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АКТУАЛЬНА ТЕМА
Паранько Ігор,
Павлунь Микола

Відверто про стан вищої освіти в Україні
Економічний і духовний розвиток будьякої країни здебільшого визначають два
чинники – природні ресурси й інтелектуальний потенціал. Стан природних ресурсів в
Україні сьогодні викликає особливе занепокоєння, проте нижче піде мова про інтелектуальний потенціал нашої країни, від
якого певною мірою залежить збереження та
ефективне використання природних ресурсів,
її духовний, культурний та економічний
розвиток.
Основою формування інтелектуального
потенціалу кожної країни є освіта, починаючи
від початкової і закінчуючи вищою. Усім добре відомо, що за роки незалежності (а це 18
років) освіта в Україні зазнала суттєвих змін
порівняно з попереднім радянським періодом.
По-перше, з’явилися нові навчальні заклади.
Поряд із середньоосвітніми школами функціонують ліцеї, коледжі та гімназії, що
призвело до зникнення широкої мережі професійно-технічних училищ і частини технікумів, а інститути перейшли в ранг університетів та академій; серед них з’явилася категорія національних з особливим статусом і
без нього. Окрім того, усі навчальні заклади
розділилися за формою власності на державні
і приватні, перші готують фахівців за
державним замовленням і на так званій
комерційній основі, тобто за кошти фізичних
і юридичних осіб. Запровадження платних
освітніх послуг сприяло швидкому зростанню
кількості навчальних закладів. На поточний
час в Україні працює 354, як сьогодні
прийнято говорити, “виші” третього і
четвертого рівнів акредитації проти 126 в
радянські часи. Усе начебто спрямовано на
покращення розвитку інтелектуального потенціалу країни, проте чомусь спостерігається
інша картина. Вища школа поступово втрачає
своє головне значення, суть якого полягає в
підготовці і вихованні національно свідомих,
кваліфікованих фахівців для всіх галузей
народного господарства і науки, і ця
тенденція з кожним роком стає все більш
очевидною. Пересічний випускник сьогод-

нішніх “вишів” стоїть на декілька порядків
нижче від випускників радянських інститутів
і університетів як за загальноосвітнім рівнем,
так і за рівнем фахової підготовки. Так у чому
ж причина зниження якості навчання в
українських вищих навчальних закладах? На
це запитання можна почути різні відповіді.
Одні шукають причину в реформі шкільних
навчальних програм, інші посилаються на
реформи в самій вищій школі, зумовлені
запровадженням заходів, спрямованих на
інтеграцію української освіти в європейський
освітній простір (так званий Болонський
процес), треті вбачають причину в хабарництві тощо. Безумовно, є низка причин, в
основі яких лежать як об’єктивні, так і
суб’єктивні чинники, і шукати сьогодні
винних у цьому явищі – значить поглиблювати кризу, а не конструктивно вирішувати
питання. На нашу думку, нині не потрібно
говорити, яка освіта була або є кращою –
радянська, українська, європейська, державна, приватна тощо, а потрібно через з’ясування причин зниження якості роботи вищої
школи розробити механізми мінімізації цього
явища і вийти на шлях повернення вищій
школі відповідного авторитету і соціальної
ваги. Для цього треба стисло проаналізувати
історію вищої школи України за період
незалежності.
Перші роки незалежності – економічна
нестабільність у державі загалом, низький
рівень фінансування вищої освіти, що
відповідно позначилося на низькій заробітній
платі професорсько-викладацького складу та
нестабільності її виплати. Результат – значна
частина фахівців (дійсно фахівців, тому що в
радянських вищих навчальних закладах
випадкові люди не працювали), шукаючи
інших способів заробітку, відкривали “свою
справу” або їхали працювати за кордон.
Звільнені місця швидко заповнювали не
професіонали, а кар’єристи, для яких
зарплатня не мала значення, бажаним був
“ярлик” викладача університету, доцента чи
професора. Зазвичай лави працівників вищої
3
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школи поповнювали дружини, тещі, сини,
дочки, онуки керівного складу навчальних
закладів або впливових людей. Цьому
сприяла також реформа ВАКу, а точніше
формування української Вищої атестаційної
комісії. На тій “хвилі” вчені ступені і звання
роздавали без урахування якості дисертацій
чи наукового доробку. Так, масово почали
з’являтися професорсько-викладацькі династії, більша половина депутатського корпусу
стала “проффесорами” і почала лобіювати
відкриття приватних навчальних закладів.
Сьогодні майже у кожному навчальному
закладі є кафедри, укомплектовані винятково
родичами, а ціла низка навчальних закладів
належить комусь з депутатів або чиновників
від влади чи перебуває, як це модно зараз
говорити, під їхнім патронатом. Вважаємо, не
варто наводити приклади: їх так багато, що
докази видно неозброєним оком. Окрім того,
ми не ставимо за мету вказати на когось
пальцем, а вважаємо за потрібне звернути
увагу на те, що робиться на ниві вищої освіти
в нашій державі загалом. Отже, відтік у 90-ті
роки з лав викладачів вищої школи справжніх
професіоналів і заміна їх різного роду
дипломованими (однак без професійних знань
та навичок) родичами та знайомими суттєво
вплинули на якість підготовки фахівців.
Окремо потрібно зупинитися на так званій
комерційній освіті, тобто на приватних
навчальних закладах, їхніх філіях, а також
навчанні за контрактом у державних “вишах”.
Річ у тім, що наше суспільство ще не готове
до такої форми надання освітніх послуг. Як
на момент започаткування комерційної
освіти, так і зараз, левова частина тих, хто
навчається, вважає, що оскільки вони
заплатили гроші, то їм належаться позитивні
оцінки і через п’ять років диплом. Не раз
доводилося чути від батьків якого-небудь
«платного» студента щось на кшталт “як же
так, ми вам заплатили, а ви ставите
дитині двійку, або її відраховуєте”. Окрім
того, вважають, що за оплату може навчатися
будь-хто, незважаючи на його рівень знання
загальношкільної програми. Співбесіди з
такими абітурієнтами мали і мають, зазвичай,
чисто формальний характер, головне, щоб у
касу
навчального
закладу
надійшла
відповідна сума. Згідно з практикою, серед
таких “платних” студентів лише 10–15 % осіб
мають задовільний рівень знань. Протягом
навчання такого студента дуже важко
відрахувати, оскільки він “приносить вишу
4

гроші” і, як висловився один з професорів
Криворізького
технічного
університету,
“створює робочі місця”. Разом з тим мало
кого турбує, що цей студент отримує диплом
загальноприйнятого зразка і після навчання,
маючи забезпечених батьків, влаштовується
на керівні посади, не забуваючи згодом “відробити” потрачені кошти. Таке джерело поповнення керівних кадрів непрофесіоналами.
Більшість приватних “вишів”, різних філій
і комерційних спеціальностей відкривають у
районних центрах або в містах, де не було і
немає достатнього науково-педагогічного
потенціалу, який був би в змозі забезпечити
якісний рівень функціонування цих навчальних закладів. Йдеться про те, що за наявності
в таких містах державних “вишів” відкриття
нових автоматично сприяє сумісництву.
Для прикладу, викладач державного вищого
навчального закладу за сумісництвом працює
в одному, а то й у двох-трьох комерційних
задля поліпшення свого матеріального стану,
а не з метою вишколу фахівців. Це фізично
неможливо. Одна людина не може якісно виконувати роботу в декількох місцях водночас.
Від цього, передусім, страждає державний
навчальний заклад, де цей викладач повноцінно не виконує своїх посадових обов’язків,
оскільки в нього немає часу готувати методичні розробки, укладати посібники і т. ін.
Відразу постає запитання: чи може такий викладач на відповідному рівні забезпечувати
навчальний процес? Відповідь однозначна – ні.
Відкриття нових “вишів” породило боротьбу за абітурієнта, що спричинило порушення балансу на ринку праці. Потужна
реклама так званих “престижних” професій
призвела до того, що суспільство забуло
відомий зі шкільної програми радянських
часів вірш “папы всякие нужны, мамы всякие
нужны”, усі подалися в юристи, економісти,
екологи, менеджери і т. ін. І знову ж усе на
комерційній основі, незважаючи на форму
власності вищого навчального закладу.
Сьогодні вже стоїть проблема забезпечення
виробництва професійними робітниками, спеціалістами нижньої і середньої ланок, тому
що немає в достатній кількості професійнотехнічних училищ і технікумів, більшість із
них стала коледжами або інститутами, що дає
можливість знову ж таки робити гроші.
Суттєвим, якщо не головним, чинником
зниження рівня освіти в Україні є корупція.
Вона охопила всі сфери освіти – від
отримання хабара за вступ до “вишу”, здачу
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іспиту чи заліку і до видачі ліцензії на
відкриття навчальних закладів, спеціальностей та їхньої акредитації. Сьогодні хабар у
вищій школі став чимось подібним до
способу життя. Студенти, особливо заочної
форми навчання, не ховаючись, збирають у
конверти “данину” і несуть разом із заліковими книжками викладачу, щоб отримати
залік або іспит; викладачі збирають грошові
внески (зазвичай, шляхом отримання одноразової допомоги) у конверт і передають їх
членам комісії з акредитації, щоб отримати
позитивний висновок; навчальні відділи (з
благословення ректоратів) виписують фіктивні рахунки, наповнюють конверт та передають його у відділи ліцензування та акредитації Міністерства, щоб отримати ліцензію
та підтвердження рівня акредитації.
Для визначення професійного рівня викладачів у навчальних закладах запровадили рейтингову оцінку, де серед цілої низки пунктівпоказників є кількість опублікованих наукових праць, методичних розробок і т. ін. Слід
також зазначити, що для одержання наукового ступеня чи звання також потрібна певна
кількість публікацій у фахових виданнях, а
також підготованих підручників чи посібників. Проте це не перепона для того, щоб
забезпечити себе дипломом кандидата, доктора чи атестатом доцента або професора.
Зрозумівши, що в авторитетних виданнях
опублікувати “наукові досягнення” більшості
науковців периферійних вузів практично
неможливо, вони почали започатковувати
свої наукові видання, відтак з’явилася ціла
низка “придворних” вузівських наукових
вісників, журналів тощо. Набуті після одержання ліцензії та акредитації навчального
закладу навички (мається на увазі корумповані схеми) дали їм змогу отримати всі
відповідні дозволи на видавничу діяльність і
навіть статус фахових видань. Відповідно, у
таких виданнях друкують винятково одних і
тих самих осіб, зазвичай, це колективні сімейні публікації, позбавлені наукової новизни. Останнє нікого не хвилює, для
рейтингової оцінки важлива кількість, а не
якість (більшість з таких публікацій –
відвертий плагіат, проте це окрема тема). Такі
видання також поставлені на “комерційну
основу”, у них публікують не ті матеріали, які
дійсно відповідають певному науковому
рівню, а ті, за які заплачено. Ось і виходить,
що в Україні дуже багато наукових видань і
дуже багато опублікованих наукових

результатів, однак чомусь, коли проаналізувати зарубіжні наукові видання, посилань на
такі публікації немає. І це не дивно, адже
більшість із таких вісників видається таким
накладом, щоб роздати родичам та знайомим
і навіть у бібліотеки цю наукову продукцію
не розсилають. Таким же шляхом публікують
монографії та підручники, які враховують під
час надання наукових ступенів і звань.
Рейтингова оцінка викладача є одним з
критеріїв за умови конкурсного заміщення
вакантних посад, однак такі конкурси результативні тільки в містах з потужним науковим
потенціалом, таких як Київ, Харків, Львів
тощо, а в криворізьких, нікопольських, кіровоградських, вінницьких і подібних “вишах”
конкурс на заміщення вакантної посади
завідувача кафедри, професора, доцента чи
навіть асистента зведений до простої
формальності. По-іншому бути не може, адже
на весь регіон є чотири-п’ять докторів наук (і
ті за різними напрямами та спеціальностями),
а також декілька кандидатів наук – їхніх
прямих нащадків. Звідки взятися претендентам на посади, щоб провести повноцінний
конкурс? Доукомплектування таких навчальних закладів проводять шляхом залучення
столичних або обласних науковців на правах
сумісництва і, зазвичай, за винагороду в
розмірі 0,5 ставки щомісяця. За такою ж
схемою формують і спеціалізовані вчені ради
в таких вузах, де захищають дисертації і
народжуються нові “кандидати” і “доктори”.
Це неважливо, що їхній науковий рівень не
відповідає посаді, яку обіймають, або науковому ступеню чи званню, які їм з легкої руки
вченої ради і після відповідного лобіювання
експертної ради ВАКу присвоїли, важлива не
якість, а кількість. Все, як у добрі радянські
часи – “стране нужны кадры”, тобто потрібні
не фахівці, потрібні кадри.
Стисло зупинимось на інтегруванні освіти
України в європейський освітній простір, або,
як зазвичай кажуть, “Болонський процес”.
Серед освітян можна почути різні думки з
цього приводу, одні за, інші проти. Однак ті,
що “проти”, не мають вагомих аргументів на
свою користь, і все “проти” полягає лише в
одному: “радянська освіта була краща”.
Думаємо, що не варто влаштовувати дискусії
з цього приводу, а розібратися, що є що.
Радянські часи вже минуле, а майбутнє
України нерозривно пов’язане з Європою, і
хочемо ми чи ні, нам потрібно узгоджувати
свої дії із загальноєвропейськими. Проте
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потрібно зважити, як адаптувати європейські
вимоги до наших умов з урахуванням соціальних та інших чинників. У Болонській
системі є багато позитивного, це можна зрозуміти тільки завдяки всебічному ознайомленню з нею. Для запровадження Болонської
системи потрібний підготовчий період, який
включав би реформи в загальноосвітній
школі, коледжах, ліцеях тощо. Проте ніхто не
каже, що в європейських, як і американських,
вищих навчальних закладах професори не
тільки читають лекції, а й мають чималу
практику. Підручники та інші джерела знань
слугують студенту додатковим матеріалом
для засвоєння відповідних тем. У наших
університетах молоде покоління доцентів і
професорів не має ніякої практики, а лекція
зводиться до читання того самого підручника,
який студент може опрацювати самостійно.
Однією з умов переходу на європейські
стандарти є запровадження двоступеневого
освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр,
магістр. Щоправда, нині “виші” готують фахівців за триступеневою схемою – бакалавр,
спеціаліст, магістр. Однак відсутність погодження освітньо-професійних характеристик із класифікаторами професій, а також
посадових інструкцій відповідних міністерств
і відомств суттєво впливає на створення
якісних освітньо-професійних програм, а
також на працевлаштування випускників. Для
прикладу розглянемо магістрів. В інших країнах – це молодший науковий ступінь, відповідно, для якісної їхньої підготовки навчальні
заклади повинні володіти профільними
науково-дослідними лабораторіями і виконувати науково-дослідні роботи. Цікаво, чи
багато зараз в Україні знайдеться “вишів”, які
відповідають цим вимогам? Відразу скажемо
– ні. Виняток можуть становити лише
класичні національні університети Києва,
Львова, Харкова і Одеси. Всі інші навчальні
заклади, які готують магістрів, не мають
наукового потенціалу для надання цього виду
освітніх послуг. Окрім того, ліцензіями для
них передбачено підготовку максимум п’яти
магістрів. Виникає запитання – чи доречно на
п’ять осіб витрачати кошти, може краще
сконцентрувати підготовку магістрів в
декількох вузах, які справді можуть забезпечити цей процес на високому рівні, а
такими є ті вищі навчальні заклади, які за
радянських часів носили статус класичних
університетів. Всі інші університети, які
раніше називали інститутами, а також “виші”
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приватної форми власності варто обмежити
підготовкою на рівні бакалаврів. Це, на наш
погляд, єдиний шлях підвищення якості
підготовки магістрів.
Магістри є потенційними кандидатами в
аспіранти, однак аспірантура нині вимагає
також суттєвого впорядкування. Традиційно
ще з радянських часів право підготовки
аспірантів надано навчальним закладам, які,
згідно з чинними вимогами, не мають наукового потенціалу для забезпечення якісної
підготовки наукових працівників. Сьогодні є
ціла низка “вишів”, де проводять підготовку
за науковими спеціальностями за відсутності
докторів відповідної спеціальності, або, в
кращому випадку, є один доктор замість
щонайменше двох. Отже, це порушення вимог ВАКу України, витрата бюджетних коштів і, головне, неякісна підготовка науковця.
З наведеного вище можна виокремити такі
причини зниження рівня вищої освіти і
Україні – це: 1) необґрунтоване реальними
потребами і можливостями держави зростання кількості вищих навчальних закладів;
2) комерціалізація освіти, або, іншими словами, надання освітянських послуг – бізнес,
що не сприяє вихованню національно свідомого і всебічно розвиненого громадянина;
3) низький професійний рівень професорськовикладацького складу, особливо середнього
віку, у периферійних навчальних закладах та
закладах приватної форми власності; 4) корумпованість системи вищої освіти на всіх
рівнях.
Вихід з цієї ситуації потрібно шукати вже
зараз, поки ще є той незначний науковопедагогічний потенціал, який залишився з
радянських часів у головних центрах освіти –
таких як класичні національні університети
Києва, Львова, Харкова, Одеси. Цей високоморальний
професорсько-викладацький
склад вже давно пенсійного віку, проте він не
пішов шукати “кращої долі” в часи економічної кризи 90-х років і не змінив важку,
низькооплачувану роботу педагога вищої
школи на високі заробітки в різноманітних
фірмах. Він підготував достойну зміну, однак
ця зміна, на жаль, у сьогоднішніх умовах
фамільярності, корупції, протекціонізму не
може боротися з безладом, який існує на всіх
рівнях вищої школи України.
Для суттєвих і особливо якісних змін не
потрібно додаткових бюджетних видатків або
прийняття яких-небудь репресивних рішень.
На нашу думку, все можна змінити швидко і з
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користю для держави та її майбутнього, а для
цього потрібно:
1. Провести об’єктивну атестацію професорсько-викладацького складу всіх вищих
навчальних закладів. Не рейтингову оцінку, а
саме атестацію з перевіркою на місцях рівня
професійної підготовки викладачів, включно
з аналізом їхнього наукового доробку. Для
цього необхідно створити незалежні (саме
незалежні, а не такі, як створюють для
акредитації) комісії з числа працівників вищої
школи і провідних академічних та галузевих
наукових установ. Сподіваємось, що в Україні ще залишились некорумповані вчені.
2. Атестація виявить реальний стан
якісного складу викладачів навчальних закладів, що дасть змогу без додаткових акредитацій позбавити низку вузів ліцензії на проведення освітніх послуг. Упевнені, що з 354
залишиться не більше сотні.
3. Провести моніторинг підготовки фахівців в регіонах, щоб не допустити дублювання
спеціальностей і забезпечити якісний конкурсний відбір абітурієнтів. Пояснимо на
прикладі напряму “Геологія”. В Україні вісім
ви-щих навчальних закладів IV рівня
акредитації і один ІІІ рівня проводять
підготовку геологів. Два з них – Національна
гірнича академія і Криворізький технічний
університет – є в одному регіоні і в одній
області. Перший випускає щороку 50–60
фахівців, другий – не більше 15. Гірничовидобувна промисловість регіону не може

