно здатне перетворювати природу своєї планети: «біосфера
перейшла або, вірніше, переходить у новий
еволюційний стан – у ноосферу, перероблюється науковою думкою соціального
людства» [2, с.21]. Як бачимо, Вернадський
ноосферу розглядає не лише з природничих
позицій, але також у найширшому соціокультурному контексті.
Теорія ноосфери виходить з особливих
філософських засад, які по-своєму єднають
класичне бачення світу (те, що в чомусь
важливому йде ще від стародавніх греків) з
суто сучасними реаліями – такими, як
глобальні проблеми та необхідність сталого
розвитку. Як зазначають сучасні дослідники,
«філософія ноосфери не лише відрізняється
від попередніх способів філософського
осмислення світу, а й ґрунтується на основних його принципах. Головний з них –
принцип розумності людини і світу, який її
оточує. Розум, розумність у класичній філософії означали не лише певну форму знання
про дійсність, розум уособлював єдність
істини, добра і краси. Він був також втіленням єдності й упорядкованості світу. Тому
розумне пізнання виявлялося у створенні
гармонійних, логічно чітких філософських
систем.
Спроби
створювати
системи
випливали з прагнення відкрити гармонію
світу і відтворити її у мисленні» [1, с. 6].
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Сучасне розуміння ноосфери, на відміну
від часу В. Вернадського, тобто від 30–40-х
років, має цілком відчутний екологічний
аспект. Іноді навіть безпосередньо наголошується, що під ноосферою розуміється
«сфера взаємодії природи і суспільства, в
межах якої розумна людська діяльність стає
головним визначальним чинником» … В понятті ноосфери акцентується необхідність
розумної (тобто такої, що відповідає
потребам
людства,
яке
розвивається)
організації взаємодії суспільства і природи на
противагу стихійному, хижацькому ставленню до неї, яке призводить до погіршення
довкілля. В часи Вернадського такий логічний наголос, певна річ, не міг виникнути,
для цього ще не було необхідних передумов.
Переосмислення
поняття
ноосфери
в
сучасному екологічному контексті відбулося
під впливом усвідомлення гостроти глобальних проблем, зокрема унаслідок діяльності Римського клубу. Людина виявилася
далеко не в усьому розумною істотою.
Протягом 80–90-х років під тиском низки
виявлених
фактів
дослідники
почали
говорити і про те, що не справдився оптимізм
В. Вернадського щодо швидкого переходу
людства
до
ноосфери:
його
розум,
уособлений у науці, виявився недостатнім, а у
чомусь – і просто небезпечним. Результатом
цього є антропосферні суперечності, які стали
досить очевидними наприкінці ХХ ст.
Людство, дедалі більше впливаючи на хід
природних процесів, повинно усвідомити свою
відповідальність не тільки за власний розвиток, а
й розвиток біосфери в цілому. Ноосфера
передбачає розумну організацію взаємодії
суспільства і природи. Розробки В.І. Вернадського можна вважати одними з наріжних
каменів, що заклали основи формування
майбутньої концепції збалансованого розвитку.
Інтенсивні зміни в структурі біогеоценотичного
покриву
(плівки
життя,
за
В.І. Вернадським) розгорнулися у ХІХ ст. у
зв’язку з розвитком машинобудування, різних
галузей видобувної і переробної промисловості, шляхів сполучення, транспорту,
урбанізації, інтенсивного землеробства. Вони
характеризуються швидким знелісненням
материків, нищенням природних лісових,
степових, навіть тундрових і напівпустельних
екосистем, творенням штучних угруповань,
великомасштабним розорюванням лісових
лук, інтенсифікацією водної і вітрової ерозії

ґрунтів, забрудненням водних екосистем та
атмосфери. Цей процес тривав приблизно
150–170 років – між промисловим переворотом і науково-технічною революцією п’ятдесятих років минулого століття. Саме в цей
період наукова думка і виробнича діяльність
всесвітнього людства охопили цілу біосферу.
Ще у 1925 році В.І. Вернадський писав, що
«майбутнє
людини
завжди
твориться
головним чином нею ж самою». Ця теза
набула особливої актуальності в наш час,
коли людство стало організатором, а його
розум – регулятором якісно нової глобальної
мегасистеми – соціосфери. За таких умов має
послідовно трансформуватися саме методолого-теоретичне підґрунтя такої інтегративної науки, як географія. Намагання
географії обґрунтувати й опрацювати практичні рекомендації в галузі природокористування багато у чому пояснюється
своєрідною історичною традицією розвитку
самого географічного знання. Саме географічне знання здатне виявляти ґрунтовні
зв’язки між різними дисциплінами в річищі
вирішення глобальних проблем взаємодії
суспільства і природи. Дослідження цілісної
інтегрованої системи суспільство–природа з
боку географії передбачає такий методологічно виважений комплексний підхід, що
охоплює не тільки взаємопроникнення підходів і методів, а й пошук єдності концептуально-теоретичних
підвалин
фізикогеографічної та соціально-економічної гілок
географічної науки, яка має ґрунтуватися на
міждисциплінарній
інтеграції
всього
комплексу географічного знання.
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