забезпечувати
щорічно
таку
кількість
випускників робочими місцями, а скерування
їх у інші регіони пов’язано з вирішенням
цілої низки соціальних питань.
4. Зменшення кількості навчальних закладів і пов’язаних з підготовкою дублювальних
спеціальностей навчальних підрозділів в
окремих регіонах, за умови збереження
чинних бюджетних відрахувань на освіту: це
допоможе, по-перше, підняти заробітну плату
викладачам, що стане кроком до зменшення
корупції, а вивільнення низки викладачів
створить умови для забезпечення реальних (а
не формальних) конкурсів на заміщення
вакантних посад, а, по-друге, здійснювати
набір абітурієнтів на якіснішому конкурсному
рівні.
5. Підготовку магістрів і аспірантів зосередити у вищих навчальних закладах, які
забезпечені науковим потенціалом і відповідною науково-дослідною базою. Сьогодні
ними можуть бути тільки національні університети Києва, Львова, Харкова, Одеси і,
ймовірно, Дніпропетровська.
6. Підвищити вимоги до професійних і
моральних якостей викладачів вищої школи.
Навіть рекомендовані заходи можуть
суттєво змінити теперішній стан вищої освіти
в Україні, для цього необхідний потенціал є –
потрібно лише бажання відповідних органів
влади. Сьогодні це ще можна зробити, а
завтра може бути пізно.
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КОНФЕРЕНЦІЯ
Новикова Ніна

Природничо-математична освіта у 12-річній школі:
проблеми, пошуки, знахідки
У Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулась
науково-практична конференція вчителів і
методистів районних (міських) методкабінетів, які курують предмети природничоматематичного циклу.
Директор ЛОІППО Р.Б. Шиян присвятив
свій виступ тенденціям розвитку шкільної
освіти Львівщини, а завідувач кафедри
Н.І. Новикова. представила великий доробок
викладачів кафедри, що стосується науковометодичного супроводу природничо-математичної освіти у 12-річній школі. Учасники
конференції пересвідчились у високому
науковому потенціалі кафедри природничоматематичної освіти, серед яких:
Кандидати наук ------------------------- 3
Заслужений працівник освіти -------- 1
Заслужений вчитель -------------------- 1
Здобувачі наукового звання:
- доктора наук --------------------------- 2
- кандидата наук ------------------------ 3
Наукові кореспонденти ІП ----------- 2
Працівники кафедри активно сприяють
реалізації змісту шкільних програм для 12тирічної школи, вони входять до складу
Всеукраїнських творчих груп з аналізу Державного стандарту базової і повної середньої
освіти, публікують статті у фахових виданнях, виступили на 27 конференціях різного
рівня, розробляють навчальні програми, рецензують методичні і наукові доробки педагогів, виступають на семінарах, сприяють
впровадженню Національного курікулуму.
Для ефективного переходу на 12-річне
навчання
основна
діяльність
кафедри
здійснюється за напрямками:
 пошук шляхів реалізації програм предметів
природничо-математичного циклу для 12-річної школи;
 компетентнісний підхід у навчанні;
 використання ІКТ у навчально-виховному
процесі;
 впровадження інтерактивних технологій;
 дидактичне
забезпечення
профільного
8

навчання;
 розвиток творчого потенціалу вчителя.
Важливим аспектом діяльності викладачів
кафедри є підвищення фахової майстерності
педагогів, про ефективність якої свідчать:
розробка авторських спецкурсів (математика
– 11, біологія – 8, географія – 13, хімія – 5,
фізика – 8).
Значний вклад викладачів кафедри у
змістове наповнення навчального процесу з
освітньої галузі “Природознавство”. Це 69
посібників для учителів і учнів, 98 науковометодичних статей у фахових журналах, три
підручники:
О. Гірний, М. Зінкевич. Природознавство,
5 клас;
М. Зінкевич. Географія, 6 клас;
М. Савчин. Хімія, 7 клас.
Представники методичної служби Львівської області на пленарному засіданні ознайомились з розвитком наукових і методичних
досліджень у природничо-математичній освіті.
Професор Львівського національного університету ім. І. Франка С.І. Кукурудза висвітлив проблеми екологічної освіти та формування екологічної культури школярів.
Сучасні досягнення біологічної науки та
шкільної освіти відображені у доповіді
професора Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
З. Воробця.
Професори Львівського національного університету ім. І. Франка М. Зарічний, Я. Каличак ознайомили учасників обласної науково-практичної конференції з новими знахідками у математиці та науково-технічним
прогресом у хімії.
Великий інтерес викликало повідомлення
старшого наукового співробітника ІФКС АН
України А. Дувіряка про популярну фізику
чорних дір.
Багато питань присутні поставили Л. Середяк, директорові Львівського регіонального
центру оцінювання якості освіти про зовнішнє незалежне оцінювання якості навчаль-
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них досягнень учнів та його перспективи.
Про виховний потенціал змісту шкільної
природничо-математичної освіти говорили
директор Яворівського національного природного парку (екологічне виховання учнів)
М. Біляк та директор громадської організації
“Молодь на роздоріжжі” (валеологічне виховання учнів: факультативні заняття) В. Озерний.
На конференції працювали п’ять секцій –
біології, хімії, математики, фізики, географії.
Секція біології під керівництвом Н. Новикової основну увагу зосередила на таких
актуальних проблемах:
 інтегрований курс “Навколишній світ” як
пропедевтика вивчення біології (доповідач
О. Щербан, ПШГ “Відродження” м. Львова);
 впровадження у навчально-виховний процес нової Програми з біології та підручників
для 7-8 класів (В. Олійник, ІМЦО);
 формування життєвих компетентностей
як пріоритетне завдання шкільної природничої освіти (Г. Мандрик, Н. Пахомова);
 інноваційні підходи до реалізації програми з біології (7-8 кл.) у 12-річній школі
(Р. Форостина, Т. Левченко, Г. Покотицька);
 психологічні особливості та картина успішності як критерії відбору учнів у процесі
формування груп (класів) природничого
профілю (С. Друзь);
 реалізація виховного потенціалу діючої
програми з біології (7-8 класи) у 12-річній
школі (Оксана Костів, Любов Прокопів);
 розвиток творчого потенціалу вчителя у 12річній школі (Олена Руда, Оксана Губені);
 формування здоров’язберігаючих компетентностей – пріоритетне завдання шкільної
природничо-математичної освіти у 12-річній
школі (Оксана Шпотюк)
Плідною була робота секції учителів
географії (керівники Мирослав Зінкевич,
Орислава Туринська). Проблеми шкільної
географічної освіти стали основними у доповідях І. Гораєцької, Г. Островської, О. Турчинської, Л. Заночкіної.
М. Зінкевич зосередив увагу учасників на
допрофільній підготовці учнів у процесі
вивчення географії.
Переважна більшість учителів географії
віддають перевагу інноваційним підходам.
Серед них Роман Кунікевич, Надія Пристаж,
Галина Попович, Уляна Ліщинська, Наталія
Титар (формування життєвих компетентностей, використання комп’ютерних технологій в
навчально-виховному процесі, проектне нав-

чання на уроках географії, використання
методики ділової активності на уроках
географії, ігрові технології на уроках географії, використання опорно-структурно-логічних схем при вивченні географії).
Шкільний курс географії має значний
виховний потенціал, над реалізацією якого
плідно працюють Алла Ковальчук, Степан
Солдат, Ольга Кисіль, Наталія Воробій, Марія
Пац, Світлана Кушнір (організація туристсько-краєзнавчої роботи, екологічне виховання
на уроках географії, метод проектів у
краєзнавчій роботі та в позакласній роботі,
формування екологічних компетенцій на
уроках географії).
Секція учителів хімії під керівництвом
Марії Михайлівни Савчин була найчисленнішою. Заслухано 22 доповіді.
Пріоритетними аспектами діяльності 12річної школи у контексті реалізації нових
програм з хімії були:
 формування життєвих компетентностей
(виступили Світлана Деленко, Марія Савчин,
Любов Цибрій, Йоланта Яцканич);
 інноваційні підходи до реалізації програми
з хімії у 12-річній школі (Ірина Пальцева,
Георгіна Слободяник, Надія Верменічева,
Лілія Романова, Романа Світлична, Любов
Качор, Олена Кришецька);
 методичне забезпечення шкільної хімічної
освіти (Олег Деленко, Петро Крупник, Юрій
Новиков, Оксана Братюк, Світлана Качмар);
 дослідницька діяльність на уроках хімії:
екологічний аспект (Ірина Василько, Галина
Бабюк, Олена Вербинська, Ірина Чучвера,
Наталія Верхола, Ірина Васькович);
 еколого-валеологічний аспект шкільної хімічної освіти (О. Іваськевич, Світлана Когут).
Широке коло проблем, пов’язаних з викладанням фізики, обговорили на секційному засіданні під керівництвом Д. Біди, В. Шаромової.
Крім питань, характерних для інших
секцій природничо-математичного спрямування (формування життєвих компетентностей як пріоритетне завдання шкільної
природничо-математичної освіти у 12-річній
школі – Степан Гавінський, Андрій Юрків;
інноваційні підходи до реалізації нових
програм з фізики в сучасній школі – Зоряна
Максимович, Галина Галайко, Марія Мартин,
Світлана Вольська), учасників секції фізики
ознайомили з організацією навчально-пізнавальної діяльності учнів у літній природничій
школі “КОЛОСОК” (Дарія Біда, Ольга Возна).
9
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Особливу увагу в роботі секції фізики
приділили профільному навчанню (Людмила
Назарків, Олександра Савка) та українознавчому аспекту викладання фізики в школі
(Віра Шаромова).
На секційному засіданні учителів математики (керівники секції Валентина Романюк, Інна Бєлінська) обговорення відбулося
за такими напрямками:
 формування та оцінювання інформаційних
компетенцій учнів при викладанні математики за програмами 12-річної школи (Інна
Бєлінська, Надія Майорчак);
 активізація пізнавальної діяльності учнів
при вивченні математики (Галина Гута, Ольга
Федак, Анатолій Загурський, Степанія
Святлош);
 формування життєвих компетентностей як
пріоритетне завдання шкільної математичної

освіти у 12-річній школі (Валентина Романюк, Галина Садовська, Ірина Тиховецька);
 інноваційні підходи до реалізації програми
з математики (Г. Наконечна).
Про перспективи ЗНО розповів методист
РЦНОЯО Андрій Миляник.
На заключному засіданні з підведенням
підсумків роботи виступили керівники
кожної секції.
Своїми міркуваннями з приводу розвитку
шкільної природничо-математичної освіти
поділились кандидат фізико-математичних
наук Павло Хобзей – начальник Головного
управління освіти і науки Львівської обласної
державної адміністрації та кандидат біологічних наук Роман Шиян – директор Львівського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Губені Оксана

Учнівські ініціативи зі збереження малих річок: приклад річки
Острівки
З досвіду роботи учнівського екологічного клубу “Еco-Life” Радехівської СЗШ № 3
Радехів – невелике містечко з населенням
близько семи тисяч осіб, районний центр на
півночі Львівської області. Містечко розташоване неподалік Великого Європейського вододілу, в Зоні Малого Полісся, тому саме для
нього збереження води і водних джерел є
дуже актуальним. У місті Радехові розпочинає свій біг невелика річка Острівка. Учні з
екологічного клубу “Еко-Лайф” спеціалізованої школи № 3 з поглибленим вивченням
англійської мови під моїм керівництвом
виконали проект “Мала річка Острівка”.
Основне завдання проекту – привернути
увагу влади та громадян до екологічних
проблем цієї річки. З цією метою учасники
екологічного клубу розробили план дій.
Спочатку юні екологи досліджували історію
річки, її минуле, географічні та біологічні
характеристики. Для цього вони ініціювали в
місцевих газетах та на міському радіо
дискусію “Що ми пам’ятаємо про річку
Острівку?”.
Виявляється, колись з Острівки можна
було навіть пити воду, у ній водилась
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різноманітна риба і навіть раки. Береги річки
були місцем народних свят та фестивалів. У
ті давні часи про річку дбали, причому всі:
від місцевого графа Бадені до звичайних
міщан.
Учні з’ясували, що зараз річка має
довжину приблизно 12 км та приймає води
майже десяти дрібних приток. На основі
русла річки збудовано меліоративну систему,
однак вона втратила своє господарське
значення, тому землі басейну переважно
використовують як пасовища і сіножаті.
Більшість джерел замулено або втрачено. Біля
гирла, в звичайному режимі, річка має
ширину від 2,5 до 4,5 м та глибину 1,3–1,6 м.
Учні здійснили два піші краєзнавчі походи
вздовж русла річки: від витоків до гирла.
Під час походів було зібрано гербарій,
задокументовано сліди тварин, вплив людей
та господарської діяльності на річку. Невеличка група учнів під керівництвом директора школи, вчителя хімії Алли Остапчук,
досліджувала у шкільній лабораторії якість
води. Хімічні аналізи дають всі підстави для
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тривоги – ця вода виявилась непридатною для
життя. Однак під час краєзнавчих походів
учні побачили, як поступово річка змінюється
і перетворюється з меліоративного каналу в
чудову річку з мальовничими краєвидами.
Серед учнів школи було проведено тематичну дискусію, а за її результатами – творчий конкурс малюнків на тему: “Майбутнє
річки Острівки”. У свої роботи діти вклали не
лише майстерність, але й продемонстрували
високу екологічну свідомість. Усі без винятку
малюнки були оптимістичними. Один з
кращих малюнків було використано для
оформлення інформаційного буклета.
Оскільки основна мета проекту – привернути увагу громадян та влади до проблем
річки, то чи не основною складовою проекту
було поширення інформації. Зазначимо, що
місцеві газети (районна – “Народна Спра-ва”
та міська – “Наше Місто”), а також ТелеРадіо студія “Радехів” активно підтримали
проект: розміщували інформаційні повідомлення, відгуки громадян, репортажі. Загальна
кількість інформаційних повідомлень у
місцевій пресі – понад 15. Інформацію про
проект, його цілі та виконані заходи двічі
опублікували обласні газети, загальноукраїнська газета “День” та декілька Інтернет-сайтів. Щоб жителі міста пам’ятали, де витоки
ріки Острівки, було виготовлено спеціальні
інформаційні знаки та інформаційну панель
“Річка Острівка”. Усі, хто мешкає поблизу
річки, а також депутати, державні службовці,
вчителі та учні отримують календар з
нагадуванням, що треба робити, щоб зберегти
Острівку.
Під час зустрічей з жителями міста, громадськими активістами юні екологи зрозу-

міли, що варто випускати спеціальні інформаційні матеріали. Першим з них був інформаційний буклет “Мала річка Острівка”.
Для своєрідного узагальнення проведеної
роботи було організовано “круглий стіл” на
тему “Мала річка Острівка. План дій щодо її
збереження”. На засіданні були присутні вчителі, державні службовці, лідери громадських
організацій, природоохоронці та авторитетні
вчені з Львівського державного аграрного
університету. Активних учасників екологічного гуртка міська Рада нагородила грамотами та подарунками.
Після “круглого столу” відбулось засідання депутатської комісії міської Ради з питань
екології. Її голова Петро Ковальський позитивно оцінив результати проведеної роботи,
тому депутати схвалили запропонований
проект. Цей план було винесено на розгляд
сесії міської Ради для затвердження.
Для багатьох мешканців Радехова було
відкриттям, що у місті є річка! Так, вона
маленька, біля витоків більш нагадує меліоративний канал, так, у ній ще забруднена вода,
тому навіть жаби не живуть. Але громада
відчула – ми можемо зробити так, щоб річка
ставала щоразу кращою і чистішою. Те, що
юні екологи виявили на берегах річки сліди
життя бобрів, свідчить – річка живе! А жива
річка – це справжня річка. Коли ж ми
наведемо у річці лад, приємно буде сказати –
це зробили ми. Ми переконані, у річки
Острівки є майбутнє.
Скільки їх ще є, таких забутих Богом і
людьми маленьких річок? Всі вони напоюють
великі ріки, а потім – моря і океани. Треба
подбати про них. Цим ми збережемо воду –
найцінніший дар життя.
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Воробець Зіновій,
Середа Орест,
Воробець Наталія

Значення досягнень у біології при підготовці вчителя та лікаря
Біологічна освіта відіграє принципову роль
у системі підготовки лікаря та вчителя.
Біологія як фундаментальна природнича дисципліна розкриває закономірності розвитку,
виявляє умови, необхідні для збереження
життя як особливого явища природи.
Головним об’єктом уваги та професійної
діяльності лікаря та вчителя є людина.
Розвиток і становлення людини є закономірним результатом та етапом розвитку
життя на Землі, тому її існування залежить
від загальнобіологічних (молекулярних, клітинних, системних) механізмів життєдіяльності. Біологічна індивідуальність людини
передається із покоління в покоління за
генетичними законами, а соціально-трудова
сутність людини реалізується в процесі
навчання та виховання в колективі та сім’ї.
Тому лікарю та вчителю у своїй практичній
діяльності треба враховувати ознаки біологічної та соціальної суті людини, як особистості з відповідним соціальним становищем, рівнем культури, традиціями, емоційними переживаннями тощо.
Важливість вивчення біології насамперед
визначається тим, що “…медицина, взята в
плані теорії, – це перш за все загальна
біологія” (І.В. Давидовський). Кінцеву мету
підготовки студентів з цієї дисципліни можна
сформулювати згідно з освітньо-професійною
програмою
та
освітньо-кваліфікаційною
характеристикою:
- вміти пояснити закономірності виявів
життєдіяльності людського організму на
молекулярно-біологічному, клітинному та
органному рівнях;
- визначити вияви дії загальнобіологічних
законів у процесі онтогенезу людини;
- визначати біологічну сутність і механізми
розвитку патологічних змін, які виникають
унаслідок антропогенних змін у навколишньому середовищі;
- вміти пояснити сутність та механізми вияву
у фенотипі спадкових хвороб людини та
визначити заходи профілактики інфекцій-них
та інвазійних захворювань;
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- вміти пояснити закони функціонування
біосфери та місце в ній людини (екологія
людини).
Важливий момент у підготовці як лікаря,
так і вчителя – це знайомство із сучасними
досягненнями біологічної науки та вкладом
вітчизняних учених у її розвиток. Так, у
Львові працював, завідував кафедрою медичної біології у Львівському університеті
всесвітньовідомий учений Рудольф Вейгль,
який першим у світі створив вакцину проти
висипного тифу. Під час Другої світової війни
створеною
ним
вакциною
було
провакциновано 6 млн. людей. У 2006 році
була повністю завершена робота з реалізації
проекту “Геном людини”, метою якого було
визначення послідовності нуклеотидів у ДНК
всіх хромосом людини. Розшифровка геному
людини відкриває лікарям доступ до змісту
первинної генетичної інформації кожної
людини (генодіагностика). Це створює
перспективу адресних змін генетичної
інформації з метою подолання захворювань
(генотерапія). Генетичні технології сприяють
успіху в лікуванні спадкових і мультифакторних захворювань. Генодіагностика, генотерапія, генопрофілактика разом з екологією
людини дають можливість вирішувати принципові питання профілактичної медицини,
зокрема нормування шкідливих чинників
навколишнього середовища, запобігання мутагенним, тератогенним і канцерогенним
впливам на організм людини тощо. Значні
досягнення у розвитку біологічної науки
стосуються також отримання трансгенних
організмів, клонування різних видів організмів, відкриття принципово нового інфекційного агента – білків пріонів, ролі теломерів і
теломерази в життєдіяльності клітин тощо.
Здоров’я людини значною мірою залежить
від стану довкілля. Розвиток промисловості,
транспорту, створення трансгенних сільськогосподарських культур, інтенсифікація виробництва, інформаційні перевантаження породжують серйозні соціальні, екологічні та
медичні проблеми. Пошук ефективних шляхів
подолання вказаних проблем неможливий без
вивчення та розуміння біологічних закономір-
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ностей функціонування живих організмів,
взаємовідносин живих організмів між собою
та середовищем існування.
Предмет “Біологія” формує у студентів
екологічне мислення, таке необхідне сучасному лікарю чи вчителю, які пов’язують здоров’я пацієнтів, учнів, членів їхніх сімей з
поєднаною дією трьох основних чинників:
спадковістю, середовищем існування та
способом життя. Вивчення біології спонукає

людину уважно ставитися до себе, до свого
здоров’я та навколишнього середовища.
Література
1. Воробець З.Д. та ін. Біологія з основами паразитології та генетики. – Львів: Кварт, 2004. – 167 с.
2. Жегунов Г.Ф., Жегунова Г.П. Цитогенетические
основы жизни. – Харьков: Золотые страницы, 2004. –
672 с.
3. Мушамбаров Н.Н., Кузнецов С.Л. Молекулярная
биология. – М.: Мед. информ. агент., 2003. – 544 с.
4. Пішак В.П., Бажора Ю.І., Брагін Ш.Б та ін. Медична
біологія. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 656 с.

Олійник Валентина

Про впровадження у навчально-виховний процес
нової програми з біології та підручників для 7-8 класів
Вивчення біології у загальноосвітній школі у 2007/2008 навчальному році розпочалося
за новими навчальними програмами, зміст
яких розроблений згідно з положеннями Концепції загальної середньої освіти (12-річна
школа).
За Концепцією пріоритетним та визначальним для сучасної якісної освіти є:
 створення умов для розвитку особистості
школяра, індивідуалізації та диференціації
навчання;
 формування життєво важливих компетентностей учнів;
 посилення практично-трудової і творчої
складових у змісті біологічної освіти; гуманізації та гуманітаризації змісту навчання;
 генералізації та інтеграції знань на основі
фундаментальних ідей, законів та теорій;
 приведення обсягу та складності навчального змісту у відповідність з віковими
можливостями школярів;
 забезпечення наступності
навчального
змісту і вимог щодо його засвоєння.
З огляду на це ефективність навчального
процесу визначається в кінцевому результаті
характером діяльності учнів. Тому неабиякої
ваги набуває рівень педагогічної та методичної майстерності вчителя, який формується і
вдосконалюється протягом усієї його педагогічної діяльності.
Вміння вчителя якісно організувати
навчальний процес – це вміння побудувати
партнерські стосунки з учнями, а також

здатність структурувати та упорядковувати
складові навчального процесу, в тому числі
навчальний матеріал, особисту педагогічну
діяльность вчителя та навчальну діяльність
школярів.
Саме в удосконаленні організації навчального процесу головно виявляється творчість
вчителів. Це вдосконалення потрібно наукові
запроваджувати, спираючись на дослідження
педагогіки та психології.
Педагогічною психологією виведений головний закон засвоєння: сприйняти – осмислити – запам’ятати – застосувати – перевірити результат.
З цієї послідовності нічого не можна
виключити і недоцільно розривати етапи
засвоєння в часі, тому що вони взаємопов’язані:
сприйняття
супроводжується
осмисленням, унаслідок якого відбувається
запам’ятовування, а застосування знань з
обов’язковою перевіркою результату забезпечує зворотний зв’язок. Окрім того, потрібно
пам’ятати, що ефективність засвоєння знань
визначається дотриманням основних дидактичних принципів: принципу науковості,
принципу систематичності та послідовності,
принципу свідомості та активності учнів,
принципу доступності викладання, принципу
зв’язку навчання із життям, принципу
наочності, принципу міцності знань, умінь та
навичок та ін.
Звичайно, у процесі навчання учитель
орієнтується передовсім на підручник, оскільки він конкретизує навчальну програму,
13
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показує, який зміст має бути вкладено до
запрограмованих тем, як потрібно трактувати
певні питання програми, та орієнтує вчителя
щодо методичних прийомів. Він також
потрібен під час підготовки учнями домашніх
завдань, повторення матеріалу тощо.
Але підручники нового покоління не
завжди формують в учнів вміння розв’язувати
письмові завдання у тому числі й нестандартні. Саме з такими завданнями матимуть
справу випускники на зовнішньому незалежному оцінюванні. Одним із способів
підготовки школярів до такої форми
контролю є використання таких практичних
методів навчання, як письмові вправи та
графічні роботи.
Вправи – цілеспрямоване, багаторазове
повторення учнями певних дій та операцій
(розумових, практичних) для формування
навичок і вмінь.
За формою навчальної діяльності учнів
вправи поділяють на
 усні;
 письмові;
 графічні;
 технічні.
За навчальною метою вправи бувають
 вступні;
 пробні;
 тренувальні;
 творчі;
 контрольні.
Тренувальні вправи від пробних відрізняються більшим ступенем самостійності
учнів і вищою складністю. Це вправи за
зразком, інструкцією, за завданням без зразка
і без докладних вказівок вчителя. Вони
наближаються до творчих вправ – застосування знань, умінь і навичок у нових
життєвих ситуаціях, розв’язування задач із
зайвими або неповними даними тощо.
Працюючи над проблемою впровадження
у НВП нової програми і підручників з предмета, творча група вчителів біології м. Львова
зопропонувала вчителям-предметникам для
кращого засвоєння матеріалу використовувати ілюстративний дидактичний матеріал як
засіб активізації самостійної пізнавальної
діяльності учнів.
Практика засвідчує, що найскладнішими
для учнів є завдання, що вимагають:
– застосування теоретичних знань на
практиці,
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– вміння виділяти головне, узагальнювати
знання, застосовувати їх у дещо змінених,
нестандартних ситуаціях;
– уміння виконувати тестові завдання.
Мінімального навчально-методичного комплекту – підручника, конспекта у робочому
зошиті, письмового тематичного оцінювання
для
цього
виявилося
недостатньо.
Використання лише цього мінімуму не веде
до стійкого формування згаданих навичок.
Учні елементарно губляться, якщо форма
завдання є принципово новою. Звичайно, при
достатньому та високому рівні навченості
учень зможе оперувати інформацією та
зорієнтується в нестандартній ситуації, але ці
вміння необхідно розвивати і один з шляхів –
це систематичне, багаторазове вправляння у
виконанні найрізноманітніших письмових
завдань. Що різноманітнішою є навчальна
діяльність, то більшою розвивальною
функцією наповнюється учіння.
Сьогодні вчителі мають достатньо фахової
літератури, яка містить письмові вправи з
біології. Також учитель та учні можуть скористатися збірниками завдань для державних
атестацій та збірниками конкурсних тестових
завдань для вступних випробувань до ВНЗ.
Система ілюстрованого дидактичного матеріалу, запропонована творчою групою вчителів, допомагає досягнути успіхів у навчанні за новими програмами і підручниками.
Зібрана система ілюстрованого дидактичного матеріалу містить:
1. Німі схеми
Це схематичні малюнки об’єктів та понять,
що вивчаються у курсі біології середньої
школи. Використовуються для індивідуального та фронтального письмового опитування
на уроці та в позаурочній роботі.
2. Ілюстровані завдання до тематичного
оцінювання
Ілюстровані завдання до письмового тематичного оцінювання підібрані й упорядковані
згідно з чинною програмою (Програма з
біології для загальноосвітніх навчальних
закладів 7–11 класи. – К.: Перун, 2005.)
Запропоновані письмові завдання ефективні для здійснення навчального процесу на
всіх етапах засвоєння знань. Ілюстрований
дидактичний матеріал доцільно використовувати для:
 паралельного заповнення під час пояснення
нового матеріалу;
 закріплення знань;
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 індивідуального, групового та фронтального письмового опитування;
 додаткового диференційованого домашнього завдання;
 самоперевірки;
 повторення;
 завдань на різноманітних конкурсах, олімпіадах тощо.
3. Ресурсні матеріали для 7 класу

4. Систему творчих завдань (за системою ТРИЗ-профі)
Запропоновані матеріали апробоване у
школах міста та, на думку багатьох вчителів,
забезпечують високий рівень та ефективність
засвоєння знань, вироблення навичок та
вмінь.

Романюк Валентина

Фомування життєвих компетентностей як пріоритетне завдання
шкільної математичної освіти у 12-річній школі
Новий етап розвитку шкільної освіти
пов’язаний із впровадженням компетентнісного підходу до змісту та організації
навчального процесу. У чинних навчальних
програмах для 12-річної школи на засадах
компетентнісного підходу переструктуровано
зміст програми з математики.
Впровадження компетентнісного підходу
передбачає обов’язкове прогнозування результативності складової змісту. Компетентності передбачають здатність осмислено
використовувати знання, уміння й навички,
отже, треба навчити учнів застосовувати
набуті знання й уміння в конкретних навчальних і життєвих ситуаціях.
Математика є універсальною мовою, що
широко використовується в усіх сферах
людської діяльності.
Математична освіта покликана зробити
вагомий внесок у формування компетентностей учнів. Математична освіта сприяє формуванню таких компетентностей:
соціально-особистісної, яка передбачає,
що випускник основної школи розуміє роль
інтелектуальних цінностей, тобто вміє послідовно міркувати, аналізувати факти, узагальнювати їх, а крім того:
 вміє передбачити результати;
 вміє оцінювати результати розв’язання
практичних задач;
 вміє планувати роботу, шукати раціональні
шляхи її виконання;
 вміє логічно мислити;
 має досвід подолання інтелектуальних
труднощів;

комунікативна компетентність передбачає, що випускник:
 вміє слухати, говорити, читати і писати
мовою математики;
 готовий до спілкування, роботи і життя в
колективі;
 вміє виражати математичні поняття звичайною мовою;
 вміє передавати зміст прослуханого;
 вміє правильно використовувати термінологію;
інформаційна компетентність передбачає, що випускник:
 вміє використовувати різні мови (словесну,
символічну, графічну) і переходити з однієї
мови на іншу;
 вміє використовувати різні джерела інформації;
 вміє аналізувати, систематизувати, класифікувати інформацію;
 вміє розрізняти основну і другорядну
інформацію;
практична компетентність передбачає,
що випускник вміє:
 виконувати математичні розрахунки (дії з
числами, відсотками, складає і розв’язує
пропорції);
 працювати з формулами, виражати одну
змінну через іншу;
 читати і будувати графіки, досліджувати
їхні властивості;
 розв’язувати текстові задачі;
 класифікувати геометричні фігури, встановлювати їхні властивості, виконувати
побудови;
загальнокультурні компетентності пе15
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редбачають, що учень розуміє, таке:
 математика є засобом опису і методом
пізнання дійсності;
 рівень розвитку математики віддзеркалює
рівень розвитку суспільства загалом;
 треба виховувати у себе такі риси
характеру, як наполегливість, відповідальність, працездатність, прагнення досягнути
мети тощо.
Найуніверсальнішими є ключові компетентності, які формуються засобами міжпредметного і предметного змісту. У багатьох
країнах компетентнісний підхід вважають
дієвим інструментом поліпшення якості
освіти.
Компетентність як результат індивідуальної навчальної діяльності учнів формується на основі оволодіння ними змісто-

вими, процесуальними і мотиваційними компетентностями, її рівень виявляється в
процесі оцінювання.
При оцінюванні навчальних досягнень учнів
треба враховувати:
 правильність, логічність, обґрунтованість
відповіді (характеристика відповіді);
 повнота, глибина, гнучкість, системність,
міцність знань (якість знань);
 сформованість умінь і навичок;
 вміння виявляти проблеми та розв’язувати
їх, формулювати гіпотези (досвід творчої
діяльності);
 рівень володіння розумовими операціями:
вміння аналізувати, систематизувати, порівнювати, абстрагуватись, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо.

Бєлінська Інна

Сучасні комп’ютерні технології у процесі навчання математики
ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в
якому якість людського потенціалу, рівень
освіченості й культури всього населення
набувають вирішального значення. Тому
використання інформаційних технологій стає
необхідним практично в будь-якій сфері
діяльності людини. Оволодіння навичками
цих технологій ще за шкільною партою
багато в чому визначає успішність майбутньої професійної підготовки нинішніх
учнів. А протікає воно набагато ефективніше,
якщо відбувається не тільки на уроках
інформатики, продовжується й розвивається
на уроках учителів-предметників. Цей підхід
висуває нові вимоги до підготовки вчителя,
ставить перед ним нові проблеми, змушує
освоювати нову техніку й створювати нові
методики
викладання,
базовані
на
використанні сучасного інформаційного середовища навчання. Впровадження нових
технологій у навчальний процес веде до
розвитку нових педагогічних методів і
прийомів; зміни стилю роботи викладачів;
структурних змін у педагогічній системі.
Викладання математики через особливості
самого предмета є найсприятливішою сферою для застосування сучасних інформа16

ційних технологій. Робота в цьому напрямку
містить як суто демонстраційну складову, що
дає учням розширені поняття про можливості використання інформаційних технологій, так і складову, яка вимагає активного
застосування учнями знань, отриманих на
уроках інформатики.
У процесі викладання математики можуть
використовуватися такі інформаційні технології:
– мультимедійні сценарії уроків;
– педагогічні програмні засоби;
– бібліотеки електронних унаочнень;
– позаурочна діяльність.
Мультимедійні сценарії уроків
Мультимедіа – це сукупність комп’ютерних технологій, в якій одночасно використовується кілька інформаційних середовищ:
графіка, текст, відео, фотографія, анімація,
звукові ефекти, високоякісний звуковий
супровід.
Ще до появи технології мультимедіа
експерти з маркетингу, за результатами численних експериментів, виявили залежність
між методом засвоєння матеріалу й здатністю
відтворити набуті знання через певний час.
Якщо матеріал було подано у звуковому
вигляді, то людина запам’ятовувала близько
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1/4 інформації. Якщо інформація була подана
візуально – близько 1/3. При комбінуванні
впливу (зорового і слухового) запам’ятовування підвищувалося до 1/2. Отже, застосування технології мультимедіа може значно
підвищити ефективність навчання.
Мультимедійні технології дають низку
переваг: діти краще сприймають матеріал,
зростає зацікавленість, вчителі мають можливість більше уваги звертати на індивідуалізацію навчання, розвиток творчих здібностей
(залучення дітей до створення курсів, уроків,
презентацій), скорочувати види роботи, що
стомлюють учня, використовувати різні
аудіовізуальні засоби (музику, графіку, анімацію) для збагачення і мотивації навчання,
динамічно подавати матеріал, формувати
самооцінку учня та створювати умови для
самостійної роботи [1].
У підготовці мультимедійних сценаріїв
уроків найчастіше використовуються презентації, створені за допомогою програми
PowerPoint. При цьому застосовують різні
типи презентацій:
1. Комп’ютерні діафільми з використанням елементів анімації.
2. Презентації для повторювально-узагальнювальних уроків.
3. Класичні комп’ютерні презентації.
Мультимедійні уроки можна будувати за
такою структурою:
1. Мотивація уроку – це короткий
вступний матеріал. Часто мотивація містить
проблемне питання.
2. Оголошення теми та очікуваних результатів уроку.
3. Основна частина уроку – опанування
навчальним матеріалом уроку: робота з поняттями, невеликі текстові фрагменти, що
містять навчальну інформацію. Часто учні
об’єднуються в малі творчі групи і їм
пропонується протягом певного часу знайти
відповіді на поставлені питання. Питання
можна пропонувати як усім групам, так і
диференційовано. Працюючи над основним
матеріалом уроку, учні можуть користуватися
посібниками або звертатися за допомогою до
вчителя,
який
надає
її
у
вигляді
уточнювальних запитань, аналогій, рекомендацій, порівнянь. Питання опрацьовують під
час уроку до готового результату – повного
засвоєння матеріалу.
Мультимедійні технології дають змогу
“втиснути” в урок практичні завдання, не
обмежуючись лише викладом теоретичних

засад. Основна частина уроку може охоплювати і проведення невеликої навчальної
дискусії.
4. Підбиття підсумків уроку – включає
рефлексію почуттів (наприклад, що сподобалось на уроці найбільше), способів діяльності учнів (наприклад, що робили на уроці)
та відтворення учнями основних понять уроку. Відповідні слайди з текстовими фрагментами доцільно знову продемонструвати на
дошці.
Педагогічні програмні засоби
Пакет динамічної геометрії DG
Програмний засіб (далі – ПЗ) “Пакет динамічної геометрії DG” створений для
підтримки шкільного курсу планіметрії. ПЗ
DG – це комп’ютерне середовище для експериментування з геометрії.
Цей ПЗ призначений для використання
вчителями математики і учнями 7-9 класів на
уроках геометрії у школі. Мета ПЗ – надати
учням можливість самостійного відкриття
геометрії шляхом експериментування на
комп’ютері. ПЗ також можна використовувати для ілюстрування задач і теорем курсу
планіметрії, створення та використання наочних інтерактивних навчальних матеріалів.
Можливості пакету “Динамічна геометрія”:
 Організація комп’ютерних експериментів і досліджень, висування і візуальна
перевірка гіпотез як засіб підтримки
конструктивного напрямку у навчанні.
 Моделювання геометричних побудов:
створення побудов за допомогою комп’ютерних аналогів циркуля та лінійки, дослідження
отриманих результатів, проведення вимірювань. Використання переваг динамічної геометрії – миттєва зміна всіх залежних побудов
при зміні деяких вихідних параметрів.
 Створення динамічних ілюстрацій,
інтерактивних навчальних посібників, довідників, використання коментарів, кнопок,
підказувань і гіперпосилань.
Педагогічний програмний засіб “Математика 5, 6”
Створення цього програмного засобу
виправдано тим, що саме при вивченні математики складність навчання зумовлюється
великою кількістю рутинної роботи, розрахунків, що принципово не впливають на
логіку розв’язування задач.
Для учня важлива побудова ходу розв’язання математичної задачі, розвиток і
сприйняття евристики у виучуваному матеріалі, динамічна подача величин та їхніх
17
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відношень, ілюстрація практичних дій математичними об’єктами, а не лише отримання
відповіді чи готових результатів.
ПМК “Математика, 5-6 клас” може бути
використаний учителем:
- для підготовки до уроку;
- для пояснення нового матеріалу;
- для створення власних уроків і редагування
наявних;
- для формування та закріплення навичок
розв’язування вправ, передбачених програмою;
- для проведення тестового контролю знань;
- для проведення індивідуальних і факультативних занять.
До складу навчального матеріалу включено 100 уроків за Програмами 5-го і 6-го класів.
Бібліотеки електронних унаочнень
Основна мета “Бібліотеки електронних
унаочнень” – активізувати пізнавальну діяльність учнів; посилити самостійність в
опануванні знаннями, вміннями і навичками,
мотивацію та інтерес до вивчення геометрії і,
таким чином, покращити навчальні досягнення учнів. Залежно від мети і завдань уроку
рекомендується використовувати історичні
довідки,
портрети
вчених-математиків,
ілюстрації різних практичних ситуацій, які
дають змогу обґрунтувати необхідність
вивчення того чи іншого геометричного
факту. Актуалізації потрібного для вивчення
теми матеріалу сприяє оперативне подання
графічно-символьної інформації про раніше
вивчені геометричні фігури, операційного
змісту потрібних вмінь. Наприклад, приступаючи до розв’язання складніших задач на
побудову, повторюємо за допомогою “Бібліотеки електронних наочностей” перелік
елементарних і основних побудов та
унаочнений алгоритм їхнього виконання.
Застосування всіх видів інтерактивних,
аудіовізуальних і екранно-звукових засобів
навчання спрямоване на підвищення позитивної мотивації учнів до вивчення геометрії.
Це веде до посилення пізнавальної діяльності
учнів, розвитку їхнього мислення, сприяє
формуванню активної позиції в сучасному
інформатизованому суспільстві. Використання ППЗ забезпечує розвиток творчих
здібностей учнів і бажання займатися
самостійною роботою.
ППЗ “Геометрія, 7–9, 10, 11 клас”
“Алгебра, 7–9, 10, 11 клас” – це електронні
видання, що містять:
– набір мультимедійних компонентів, які
18

відображають об’єкти геометрії та алгебри;
– програвач мультимедійних компонентів;
– простий у використанні редактор, який
дає змозі вчителеві формувати комплекти
необхідних наочних матеріалів.
Проектна діяльність
Комп’ютерні засоби навчання називають
інтерактивними, вони мають здатність
“відгукуватися” на дії учня і вчителя, “вступати” з ними в діалог, що є головною особливістю методик комп’ютерного навчання.
Комп’ютер можна використовувати на всіх
етапах процесу навчання: при поясненні
(введенні) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі рівня навчальних досягнень. При цьому для дитини він виконує різні
функції: учителя, робочого інструменту,
об’єкта навчання, колективу, ігрового
середовища.
Водночас сучасний учень повинен не
тільки використовувати наявні інформаційні
ресурси, а й навчитися створювати власні.
Учні мають навчитися самостійно представляти, структурувати і викладати свої знання.
Результати своєї роботи у проектах, які учні
мають підготувати самі, допомагають закріпити й поглибити знання, підвищити рівень
оволодіння уміннями й навичками, найважливіші з яких: здатність зібрати докладну
інформацію (дослідницький метод роботи), а
також здатність критично її осмислити
(аналітичний метод роботи), відпрацювати
мовні навички.
Метод проектів з огляду на свою дидактичну сутність дає змогу формувати інтелектуальні уміння учня, розвивати його
творче та критичне мислення. Проекти
можуть органічно вписуватися в навчальний
процес, а також виконуватися в позаурочний
час, де домінуватиме практичне навчання,
його зв’язок із життям.
Цю думку, до речі, обстоював український
педагог Г. Ващенко. Він писав: “... застосовуючи метод проектів, слід звертати увагу
на ґрунтовне пророблення теоретичних питань, на органічне поєднання теорії й практики. Завдання проекту не тільки в тім, щоб
виконати якусь корисну роботу, а й в тім, щоб
на цій роботі поширити свій світогляд,
набути теоретичних знань, що дають потім
змогу краще розуміти життя та краще поновому творити його”.
Уміння користуватися методом проектів –
свідчення високої кваліфікації викладача,

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2010 / № 1

який передає свій соціальний досвід вихованцям. Недаремно цю технологію відносять
до технологій нового тисячоліття, які передбачають уміння адаптуватися до умов життя
людини, забезпечують побудову культуро- і
природовідповідного освітнього середовища,
а кожного учасника навчання – ресурсами
особистісного розвитку [7].
Як приклад можна розглянути презентації,
створені учнями в межах виконання проектів
з математики:
Метод проектів:
– підтримує високу навчальну мотивацію
школярів;
– заохочує їх до активності та самостійності;
– розширює
можливості
навчання
та
самонавчання;
– розвиває навички рефлексивної діяльності
та самооцінювання учнів;
– формує вміння ставити мету, планувати й
організовувати власну навчальну діяльність;
– навчає на практиці застосовувати математичні знання.
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Зінкевич Мирослав

Форми реалізації допрофільної підготовки учнів
Програма впровадження профільного навчання передбачає перехід загальноосвітніх
навчальних закладів на профільне навчання,
який здійснюватиметься у три етапи. У 20082009 навчальному році запроваджувався
другий етап – етап допрофільної підготовки –
створення умов для вибору школярами профілю навчання, професійного самовизначення. Суть допрофільної освітньої підготовки
учнів 8-9 класів зводиться до формування
готовності школяра до освіти в старшій школі
в умовах профільного навчання. У 8-9 класах
учні повинні мати можливість глибше познайомитися з різними профілями та напрямами навчання.
Вибір профілю навчання для учнів основної школи є складною справою. У школярів

майже немає знань, необхідних для вибору
профілю навчання, професійного самовизначення. Вони мало знають про світ професій,
про себе, про те, які фахівці потрібні у їхній
місцевості, про шляхи продовження освіти.
Майже половина учнів не обирають самостійно профіль навчання, а це свідчить про те,
що у період життєвого самовизначення вони
потребують підтримки.
Форми реалізації допрофільної підготовки
є різними. Це і вивчення окремих предметів
на диференційованій основі, і впровадження
курсів за вибором, профільна орієнтація,
інформаційна робота та інші.
Найефективнішою формою допрофільної
підготовки є вивчення окремих предметів на
диференційованій основі. Починаючи вивча19
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ти предмет, учень не може наперед знати й
одразу визначитися, чи матиме він для нього
значення як предмет, пов’язаний із майбутньою професією, а чи лише сприятиме
загальнокультурному
розвиткові.
Учень
зазвичай, вибирає в майбутньому ту професію, з якою пов’язані шкільні предмети,
якими він добре оволодів. Тому різнорівневе
навчання на початковому етапі вивчення
предмета має дати можливість кожному
школяреві виявити, що його цікавить, перевірити свої можливості, обираючи різний
рівень вивчення предмета: рівень стандарту,
академічний чи профільний.
Особлива роль у допрофільній підготовці
належить курсам за вибором, де учня мають
навчити
робити
відповідальний
вибір
майбутнього профілю навчання. Курси за
вибором у допрофільній підготовці повинні
створити умови для того, щоб учень
утвердився у виборі напряму профільного
навчання чи відмовився від нього.
Профільна орієнтація – обов’язковий елемент допрофільної підготовки. Вона передбачає психолого-педагогічну допомогу учням у
прийнятті рішення щодо вибору профілю
навчання та створення умов для того, щоб
підготувати підлітків до соціального, професійного і культурного самовизначення загалом.
Важливим елементом інформування батьків та школярів про можливості освітньої
мережі є інформаційна робота, що передбачає
розроблення “освітньої карти” та інформаційних носіїв (сайти, буклети, листівки, газети
тощо). “Освітня карта” – це інформаційний
продукт, який створюється для інформування
школярів основної школи про освітні
можливості району, міста, області. Це може
бути, наприклад, карта міста, на яку нанесені
всі загальноосвітні навчальні заклади,
міжшкільні навчально-виробничі комбінати,
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позашкільні установи, заклади, які здійснюють допрофільну підготовку тощо. Карта
може бути у вигляді буклета, плаката,
виконана на електронних носіях тощо.
Найважливішою структурою в організації
допофільної підготовки учнів основної школи
є загальноосвітній навчальний заклад. На
його рівні найоптимальнішим є такий
алгоритм дій: діагностика професійних нахилів учнів; аналіз можливостей загальноосвітнього навчального закладу на предмет
реалізації того чи іншого профілю навчання;
ознайомлення з регіональними можливостями
професійної діяльності з урахуванням особливостей місцевого ринку праці; анкетування
учнів та їхніх батьків щодо вибору із запропонованих профілів навчання; прийняття
рішення учнями та їхніми батьками.
Ефективність допрофільного навчання залежить від дієвої діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної школи профконсультаційної психодіагностики, своєчасної оцінки комплексу індивідуальних особливостей підлітків з точки зору їхньої готовності до успішного навчання за певним
профілем.
До першочергових завдань допрофільної
підготовки учнів належать:
 розвиток пізнавального інтересу до предмета вивчення;
 формування потреби різнобічного розвитку
власних здібностей і нахилів, оволодіння
сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями (Інтернет, дистанційні
форми навчання тощо);
 формування цілісного світогляду;
 дотримання загальнолюдських моральних
норм як необхідної передумови уникнення
конфліктних ситуацій та оптимального
виходу з них.
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Турчинська Орислава

Інноваційні підходи до реалізації програми
з географії у 12-річній школі
Одним з пріоритетних напрямів реформування освіти в Україні, визначених в Національній доктрині розвитку освіти, є запровадження освітніх інновацій, сучасних педагогічних технологій. Педагоги Львівщини мають
чимало серйозних педагогічних розробок, які
можна віднести до категорії інноваційних.
На курсах підвищення кваліфікації в
ЛОІППО було проведено анкетування вчителів географії. Їм запропонували декілька
запитань, а саме:
 Які з педагогічних інновацій (за класифікацією Г. Селевка) їм відомі?
 Які з педагогічних інновацій ними використовуються?
 Як активно йде процес впровадження
педагогічних інновацій в їхніх школах?
З 200 опитаних вчителів 185 відповіли, що
їм відомі деякі із запропонованих педагогічних інновацій, окремі з них вони використовують на уроках географії, і в 45 %
загальноосвітніх шкіл йде процес впровадження педагогічних інновацій.
Є дуже багато визначень поняття “інновація”, “педагогічна інновація”. Наведемо
деякі з них.
“Педагогічні інновації – це результат творчого пошуку оригінальних нестандартних
рішень різноманітних педагогічних проблем”
(В.Ф. Паламарчук).
“Під інноваціями … розуміють творчі
заміни тих чи інших застарілих форм,
методів, принципів, структур новими”
(В. Онищенко).
“Інновації – це й ідеї, і процеси, і засоби, і
результати, взяті в єдності якісного вдосконалення педагогічної системи” (І. Підласий,
А. Підласий).
“Педагогічні інновації – результат процесу
впровадження нового у педагогічну теорію і
практику,
який
оптимізує
досягнення
освітньої мети” (Л. Буркова).
“Інновації (від англ. innovation –
нововведення, новація) – це зміни всередині
системи. У педагогічній інтерпретації і в
найзагальнішому сенcі інновації означають
нововведення в педагогічній системі, що
поліпшують розвиток (перебіг) і результати

навчально-виховного процесу”. (І. Підласий,
А. Підласий).
Отже, інновації в освіті можна розуміти як
новизну, а новизна є одним з критеріїв
творчості учителів. Можна говорити про два
типи “нового”:
 “нове”, що створене вперше. Таке “нове”
перебуває на рівні відкриття або адекватне
відкриттю;
 “нове”, яке має домішок “старого”.
Освітні інновації поділяють на глобальні
та локальні.
Глобальні – це такі, які вносять суттєві
зміни в систему освіти (мета, принципи,
завдання, структура, зміст).
Локальні – такі, що вносять зміни у форми,
методи і засоби навчання.
Сьогодні можна говорити, що при вивченні географії використовують такі педагогічні інновації:
 введення державного стандарту;
 розробка концепції шкільної географічної
освіти;
 створення нових навчальних програм,
планів, підручників;
 впровадження нової системи оцінювання
навчальних досягнень учнів;
 впровадження профільного навчання;
 впровадження
діалогових,
активних,
інтерактивних форм і методів;
 впровадження ефективних педагогічних
технологій;
 створення
варіативних
організаційних
освітніх структур (природничі ліцеї, гімназії, коледжі, колегіуми).
Теми виступів учасників обласної науково-практичної конференції “Природничоматематична освіта у 12-річній школі: проблеми, пошуки, знахідки” (секція “Географія”)
свідчать про інноваційність у роботі вчителів
географії. Досвідом роботи з впровадження
методики ділової активності на уроках
географії ділилась Н. Пристаж, вчитель
географії Дублянської СУШ І-ІІІ ст. Дієвим
засобом підвищення ефективності навчальновиховного процесу з географії залишається
туристсько-краєзнавча та екологічна робота.
Високий науково-методичний рівень реа21
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лізації програми з географії забезпечують
опорно-структурно-логічні схеми, розроблені
вчителем географії СЗШ І-ІІІ ст. №100
м. Львова Н. Титар.
У своїх виступах вчителі ділились
досвідом вивчення за новою програмою
проблем геоекологічної ситуації в Україні,
розглядали наслідки забруднення довкілля,
говорили про створення Національної еколо-

гічної мережі (НЕМ). Надзвичайно актуальними на сьогодні є вивчення тем, в яких
розглядається географічне положення України, діяльність міжнародних організацій та
місце нашої держави в них.
Доробки учителів області були представлені на педагогічній виставці кафедри
природничо-математичної освіти.

Титар Наталія

Використання опорно-структурно-логічних схем при вивченні
географії
Одним із актуальних напрямів удосконалення навчального процесу є пошук і впровадження ефективних засобів, що забезпечують системність знань учнів.
До таких засобів належать опорні сигнали
та опорні схеми. В опорних схемах (ОС)
закодований весь навчальний матеріал з
відповідних тем та розділів програми. ОС
забезпечують логічно послідовне розкриття
теми під час викладання нового матеріалу на
всіх етапах навчального процесу. Робота з ОС
дає можливість учням усвідомити зміст і
значення систематичної праці над навчальним матеріалом, зрозуміти, що програмний
матеріал їм під силу. Опорні конспекти
сприяють розвиткові зв’язного мовлення, допомагають розвивати логічне мислення, робити висновки, знаходити причинно-наслідкові зв’язки. Така форма подачі програмного
матеріалу розвиває інтерес до предмета,
дисциплінує увагу учнів. Схематичний запис
інформації допомагає учневі з’ясовувати її
логіку, зосереджувати увагу на головному.
Ефективність використання опорних схем
на уроках географії глибоко обґрунтували
С.Г. Кобернік, О.Л. Скуратович, Р.Р. Коваленко та інші.
Схематична наочність відрізняється від
інших видів наочності тим, що:
а) вона є засобом фіксації за допомогою
умовних позначень;
б) вона є носієм узагальненого змісту, допомагає сконцентруватись на головному;
в) вона є підґрунтям для розвитку теоре22

тичного мислення і відповідно вміння
аналізувати, синтезувати, порівнювати,
класифікувати, абстрагуватися і т. д.
У працях вітчизняних і зарубіжних дослідників стверджується, що схематична
наочність є засобом відображення причиннонаслідкових зв’язків у навчальному матеріалі,
узагальнення та систематизації знань. В
Україні останнім часом накопичено позитивний досвід застосування різноманітних
засобів схематичної наочності в процесі
навчання географії.
Опорні схеми будуються за такими
принципами:
1. Загальний принцип побудови наукового
знання.
Він передбачає науковість інформації,
структурність, змістовність, лаконічність
тощо.
За обраною формою і обсягом інформації
опорні схеми відрізнятимуться, але структура логічної побудови завжди зберігається.
2. Використання певної системи умовних
позначень.
Різноманітні умовні позначення, що найчастіше застосовуються у змісті опорних
схем, систематизовані авторами в такі групи:
умовні знаки тематичних карт, схематичні
малюнки, символи, скорочення, формули,
розділові знаки, виноски та посилання до
додаткових навчальних джерел.
3. Своєрідна кольорова гама.
Для оформлення ОС використовується
своєрідна кольорова гама, яка узгоджується з
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даними психологічних досліджень щодо
впливу кольору на сприйняття та засвоєння
інформації. Для виділення структурного
змісту застосовується червоний, синій та
жовтий кольори. Для визначення найсуттєвіших понять або питань, що розглядаються з
певної теми чи розділу, рекомендується червоний колір; для характеристики структурних
складових основного поняття або питання –
синій; для певних фактичних відомостей –
жовтий.
Аргументація така: червоний колір
збуджує і мобілізує увагу; синій викликає
своєрідну тривогу та неспокій; жовтий має
ефект “піднесеності”.
Практика навчання з допомогою ОС
свідчить: якщо використовувати схеми,
починаючи з 6-7 класу, учні поступово починають самостійно засвоювати навчальну
інформацію. Перед регулярним застосуванням ОС доцільно розповісти учням про
схематичну наочність та її різновиди, ознайомити з умовними позначеннями та прийомами кодування і декодування, показати на
простих
прикладах
структурних
схем
смислове значення стрілок. Потрібно виділити час на заняття з попередньої підготовки
до роботи з ОС на уроках.
На початковій стадії навчання з використанням опорних схем доцільно більше
зосереджуватися на характері та якості
діяльності учнів. Бажано запитувати їх про те,
як вони розуміють зміст схеми, чи
сприймають при цьому основний матеріал,
яке навантаження несе кольорове забарвлення
“блоків” та стрілки між ними тощо. Такий
етап потрібний, щоб з’ясувати та усунути
труднощі, які з’являються у процесі роботи з
графічними конспектами.
Над проблемою використання ОС на уроках географії я працюю 20 років. Результатом
багаторічної праці стали мої авторські
посібники:
“Загальна географія. Опорні схеми. 6 кл.”
“Географія материків і океанів. Опорні
схеми. 7 кл.”
“Фізична географія України. Опорні схеми
8 кл.”
“Економічна
і
соціальна
географія
України. Опорні схеми. 9 кл.”
“Економічна і соціальна географія світу.
Опорні схеми. 10 кл.”
При складанні ОС я керувалась такими
принципами:
1. Лаконічність.

2. Структурованість (зв’язки, логічні блоки).
3. Оригінальність макетування (межі, відділення одного блоку від іншого тощо).
4. Автономність (кожен з блоків має бути
самостійним із завершеною думкою).
5. Легкість і доступність відтворення для
учнів певних вікових категорій.
6. Кольорове відображення.
7. Відповідність сучасному рівневі географічних знань і змістові навчального
матеріалу.
Робота над створенням опорних схем
надзвичайно цікава і водночас клопітка.
Насамперед треба детально опрацювати
параграф підручника, олівцем підкресливши
головні моменти. Потім зміст прочитаного
поділити на смислові частини. Виписати
основну інформацію на стандартний аркуш
паперу. Тоді йде групування і просторове
розташування матеріалу за смисловими частинами. Після цього інформація фільтрується,
залишається головна, відкладається другорядна, вимальовуються логічні зв’язки. Це ще
чорнова робота. Готовою схемою цей проект
стає лише після випробування на уроці. Дуже
часто в процесі викладу матеріалу за ОС
якась інформація викидається, якась додається, іноді міняється структура ОС.
Мої посібники побудовані за єдиною
схемою. Всі опорні схеми пронумеровані –
ОС – 1, ОС – 2 і т. д.
Одна схема в основному охоплює один
урок, іноді два-три. В кожну ОС входить
комплект складових ланок. Перша частина –
це власне опорна схема – графічне відображення теми, а також словничок фізико- чи
економіко-географічних понять, які необхідні
для розуміння певної теми.
Графічна схема розбита на окремі блоки, в
межах яких виділяють мікроблоки або смислові частини, що органічно зв’язані в блочній
системі і кожен з яких має завершену думку.
Блоки пов’язані між собою стрілками, які
відображають
звичайні
та
причиннонаслідкові зв’язки.
У схемах використовується різний за
розмірами та товщиною шрифт.
Жирним чи найбільшим шрифтом виділені
основні ланки схеми чи заголовки блоків,
дрібнішим – смислові частини блоку і
найдрібнішим – фактичний матеріал. Така
особливість та розмальовка, про яку буде
сказано далі, дає можливість учневі швидко
орієнтуватися в опорній схемі.
У другу частину комплекту ОС входять:
23
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назва теми, зміст програмного матеріалу,
питання
для
визначення
навчальних
досягнень учнів, необхідна номенклатура,
практичні завдання, основа для виконання
обов’язкових практичних робіт, різноманітні
завдання для закріплення та узагальнення
знань, зокрема, тематичні кросворди, тести,
КВК, круглі столи тощо.
Крім того, додаються контурні карти,
умовні позначення та зразок уроку з
використанням ОС. Посібник рекомендується
використовувати як графічний конспект у
готовому вигляді, робочий зошит, зошит для
практичних робіт.
У ньому учні можуть робити доповнення,
записи, додаткові креслення. Посібник для
учня повинен стати на уроках географії
невід’ємною частиною навчального процесу.
Пропоновані мною опорні схеми класифікуються як структурно-логічно-опорні
схеми (СЛОС).
При роботі з ОС треба звернути увагу на
такі моменти:
1. Виділення головного в питанні, явищі чи
процесі, що описується.
2. Встановлення певних ознак, схожості чи
відмінності між об’єктами, які описуються
(порівняння природних зон, країн тощо).
3. Встановлення причин, наслідків, зв’язків і

взаємозалежностей між географічними явищами і об’єктами, розуміння особливостей
їхнього походження і розвитку.
У комплект ОС посібника входять питання
для визначення навчальних досягнень учнів,
які складені у певній послідовності.
Вміння прочитати схему – складна
розумова операція, оскільки учень повинен
правильно виділити в об’єкті чи явищі, яке
вивчає, основне, відділити його від другорядного, менш суттєвого, встановити зв’язки,
розкрити логічні причинно-наслідкові залежності. Систематичне і цілеспрямоване використання на уроках опорних схем розвиває
вміння не лише “дивитись”, але й “бачити”,
порівнювати, аналізувати процеси і явища,
встановлювати зв’язки між ними. Географія –
це одна з небагатьох наук, яка володіє
величезною кількістю простих і складних
причинно-наслідкових зв’язків.
Використання структурно-логічних схем
дає змогу дітям краще засвоювати програмний матеріал, допомагає повторювати і
закріплювати його, виробляє в учнів навички
і вміння зіставляти, аналізувати, виділяти
головне, робити висновки, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, а також дає змогу
вчителям і учням економити час на уроці та
при підготовці до уроку.

Максимович Зоряна

Інноваційні підходи до реалізації нових програм
з фізики в сучасній школі
Перехід на нові програми з фізики передбачає удосконалення загальної середньої
освіти. Він спрямований на переорієнтацію
процесу навчання на розвиток особистості
учня, якого треба навчити самостійно оволодівати новими знаннями. Сучасна молода
людина має бути мобільною, інформованою,
критично і творчо мислити, здатною до
самонавчання і саморозвитку. Основи цього,
безперечно, закладаються в школі.
Сучасний етап розвитку шкільної освіти
пов’язаний
із
упровадженням
компетентнісного підходу до формування змісту та
організації навчального процесу. Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні
24

результати, досвід особистої діяльності учня,
вироблення його ставлень до навчальної
діяльності, що зумовлює принципові зміни в
організації навчання, яке спрямоване на
розвиток конкретних цінностей і життєво
необхідних знань і вмінь учнів.
Нині результати навчальної діяльності
учнів на всіх етапах шкільної освіти не
обмежуються знаннями, уміннями, навичками; вони передбачають здатність осмислено
їх використовувати в конкретних навчальних
та життєвих ситуаціях.
Широкі можливості для формування
ключових компетентностей (уміння вчитися,
здоров’язбережувальна, загальнокультурна,
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соціально-трудова та інформаційна компетентності) дають інтерактивні технології
навчання.
Інтерактивні уроки, в основі яких лежать
інноваційні технології навчання, – це імпровізовані, але добре продумані заняття, які
мають своєрідну структуру, дещо відмінну
від традиційних уроків. Вони цінні своєю
оригінальністю, розвивальним та виховним
аспектами, а також в них яскраво виявляється
творчість самого вчителя і його вихованців.
Після перебування на чергових курсах
підвищення кваліфікації у 1998 р. мене зацікавила проблема “Використання інтерактивних технологій на уроках фізики”, над якою в
цей час працювала творча група вчителів
фізики області при ЛОІППО (керівник
В.Р. Шаромова.) Як член творчої групи я
почала ретельніше вивчати педагогічні основи інтерактивних методик та впроваджувати
їх у практику своєї роботи в школі.
Особливий інтерес у мене викликають
уроки-змагання, уроки-подорожі, уроки-ігри.
Інтерактивні уроки-змагання вирізняються
тим, що під час їхнього проведення
поєднуються два типи уроків: узагальнення та
систематизація, контроль та коригування
знань і вмінь учнів.
Поєднання таких двох типів уроків
посилює його навчальну функцію, сприяє
розвитку культури мовлення, ініціативи та
впевненості учнів у собі та у своїх знаннях.
Такі уроки дають змогу створити в класі
атмосферу, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості, адже
інтерактивна взаємодія виключає домінування як одного учасника навчального
процесу над іншими, так і однієї думки над
іншою. Школярі вчаться спілкуватися,
критично мислити, приймати продумані
рішення.
Свої інтерактивні уроки-змагання (які
проводяться з урахуванням багатьох чинників: змісту та важливості теми, мети,
вікових особливостей учнів тощо) я розпочинаю із оголошення теми, повідомлення
мети; акцентую увагу на проблемах, які
будуть вирішуватися на уроці; пояснюю зміст
діяльності учнів, чого від них очікую як
вчитель, запитую, чого очікують вони самі
від цього уроку, а також намагаюсь зацікавити їх у вирішенні поставлених проблем.
Характерною особливістю такого уроку є
рівневий підхід до опитування та оцінювання
навчальних досягнень учнів. Для цього я

використовую фронтальне опитування “мозковий штурм”; завдання на увагу “ланцюжок
дій”, встановлення відповідності “логічні пари”; фізичні диктанти із виправленням помилок; цікаві запитання. Різні методи контролю
дають змогу об’єктивно оцінити знання
команди загалом та кожного учня зокрема.
Такий методичний підхід цінний тим, що
протягом уроку всі учні не лише оволодівають навчальним матеріалом, а й формують
ключові компетентності. Вони активно працюють на рівні своїх можливостей: вчаться
логічно мислити, аналізувати, вибирати головне; оцінювати інформацію, систематизувати її, використовувати джерела інформації
для власного розвитку; розвивати культуру
фізичного мовлення, виховувати почуття
взаємодопомоги; працювати організовано,
об’єктивно оцінювати себе та членів своєї
команди, впевнено йти до перемоги.
Урок завершується обговоренням результатів, порівнянням їх з очікуваними результатами, оголошеними на початку уроку.
Проте використання інтерактивного навчання – не самоціль. До проведення таких
уроків слід підходити обережно, враховуючи
те, що інтерактивна взаємодія потребує
певної зміни всього життя класу, а також
значної кількості часу для підготовки як
учням, так і педагогу.
З метою ефективного використання інтерактивних технологій на уроках фізики
рекомендую:
 глибоко вивчати і продумувати матеріал;
 старанно спланувати і розробити заняття
відповідно до структури інтерактивного
уроку (мотивація; оголошення, представлення теми й очікуваних результатів;
надання
необхідної
інформації
для
розв’язання завдань; інтерактивна вправа –
центральна частина заняття; підбиття
підсумків, оцінювання результатів уроку);
 ретельно продумати хронологію уроку;
 визначити ролі учасників в груповій роботі;
 підготувати питання і можливі відповіді;
 виробити критерії оцінювання кожного
етапу самостійної і колективної діяльності
учнів, дотримуючись рівневого підходу;
 мотивувати школярів до вивчення матеріалу, використовуючи різноманітні форми
і методи навчання тощо.
Я переконана, що використання інтерактивних технологій дає можливість для
фахового росту, для зміни себе, для навчання
разом з учнями. Після проведення старанно
25
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підготованих уроків відчуваємо, як змінюється ставлення учнів до вчителя, поліпшується атмосфера в класі. Це стає додатковим стимулом до роботи з інтерактивними
технологіями.
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Шаромова Віра

Українознавчий аспект викладання фізики та астрономії в школі
Реалізація Концепції національної школи,
принципів гуманізації та гуманітаризації
значно змінили підходи до викладання
природничих дисциплін.
“Сучасна фізика, крім наукового, має
важливе соціокультурне значення, вона стала
невід’ємною складовою культури високотехнологічного інформаційного суспільства”
– читаємо у пояснювальній записці до
Програми для загальноосвітніх навчальних
закладів (2005).
Національно-культурні проблеми України
відображаються, зокрема, в історії фізичної
науки. У Програмі з фізики та астрономії
наголошується, що “важливою складовою
роботи з програмою є національно-культурна
зорієнтованість її змісту”.
Отже, головною метою вивчення фізики та
астрономії в сучасній школі є розвиток
особистості учня, формування загальнокультурної компетентності на основі загальнолюдських та духовних цінностей, наукового
світогляду, системних знань, умінь, навичок.
Аналіз сучасної науково-методичної літератури, педагогічного досвіду вчителів
області, України свідчить про великі виховні
можливості українознавчого аспекту і дає
змогу дещо узагальнити і систематизувати
організаційні форми і методи його реалі-
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зації, які можна використати як на уроках, так
і в процесі позакласної роботи.
Насамперед, це урок (зокрема нетрадиційний) з використанням:
 цікавих розповідей про окремі епізоди з
життя і діяльності видатних українських
вчених і винахідників, історичних довідок
про відкриття фізичних законів, досягнень
вітчизняної науки в тій чи іншій галузі;
 уривків з художніх творів (поезії, казок,
прислів’їв, загадок, бувальщин тощо) та їхнє
пояснення з погляду фізики та астрономії;
 задач з українознавчим змістом;
 старовинної техніки, побутових пристроїв
та інше.
Ширші можливості для проведення
українознавчої роботи мають:
 позаурочні заняття (факультативи, гуртки, учнівські товариства, клуби за інтересами), які працюють за спеціально укладеними
програмами на українознавчу тематику;
 позакласні заходи (тематичні вечори,
вечори цікавої фізики та астрономії, конференції старшокласників, семінари, круглі
столи, диспути, “фізичні бої”, змагання КВК,
фізичні брейн-ринги, ігри “Що? Де? Коли?”,
“Поле чудес” тощо;
 конкурси учнівських робіт (рефератів,
творчих робіт, групових проектів, стінних
газет, саморобних приладів, пристроїв та ін.),
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які спрямовані на розвиток пошукової роботи
учнів з довідковою літературою, літературними джерелами минулого і сучасності, на
сайтах Інтернету тощо;
 демонстрація навчальних, науково-популярних відеофільмів;
 проведення Днів фізики, Тижнів фізики,
Днів і тижнів космонавтики, а також Фестивалю науки і свята Дня науки, які
започатковані в Україні у 2007 році.
Організація навчання учнів в процесі
позакласної роботи дає можливість вчителю
побачити принцип вільної освіти в дії. Це
стає можливим завдяки застосуванню таких
прийомів, як: створення різновікових навчальних груп; організація парної і групової
роботи, одночасне навчання учителя і учнів;
робота в соціумі; участь у проектній діяльності з подальшою презентацією результатів
своєї роботи; надання учням права вибору та ін.
Форми, методи, різновиди українознавчої
роботи, зміст і кількість заходів постійно
змінюються завдяки творчому підходу
вчителів (вихователів), але треба дотримуватися однієї умови: форми українознавчої роботи, як і методи, прийоми повинні
відповідати змістові основного задуму, бути
доступними, привабливими, оригінальними.
Крім того, вони мають зважати на культурнорегіональні особливості конкретної місцевості, а не бездумно копіювати чийсь досвід.
Особливо ефективними є українознавчі
заходи, якщо їх готують самі учні, якщо вони
наближені до реального життя, якщо у них
беруть участь і дорослі.
У 2007 році було вперше видано посібникдовідник “Українські фізики та астрономи” (автор Шаромова В. Р.), укладений на
основі історичної та загальнонаукової літератури. У довіднику вперше вміщено розділ
“Географія місць народження українських
фізиків та астрономів”, окремим розділом
подано “Хронологію визначних наукових
подій, відкриттів та технічних винаходів,

зроблених в Україні та українцями за її
межами”. Нині вже видано друге, доповнене
видання цього посібника-довідника.
Україні та українцям є ким і чим
пишатися. Враховуючи глобальний характер
наукових досягнень, внесок націй в науку і
культуру визначає їхній престиж і авторитет у
світі. Ми, педагоги, мусимо повернути
нашому молодому поколінню забуті імена
українських учених світової слави, щоби
нинішнє
покоління
усвідомило
велич
українського народу і його внесок у науку.
В 2008 році видано посібник “Фізика та
астрономія у школі: українознавчий аспект”
(авт. Шаромова В. Р.), в якому вміщені
методичні розробки різноманітних позакласних заходів на українознавчу тематику.
Посібник-довідник “Українські фізики та
астрономи” і “Фізика та астрономія в школі:
українознавчий аспект” допоможуть методистам, учителям у їхньому професійному
зростанні.
Навчально-пошукова робота учнів з питань історії фізичної науки, внеску українських учених у її розвиток як на уроках, так і в
позакласній роботі сприятиме утвердженню в
свідомості вихованців українства в широкому розумінні цього слова.
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Савчин Марія

Формування міжпредметних компетенцій
під час вивчення шкільного курсу хімії
Метою навчання хімії у сучасній школі є
“формування засобами навчального предмета
ключових компетентностей учнів, необхідних
для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової
картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства” [6].
Компетентнісний підхід в освіті України
стає одним з пріоритетних напрямів її модернізації. Саме тому такою актуальною є
потреба формування в учнів загальноосвітніх
закладів не суми знань і вмінь, а компетентностей, що є значно складнішим
поняттям у методиці навчання будь-якого
предмета.
Ключові компетентності формуються
через компетенції, що дуже неоднозначно
трактуються різними літературними джерелами, проте загалом зводяться до того, що
це “здатність особистості діяти”, “здатність
розв’язувати проблеми, що забезпечується не
лише володінням готовою інформацією, а й
інтенсивною участю розуму, досвіду, творчих
здібностей учнів” [1]. Це “загальна здатність і
готовність особистості до діяльності, що
ґрунтується на знаннях і досвіді, які набуваються завдяки навчанню, орієнтованому на
самостійну участь особистості в навчальнопізнавальному процесі і спрямовану на її
успішне включення в трудову діяльність”,
“здатність до діяльності” [11]. У перекладі з
латинської – це “коло питань, щодо яких
людина добре обізнана, пізнала їх і має
досвід”. Однак, якщо розглядати компетенцію
як досвід самостійної діяльності на основі
універсальних знань, то слушним видається
таке визначення. Це – “здатність учня до
міждисциплінарного аналізу, невимушених
роздумів, виявлення невідомої інформації,
розуміння, осмислення, інтерпретації і
реф’лексії текстів та візуальних зображень у
контексті, відповідального вибору одного або
кількох запропонованих варіантів вирішення”
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[2]. Враховуючи те, що хімія не єдина з
природничих дисциплін, яка формує розуміння природничо-наукової картини світу,
важливо розглядати предмет її вивчення у
взаємозв’язку з іншими, зокрема, з фізикою,
біологією, географією, основами здоров’я,
екологією, математикою та іншими шкільними дисциплінами. Проте хочеться зауважити,
що йтиметься не про окремі поняття, закони,
теорії чи факти кожної з цих наук, а про
формування міжпредметних компетенцій,
засобами яких виховується нова компетентна
людина, яка завжди готова і вміє діяти в будьякій ситуації, свідомо використовуючи
системні інтеграційні знання, вміння.
Ідея використання міжпредметних зв’язків
та міжпредметної інтеграції в природничих
дисциплінах не нова відображена у працях
багатьох педагогів, дидактів, учителів:
В.Р. Ільченко, [4], В.М. Максимової [5],
А.В. Степанюк [7], Л.В. Туріщевої [9]
З. Федорової [12], В.Я. Шевцова [10].
Ця проблема є актуальною і сьогодні,
проте розкривається вона в іншому аспекті,
під іншим кутом зору. Насамперед, сучасна
людина має оволодіти інструментарієм,
необхідним для розуміння того, що відбувається в навколишньому світі; діяти так, щоб
позитивно змінювати середовище свого перебування; активно жити суспільним життям.
брати участь в усіх сферах людської
діяльності.
Формування цієї чи іншої компетентності
учня – це не разове набуття певного знання
або вміння, а поступовий, довготривалий
процес. Наприклад, формування понять “речовина”, “хімічний елемент”, “хімічна реакція” відбувається упродовж усіх років навчання хімії в загальноосвітньому закладі.
Тому рівень компетентності учнів стосовно
тих понять на кожному році навчання буде
різним. Враховуючи цей факт, треба визнати,
що компетентнісний підхід у навчанні хімії
реалізується рівнево. Вимоги до освіченості
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учнів на час завершення навчання в основній
школі мають відповідати базовому рівню
компетентності. Однак рівень базових компетенцій з хімії, своєю чергою, передбачає: а)
декілька етапів і певну послідовність формування досвіду діяльності стосовно цих
понять; б) мотивацію (усвідомлення, для чого
це потрібно і які завдання треба вирішити,
щоб досягти результату); в) актуалізацію
набутого досвіду діяльності; г) вивчення нового матеріалу з відпрацюванням теоретичного і практичного навчально-інформаційних
блоків; ґ) самоаналіз отриманих результатів;
д) співвіднесення отримуваних результатів з
передбачуваними.
Яким чином це реалізується через
міжпредметну компетенцію?
Перш ніж відповісти на це запитання,
спробуємо знайти пояснення, що означає
поняття “міжпредметна компетенція”. На наш
погляд, міжпредметні компетенції в хімії –
це системно-практичні вміння (навички),
сформовані на основі інтеграційно-системних
знань про речовини, явища і процеси, що
впливають на формування здатностей діяти в
умовах зростаючого потоку інформації і
їхнього використання в розв’язанні проблем
реального життя. Для формування міжпредметних компетенцій насамперед необхідно
визначити: а) можливі об’єкти, що вивчаються; б) методи формування; в) особистісну та
соціально-практичну складові у тих дисциплінах, в яких ці компетенції реалізуються [3];
г) об’єм знань, умінь, способів дій, що
відповідають цій компетенції; ґ) індикатори з
перевірки сформованості цієї компетенції.
Розглянемо це на прикладі формування
міжпредметної компетенції поняття “речовина, застосування знань, умінь (навичок) для
усвідомленого її використання”.
Поняття “речовина” знайоме учням з
курсу природознавства 5 класу. Тому для
подальшого його формування у 7 класі треба
з’ясувати, що саме учні вже знають про
речовину. За текстами і малюнками підручника з природознавства 5 класу [13] для
з’ясування рівня обізнаності учням можна
поставити такі запитання:
– що називають речовиною? (Те, що
входить до складу тіл);

– назвіть відомі вам тіла, що складаються з речовин. (Підручник, папір, клей,
фарба, ліси, гори, рослини, тварини, людина
тощо);
– подумайте, який висновок можна
зробити з попередньо повтореного матеріалу?
(Ми живемо у світі речовин);
– порівняйте, чого є більше: речовин чи
тіл. Чому? (Тіл, бо з однієї і тої самої речовини
можна
виготовити
кілька
тіл.
Наприклад, з алюмінію, заліза);
– що є будівельним матеріалом для
речовин? (Атоми, яких відомо 110 різних
видів);
– чи можуть атоми одного виду входити
до складу різних речовин? (Можуть, але для
атомів одного виду характерним є те, що вони
мають однакову будову);
– що є найменшою частинкою речовини?
(Молекула,
вона
виявляє
властивості
речовини);
– яким чином виявити рух молекул і як
це довести? (Рух молекул виявляють явищем
дифузії. Довести це можна дослідним
шляхом);
– що вам відомо про агрегатні стани
речовини? (Речовини можуть перебувати у
рідкому, твердому і газоподібному стані, це і
називають агрегатним станом);
– чим відрізняються між собою речовини, що перебувають у різних агрегатних
станах? (Відстанями між молекулами);
– чи можна змінити агрегатний стан
речовини? (Можна, це легко довести на
існуванні трьох станів води);
– які речовини розрізняють за складом
їхніх молекул? (Прості й складні);
– чим відрізняються прості й складні
речовини між собою? (Прості речовини
складаються з атомів одного виду (хімічного
елемента), а складні – з атомів кількох
хімічних елементів);
– що таке чисті речовини і суміші
речовин? (Чистою є речовина, що не містить
домішок. Суміш речовин утворюється, якщо
змішати дві чи більше чистих речовин);
– де використовують суміші? (Розчин
цукру, кухонної солі – для консервування,
молоко, напої – харчування, будівельні
суміші – в будівництві, лікувальні речовини з
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наповнювачами – для виробництва ліків,
ґрунт – для вирощування рослин тощо)
Далі поняття про речовину формується на
міжпредметному рівні. Зокрема, в темі уроку
“Природні суміші” учні знайомляться з
газовою сумішшю на прикладі повітря. Вони
дізнаються, які з газів повітря є простими, а
які складними речовинами, вмістом кожного
газу, значимістю кисню у складі атмосфери
для живої природи. Доводять дослідно
існування в повітрі кисню, водяної пари. У
цій
темі
доцільно
ввести
елементи
екологічного виховання. Подати відомості
про наслідки забруднення повітря газами
промислової та господарської діяльності
людини, викидами транспорту, розказати про
вплив забрудненого повітря на живі
організми та здоров’я людини (екологія,
основи здоров’я). Такий матеріал націлює на
дотримання правил екологічної поведінки
учня в природі, формує досвід екологічної
культури та здорового способу життя. Щоб
навчити дітей діяти й у критичний момент
прийняти правильне рішення, важливо
сформувати у них вміння вчасно виявити
забруднене повітря за очевидними ознаками:
прозорістю (брудне повітря не прозоре,
містить частинки пилу та сажі, пилку, насіння), запахом (чисте повітря не має запаху).
Найважливіше навчити дітей, як діяти у
випадку забруднення повітря шкідливими для
життя речовинами (зайти у приміщення,
щільно закрити вікна і двері, щоб забруднене
повітря не потрапляло до приміщень,
одягнути протигаз, виконувати інструкцію,
що подається засобами масової інформації:
пов’язати марлеві пов’язки, зволожити їх,
залежно від природи газу у повітрі відповідними
речовинами
чи
водою
або
використати сухі, не пити води з відкритих
джерел, проковтнути таблетки активованого
вугілля (використання явища дифузії),
звернутися до лікаря тощо). Такі дії
визначають обізнаність людини із заходами
охорони, самозбереження і взаємозбереження
здоров’я.
У цій темі учням можна подати
конкретнішу інформацію про вміст вуглекислого газу в повітрі та розповісти про ті
негативні наслідки, які може спричинити
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збільшення його в атмосфері, про вплив на
погоду в окремих регіонах та на зміну
клімату Землі загалом (екологія, метеорологія). Інформація про вміст вуглекислого
газу в атмосфері є важливою для метеорологів, які прогнозують погоду, бо, власне,
дисбаланс між вмістом кисню і вуглекислого
газу в атмосфері веде до підвищення
температури.
Різке збільшення вмісту вуглекислого газу
в повітрі подразнює слизову оболонку
верхніх дихальних шляхів, шкіру, утруднює
дихання (екологія, біологія, медицина).
Отже, пропедевтичний курс природознавства формує перші знання учнів про речовину як складову речей, про її структурні
частинки (атоми і молекули), про те, що саме
молекули зберігають властивості речовини,
дає перші відомості про класифікацію
речовин залежно від складу їхніх молекул.
Окрім цього, учні отримують знання про
чисті речовини і суміші, їхнє поширення у
природі та використання.
Водночас учні набувають вміння: розрізняти прості і складні речовини за складом
молекул, можна для наочності використати
моделі молекул або малюнки 8 і 13 в
підручнику), агрегатні стани речовини, чисті
речовини і суміші; називати тіла і речовини,
деякі хімічні елементи, визначати агрегатний
стан за зовнішніми ознаками речовини;
давати визначення понять: “речовина”,
“атом”, “молекула”, “чиста речовина”, “явища дифузії”, “проста речовина”, “складна
речовина”; пояснювати, з яких частинок
складається речовина, а з яких найменша
частинка речовини, чим відрізняються речовини, що перебувають за однакових умов у
різних агрегатних станах, три агрегатні стани
води; обґрунтовувати, чому тіл є більше, ніж
речовин, робити висновки про те, що залежно
від того, які атоми входять до складу
молекул, речовини поділяють на прості і
складні, що на дифузію впливає температура,
що агрегатний стан речовини залежить від
певних умов, що складних речовин більше,
ніж простих.
Окрім розумових дій (операцій), учні набувають і практичних умінь: досліджувати:
явище дифузії, зміни, що відбуваються з
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агрегатними станами води під час її охолодження і нагрівання до температури кипіння, зміни, що відбуваються з водою у
природі. Учні переконуються, що чисті
речовини з сумішей можна виділити і
використати на практиці (очищення кухонної
солі), що у складі суміші речовини зберігають
свої властивості; визначати чистоту повітря
за прозорістю і запахом; вміння прийняти рішення і діяти в умовах забрудненого повітря.
Такі знання, вміння і способи дій (розумових і практичних) будемо вважати опорними для подальшого формування поняття
“речовина”.
Аналогічно можна розглянути формування
цієї компетенції під час вивчення теми “Вода
та її здатність розчиняти речовини” [13].
У 7-му класі, в курсі вивчення хімії,
поняття “речовина” розширюється і поглиблюється; водночас зростає кількість реальних
об’єктів дійсності, що характеризують речовину, а також соціально-практична значимість та змістова орієнтація учнів з цього
питання.
Розглянемо спершу, якими поняттями роширюється коло реальних об’єктів дійсності,
що впливають на вищий рівень формування
поняття “речовина” і, відповідно, компетенції
“речовина, застосування знань, умінь (навичок) для усвідомленого її використання”. До
них належать поняття: “матеріал”, “властивості речовин”, “фізичні властивості”,
“хімічні властивості”, “атом”, “йон”, “способи розділення сумішей”. Конкретизуються
поняття “чиста речовина” і “суміш речовин”,
“молекула”, “хімічний елемент”, “назва і
символ хімічного елемента”, “проста речовина”, “складна речовина”. Вводяться нові
поняття: “маса атома”, “відносна атомна
маса”, “атомна одиниця маси”, “хімічна
формула”, “хімічна сполука”, “алотропія”,
“алотропні форми”, “валентність атомів
хімічних елементів”, “відносна молекулярна
маса” [6].
Очевидно, що знання, вміння, ставлення з
формування цієї компетенції, а відповідно, й
здатності, учні набуватимуть впродовж
усього курсу хімії 7-го класу. Це стане
опорним досвідом у подальшому формуванні

інших предметних компетенцій в хімії, що
теж розкриваються на міжпредметному рівні.
Наступне питання, яке є складовою цієї
компетенції – це соціально-практична значимість вивчення названих вище об’єктів.
Учні довідуються, що існує понад 20 млн
речовин, серед яких є як природні, так і
штучно створені. Така велика різноманітність
речовин пояснюється тим, що вони
побудовані з атомів різних хімічних елементів. І для глибшого розуміння складу
речовин учням треба вчитися розрізняти
хімічні елементи за будовою їхніх атомів.
Тому хімічний елемент розглядають як вид
атомів з певним зарядом ядра. Елементарні
частинки атомів учні вивчають у курсі
фізики. Вони знають про будову атома: ядро,
яке вміщує позитивно заряджені протони і
нейтральні частинкинейтрони – з масою 1 та
електронну оболонку, в якій розташовано
стільки електронів, скільки протонів є в ядрі;
атом є електронейтральною частинкою тому,
що кількість протонів у ядрі атома відповідає
кількості електронів в електронній оболонці.
Ці знання допомагають учням користуватися
періодичною системою, в якій кожний хімічний елемент має своє чітко визначене місце і
номер, залежно від заряду його ядра. Окрім
цього, елемент позначається символом, що
теж відображено в таблиці, є у ній і відносна
атомна маса елемента. За розташуванням у
відповідній групі в періодичній системі
хімічних елементів можна потім визначати
вищу валентність за Оксигеном. Ці довідкові
дані будуть необхідними для подальшого
вивчення поняття “речовина”. Атоми, як і
молекули, є складовими деяких речовин.
Залежно від будови електронної оболонки та
розташування електронів на її зовнішньому
рівні, атоми можуть перетворюватися у
заряджені частинки – йони. Розрізняють
позитивно і негативно заряджені йони.
Включаючи знання про те, що між
різнойменно зарядженими частинками відбувається
притягування
(фізика),
учні
отримують уявлення про існування йонних
сполук та їхній склад. Отже, інтегруючи
знання з природознавства, фізики та хімії,
учні набагато більше довідуються про склад
речовин. Роблять висновки, що структурними
31

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2010 / № 1

частинками речовин є молекули, атоми, йони.
Залежно від того, що є найдрібнішою
частинкою речовини і як ці частинки
сполучені між собою, вони різняться будовою
і виявляють дуже різні властивості.
Для подальшого формування міжпредметної компетенції поняття “речовина, застосування знань, умінь (навичок) для усвідомленого її використання” учням потрібно
конкретизувати і розширити змістові характеристики поняття “речовина”. З цією метою
поглиблюються знання про склад простих і
складних речовин і, використовуючи знання
про хімічний елемент, вводиться нове поняття “хімічна сполука”. Це поняття логічно
випливає з того, що всі атоми, які утворюють
різноманітні речовини, утримуються один з
одним за допомогою хімічних зв’язків.
Перевірити достовірності цього твердження можна за допомогою двох методів
дослідження: аналізу та синтезу. Найчастіше
учням демонструють досліди розкладання
води електричним струмом (аналіз) та
утворення води з двох газів водню і кисню,
взятих у співвідношенні, відповідно, 2:1
(синтез).
Значимість речовин визначається їхнім
складом, будовою, властивостями і застосуванням у всіх сферах життя людини. Склад
речовини показує хімічна формула. Щоб
формувати вміння складати хімічні формули,
учні мають засвоїти поняття “валентність
атомів елементів” і застосувати вміння
знаходити
найменше
спільне
кратне
(математика). Вводяться поняття “індекс” і
“коефіцієнт”, що кількісно характеризують
склад речовини або кількість структурних
частинок речовини. Міжпредметна компетенція хімії та математики в процесі
формування вмінь складати хімічні формули
виявляється системно-практичними вміннями, що полягають у застосуванні хімічної та
математичної термінології та вмінь виконувати певні операції (записати символи
хімічних елементів та їхню валентність,
знайти для заданих чисел найменше спільне
кратне, поділити найменше спільне кратне на
числове значення валентності кожного з
елементів, знайти та проставити індекси).
Такі самі вміння демонструють учні під час
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визначення валентності атомів елементів за
готовою формулою речовини. Особливо
очевидним є використання системно-практичних умінь (навичок) цих двох навчальних
дисциплін під час розв’язування хімічних
задач. Вміння розв’язувати задачі належить
до інтелектуальних вмінь. Вони забезпечують
до певної міри конкретизацію, узагальнення,
систематизацію та поглиблення знань учнів,
активізацію їхнього мислення, з одного боку
розвивають навички самостійного опрацювання матеріалу, на основі якого побудована
задача, а з іншого – повторюють та
закріплюють математичні знання.
Програма курсу хімії 7-го класу пропонує
розв’язування задач двох типів:
1. Обчислення відносної молекулярної
маси речовини за її формулою;
2. Обчислення масової частки елемента у
складі речовини.
Щоб розв’язати, учні повинні вміти:
знайти значення відносної атомної маси за
періодичною системою або використати завчені напам’ять; правильно здійснити округлення; додати та помножити числа (задачі
першого типу); робити операції з дробами;
використовувати математичний вираз масової
частки та його похідні.
Проте, щоб використати речовини у
потрібних для людини цілях, слід знати їхні
фізичні та хімічні властивості. Виявлення і
вивчення властивостей пов’язане з науковими
методами пізнання. Найчастіше у природничих науках використовують експеримент та спостереження.
Формування міжпредметної компетенції
характеристики будь-якої речовини з погляду
вивчення її властивостей передбачає насамперед її опис за зовнішніми ознаками,
виявами за допомогою органів чуття (колір,
блиск, запах, смак, пластичність, твердість)
(біологія) та ознаками, які не можна так
описати, їх виявляють за допомогою окремих,
спеціально призначених для цього приладів
(густина, температури плавлення, кипіння,
замерзання, електропровідність, теплопровідність). Усі згадані ознаки не приводять до
руйнування молекул чи інших структурних
частинок речовини. Їх називають фізичними.
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Притаманні тій чи іншій речовині фізичні
властивості застосовують на практиці.
Наприклад, високу електропровідність алюмінію та міді – у виробництві дротів для передачі струму на великі відстані. Електропровідність, – основна властивість цих простих
речовин – зумовила використання металів як
матеріалів для виготовлення фізичних тіл:
алюмінієвого та мідного дроту. Добра теплопровідність цих речовин лягла в основу
виробництва посуду. Великий опір, що його
чинить вольфрам під час проходження через
нього електричного струму, привело до використання вольфраму як нитки розжарення у
виробництві електричних лампочок.
Використання явища переходу речовин з
одного агрегатного стану в інший за певних
умов теж має соціально-практичну значимість. Наприклад, використання вуглекислого
газу для виготовлення напоїв, газованої води,
гасіння пожеж, а в твердому стані – як
холодоагента, що запобігає швидкому псуванню продуктів харчування, для створення
штучного льоду на ковзанках. Лід (вода у
твердому
стані)
використовують
для
охолодження деяких напоїв, у медицині, для
створення льодяних скульптур тощо. Отже,
коло відомостей про агрегатні стани речовин
розширюється, а на прикладі вуглекислого
газу учні знайомляться з його практичним
застосуванням.
Хімічні властивості речовин відіграють
визначальну роль у формуванні міжпредметної компетенції “речовина, застосування
знань, умінь (навичок) для усвідомленого її
використання”. Хімічні властивості виявляються під час хімічних реакцій, суть яких
полягає в перегрупуванні атомів унаслідок
чого з одних речовин утворюються інші. Тут
для повнішого розкриття поняття “речовина”
вводиться інше ключове поняття “хімічна
реакція”. Воно стане опорним для подальшого формування компетенції “хімічна
реакція, роль хімічних реакцій в житті
особистості та суспільства”. Однак, щоб учні
зрозуміли, яким чином відбувається перегрупування, вони знайомляться з реагентами
(речовинами, що вступають в хімічну
реакцію) та продуктами (речовинами, що
утворюються внаслідок реакції) й вико-

ристовують відкритий М. Ломоносовим закон
збереження маси речовини. Достовірність дії
закону збереження маси речовини можна
довести експериментально, використовуючи
спеціальний прилад. А для вираження його на
письмі за допомогою рівняння реакції
(умовного запису реакції за допомогою
хімічних формул і математичних знаків),
необхідно підібрати коефіцієнти і поставити
між правою та лівою частинами знак рівності.
У цьому випадку учень має орієнтуватися у
поняттях “рівність” і “нерівність”, “цілі
числа”.
Використовуючи експериментальний метод дослідження умов перебігу хімічних
реакцій та на основі спостережень за
ознаками реакцій, учні переконуються, що
хімічні реакції відбуваються за різних умов і
супроводжуються зовнішніми ефектами (фізичними явищами): зміною забарвлення
речовини і поглинанням тепла (розклад
купрум (ІІ) гідроксиду), виділенням тепла і
світла (горіння магнію), виділенням газу
(взаємодія крейди з оцтом), випаданням осаду
(взаємодія кальцій гідроксиду з вуглекислим
газом), розчиненням осаду (взаємодія
свіжоосадженого купрум (ІІ) гідроксиду з
розчином хлоридної кислоти). На прикладі
реакцій
горіння магнію і розкладання
купрум (ІІ) гідроксиду учні знайомляться з
екзотермічними й ендотермічними реакціями.
Соціальну значимість реакцій горіння учні
можуть частково пояснити на основі власного
досвіду (використання їх у побуті, на
виробництві, в природних умовах під час
походів тощо).
Коло реальних об’єктів компетенції
“речовина, застосування знань, умінь (навичок) для усвідомленого її використання” у
7-му класі доповнюється в темі “Прості
речовини: метали і неметали”. Це поняття
“неметали”, “метали”, “кисень”, “залізо”,
“каталізатор”, “фізичні та хімічні властивості
кисню та заліза”. На початку вивчення цієї
теми учні знайомляться з хімічними
відкриттями, зокрема з відкриттям кисню –
від перших даних з VІІІ ст. до відкриття
кисню в Європі К. Шеєле та Дж. Прістлі у
ХVІІІ ст. й до створення кисневої теорії
А. Лавуазьє. Аналогічно учням подається
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історична довідка про використання перших
зразків заліза. Ці матеріали пояснюють
зв’язки хімії з історією. До речі, вони
розкриваються й на перших уроках, коли учні
вивчають короткі відомості з історії хімії як
науки. Тут учні мають виявити вміння
відтворювати факти, що стосуються історії
відкриття та вивчення хімічних елементів і
простих речовин утворених ними. Учитель
може організувати дослідницьку роботу з
вивчення життя і діяльності вчених.
Для формування поняття “неметали”
важливо використати уже засвоєні раніше
вміння: користування періодичною системою
для визначення хімічного символа елемента,
що утворює речовину кисень; визначення
відносної атомної маси та валентності
Оксигену; запису хімічної формули та
характеристики якісного і кількісного складу
кисню за хімічною формулою; обчислення
відносної молекулярної маси кисню. Учням
відомо про поширення кисню в природі
(природознавство). Нові вміння, що вплинуть
на формування нових знань про кисень, учні
набувають під час демонстрування експерименту з добування кисню в лабораторії з
речовин, що мають здатність розкладатися й
способів його збирання, вивчення властивостей і самостійного виконання практичої
роботи. Дослідження підтверджують: кисень
можна добути в лабораторії й використати
для вивчення властивостей не тільки його
власних, а й інших неметалів і металів (на
прикладі заліза). Засвоєння вмінь добувати
кисень та експериментально досліджувати
його властивості формує нові знання про
типи хімічних реакцій: реакції розкладу і
реакції сполучення, про невідому досі
властивість деяких речовин (каталізаторів)
пришвидшувати перебіг хімічних реакцій.
Природні каталізатори (ферменти) регулюють
біохімічні процеси в живих організмах
(біологія). Ферменти застосовують у харчовій
промисловості, у фармакології, під час
виробництва синтетичних мийних засобів.
Унаслідок взаємодії речовин (неметалів і
металів) з киснем відбувається процес
окиснення. Продуктами реакцій є оксиди –
складні речовини, до складу яких входять два
елементи, один з них Оксиген.
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Соціально-практична значимість формування такої компетенції пояснюється практичним аспектом вивчення теми. У повсякденному житті людині неодноразово
доводиться користуватися реакцією горіння і
вміннями (навичками) її припинити. Ці
навички супроводжуються знаннями про те,
що для виникнення горіння речовину треба
нагріти до температури займання за наявності
кисню. Кисень є обов’язковою умовою
горіння. Дуже важливим для життя і здоров’я
людини є вміння припинити горіння,
особливо в момент, коли виникла велика
пожежа (основи здоров’я). Знання умов
припинення горіння (охолодження горючих
предметів, припинення доступу повітря),
вміння використати вогнегасник, воду, пісок,
піну, цупку тканину. Учні мають бути
обережними під час роботи з легкозаймистими речовинами, не вдихати продуктів
горіння, які містять багато чадного газу, бо це
небезпечно для життя.
Особистісна і соціальна мотивація в
потребі знань про кисень та вмінь його
добувати і користуватися полягає у розкритті
його біологічної ролі. Це найважливіша
речовина в живій природі. Кисень бере участь
в процесах дихання, окиснення багатьох
речовин. Саме тому він широко застосовується у медицині (коктейлі, пінки з настоїв
трав, кисневі подушки, барокамери) для
полегшення дихання, енергетичної підтримки
організму при отруєннях, інтоксикаціях тощо.
Кисень застосовують у хімічній, металургійній промисловостях. Ним користуються водолази, пожежники, льотчики, космонавти під час виконання важливих завдань.
Усі наведені факти про використання
кисню наводять на думку, що має настати
час, коли Оксигену і кисню не стане в
атмосфері і, відповідно, загинуть усі живі
організми. Щоб учні могли усвідомити
нескінченність світу, слід показати інший бік
процесу – утворення кисню в природних
умовах. Важливу роль у цьому процесі
відіграють рослини і водорості. На світлі
рослинам властиво з води і вуглекислого газу
синтезувати органічну речовину і кисень
(біологія). Завдяки фотосинтезу щорічно
компенсуються природні втрати кисню. Саме
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тому в атмосфері вміст кисню є постійним.
Проте не слід забувати про те, що кожна
людина має дбати про дотримання чистоти
повітря, берегти зелені насадження, посадити
дерева, кущі, які не тільки стануть джерелом
кисню в атмосфері, а й принесуть велику
моральну й естетичну насолоду людям.
На прикладі вивчення кисню ми намагалися описати, яким чином можна формувати міжпредметну компетенцію особистості
“речовина, застосування знань, умінь (навичок) для усвідомленого її використання”.
Такий підхід можна використати й для
вивчення інших хімічних речовин, конкретизуючи при цьому їхню назву.
Підсумуємо, які знання, вміння (навички),
ставлення і здатності має сформувати ця
міжпредметна компетенція у курсі хімії 7-го
класу, окрім тих, що учні здобули під час
вивчення пропедевтичного курсу природознавства у 5-му класі. Сюди належать
знання про: атоми, молекули, йони, хімічні
елементи, розташування елементів у періодичній системі, атомну одиницю маси,
відносну атомну та молекулярну маси, валентність атомів елементів, хімічну формулу
та хімічне рівняння, способи дослідження
речовин. Також учні мають знати правила
(алгоритми) складанння хімічних формул за
валентністю атомів елементів і визначення
валентності за формулою речовини, опису
якісного і кількісного складу речовини за її
формулою, правила безпеки під час проведення практичних робіт, призначення лабораторного обладнання, прості речовини
метали та неметали, біологічну роль
Оксигену та Феруму.
У контексті описаної міжпредметної
компетенції можна виділити вміння розрізняти: чисті речовини та їхні суміші; поняття
“атом”, “молекула”, “йон”, “хімічний елемент”; фізичні тіла, речовини, матеріали;
фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні
властивості речовин; називати: хімічні
елементи (20 хімічних елементів) за українською науковою номенклатурою; інші менш
поширені елементи, користуючись періодичною системою; представників простих
речовин металів і неметалів та складних
речовин (оксиди), що вивчаються у змісті

курсу хімії 7 класу; типи хімічних реакцій
(розкладу та сполучення); умови та ознаки
перебігу хімічних реакцій; умови виникнення
та припинення горіння; способи збирання
кисню; давати визначення: усім поняттям
теми; закону збереження маси речовини;
реакцій розкладу та сполучення; описувати:
спостереження явищ, що супроводжують
хімічні реакції; якісний та кількісний склад
речовини за хімічною формулою; перебіг
реакцій розкладу (розкладу калій перманганату, гідроген пероксиду) та сполучення
(взаємодія кисню з вуглецем, сіркою, залізом); реакцію горіння метану, деревини;
відтворювати (фрагментарно, окремі частини, повністю, за допомогою вчителя, самостійно) фактичний і теоретичний матеріал;
наводити приклади: простих і складних речовин, металічних і неметалічних елементів,
металів і неметалів; фізичних і хімічних
явищ; дії закону збереження маси речовини
на прикладі складання хімічних рівнянь;
реакцій розкладу та сполучення; складати:
формули бінарних сполук за валентністю;
рівняння реакцій розкладу і сполучення;
пояснювати: причини багатоманітності речовин у природі; які відомості можна
отримати з однієї клітинки періодичної
системи; зміст хімічних формул, рівнянь
реакцій; суть закону збереження маси речовини; методи дослідження речовин; суть
реакцій розкладу і сполучення; роль каталізатора в перебігу хімічної реакції; суть
процесів горіння та окиснення; колообіг
Оксигену в природі; обчислювати: відносну
молекулярну масу за формулою речовини;
масову частку елемента у складі речовини;
характеризувати: фізичні та хімічні явища,
фізичні та хімічні властивості речовин (кисню
і заліза); порівнювати: склад простих і
складних речовин, металів і неметалів, чистих
речовин та сумішей; вміст і поширеність
кисню та заліза в природі; процеси горіння та
окиснення; реакції розкладу та сполучення;
аналізувати: етапи розвитку хімічної науки,
вплив наукових відкриттів на розвиток
суспільства; якісний та кількісний склад
простих і складних речовин; умови та ознаки
перебігу хімічних реакцій, умови процесу
горіння; умови збагачення повітря чистим
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киснем;
узагальнювати:
знання
про
структурні частинки речовини; вміння
оперувати поняттям “хімічна формула”;
знання про методи дослідження в хімії;
відомості про засвоєні типи хімічних реакцій;
знання про поширеність та значення хімічних
елементів у житті людини; спостерігати:
ознаки перебігу хімічних реакцій під час
демонстрацій та проведення практичних
робіт; реакції розкладу і сполучення; способи
розділення сумішей; способи збирання
кисню; виявлення кисню; дотримуватися:
інструкцій та правил техніки безпеки під час
роботи з речовинами; висловлювати судження: про застосування хімічних знань і вмінь
на практиці; про багатоманітність речовин в
природі та штучно добутих; про роль речовин
у житті особистості та суспільства; про
значення реакції горіння в становленні цивілізації; оцінювати: значення інших дисциплін (математики, фізики, біології, медицини,
екології, основ здоров’я) у формуванні повноти (кількість знань, визначених навчальною
програмою), глибини (усвідомленість наявних зв’язків між групами знань), гнучкості
(уміння застосовувати знання в стандартних
та змінених умовах, знаходити варіативні
способи використання знань, вміння комбінувати нові способи діяльності), системності (усвідомлення структури знань, їхньої
ієрархії та послідовності, тобто усвідомлення
одних знань як базових для інших), міцності
(тривалість збереження в пам’яті та
відтворення при потребі) знань; роль кисню
та чистого повітря для живих організмів та
здоров’я людини; значення реакцій горіння,
окиснення для побуту та виробничих
процесів; значення заліза в різних галузях
промисловості та шкода, що її завдає
суспільству процес ржавіння; роль штучних
та природних каталізаторів; робити висновки
про: значення всебічного вивчення речовин
для практичної діяльності особистості та
суспільства; значення набутих знань і вмінь в
подальшому житті, виборі майбутньої професії та діяльності, власні спостереження під
час виконання практичних робіт.
Проте для формування міжпредметної
компетенції “речовина, застосування знань,
умінь (навичок) для усвідомленого її вико36

ристання”, учні мають виявити ціннісні
ставлення до здобутих знань і вмінь. Ці
ставлення виявляються у вираженні особистісного досвіду учнів із заданого питання,
їхніх дій, переживань, почуттів, стосунків з
іншими людьми та навколишнім світом,
прагненнями пізнати предмети та явища
природи і закріпити ці надбання у навчальній
діяльності. Сюди слід віднести й уміння
ставити перед собою мету, підвищувати
вимоги до результатів навчання. Враховуючи
різнобічність такої міжпредметної компетенції, можна визначити ціннісне ставлення:
• зацікавленість предметом хімії –
речовиною в усіх можливих аспектах її вивчення на міжпредметному рівні; поясненнями
вчителя, однокласників; відповідями учнів;
демонструванням
дослідів;
самостійним
проведенням експерименту; використанням
каталітичних процесів в лабораторіях і на
виробництві;
• відчуття потреби в знаннях правил
поведінки в хімічному кабінеті, в дотриманні
правил техніки безпеки з метою безпечного
проведення експерименту та збереження
власного здоров’я і здоров’я колег;
• обережність в поводженні з хімічним
обладнанням, лабораторним посудом з метою
уникнення поранень, опіків, порізів та інших
травм;
• наполегливість у засвоєнні дій, пов’язаних з: правильним користуванням обладнанням, реактивами; застосуванням алгоритму
складання хімічних формул; визначенням
валентності за формулою речовини; обчисленням за хімічною формулою відносної
молекулярної маси та знаходженням масової
частки елемента у складі речовини,
користуючись досвідом, здобутим на уроках
математики;
• уважність під час пояснення навчального матеріалу, спостережень ознак реакцій,
демонстрування та самостійного проведення
дослідів; відповідей колег (виявлення помилок, нової чи додаткової інформації,
бажання виправити чи доповнити відповідь);
• активність у постановці питань; складанні хімічних формул і рівнянь;
оволодінні методами та способами дослідження речовин і розв’язування задач і вправ;
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обговоренні власних результатів навчання та
навчальних досягнень колег; дотриманні
екологічної культури.
• доброзичливість і допомога іншим учням
під час роботи в парах, малих навчальних
групах;
• самостійність (або розуміння потреби
в допомозі вчителя) в окресленні та прийнятті
навчальних цілей, відповідно до власних
можливостей і потреб;
• приязність, толерантність та активність під час виконання завдань у парах,
малих групах; під час складання приладів для
дослідження речовин, проведення практичних
робіт; під час колективного виконання будьякої роботи;
• опора на власний досвід: з користування
речовинами побутового призначення; виявлення користі чи шкідливості речовин для
людини та живих організмів; користі чистого
повітря та кисню і шкоди від його
забруднення; користі від збільшення зелених
насаджень та турботи про їхнє збереження і
збільшення;
• вияв обізнаності про значення ферментів
(природних каталізаторів) для підтримання
життєдіяльності організмів і промислових
процесів;
• економність у використанні хімічних
реактивів та речовин побутового призначення;
• акуратність і дотримання чистоти на
робочому місці під час виконання лабораторних дослідів та практичних робіт з метою
проведення безпечного експерименту та
спостережень;
• систематичність у підготовці до уроків,
виконанні самостійних робіт у класі та вдома;
• наполегливість у навчанні, що виявляється у виборі складніших навчальних
завдань, переході з нижчого рівня навчальних
досягнень на вищий;
• надання допомоги в оволодінні способами дій та знаннями своїм колегам;
• сміливість у прийнятті рішень, висловлюванні власних суджень.
Які ж здатності особистості можна
сформувати на цьому етапі вивчення хімії за
участю міжпредметної компетенції “речови-

на, застосування знань, умінь (навичок) для
усвідомленого її використання”?
На наш погляд, до них належать:
– здатність усвідомлено використовувати
основні поняття, закони і принципи хімії, що
всебічно характеризують речовини, які є
невід’ємними
складовими
побуту
та
виробничих стосунків людини;
– здатність володіти рідною та мовою
хімічних термінів;
– здатність осмислювати, відтворювати,
знаходити, передавати навчальну інформацію
про значення речовин для життя і розвитку
живих організмів та людини на всіх рівнях
вимог щодо навчальних досягнень учнів;
– здатність виявляти загальнонавчальні,
логічні та оцінні вміння на міжпредметному
рівні;
– здатність комунікувати, виховувати
моральні якості особистості, керувати собою
та власними вчинками;
– здатність піклуватися про своє здоров’я
та про здоров’я близьких людей;
– здатність застосовувати методи хімії під
час дослідження властивостей речовин,
процесів та явищ;
– здатність виявляти екологічну культуру;
– здатність співпрацювати з однокласниками в групах, в проектах тощо.
Для реалізації компетентнісного підходу з
формування міжпредметної компетенції “речовина, застосування знань, умінь (навичок)
для усвідомленого її використання” учитель
має ретельно проаналізувати навчальний
матеріал та визначити, які саме компетенції
формуватимуться за її участю.
Підсумовуючи усе вищесказане треба
визнати, що поняття компетенції є складне і
відповідає певній структурі. С.Е. Трубачова
[8] пропонує включати в план уроку такі
компоненти структури компетенції:
1. Назва навчальної теми.
2. Назва компетенції або її елемента.
3. Мінімальний досвід діяльності або попередній етап сформованості компетентності.
4. Соціальна, особистісна мотивація необхідності подальшого формування компетентності.
5. Знання, вміння, навички, необхідні для
подальшого формування компетентності.
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6. Способи діяльності на певному етапі
формування компетентності.
7. Рефлексія ефективності отриманого
результату.
Саме в такому аспекті нам хотілося представити формування міжпредметної компетенції в хімії “речовина, застосування знань,
умінь (навичок) для усвідомленого її
використання” у курсі 7-го класу. Сформовані
знання, вміння, навички, ставлення, способи
діяльності стануть опорними для розширення
і поглиблення формування цієї компетенції на
наступних етапах у 8-му, а відтак і 9-му
класах.
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Мельник Марія

140 років періодичному закону
Вечір для старшокласників
На стіні плакати з написами:
“Періодичному закону майбутнє не загрожує руйнуванням, а тільки надбудова і розвиток
передбачається” (Д. І. Менделєєв).
Я не вірю, що Єдність
Тільки душ окремих сума,
Як не може світ складаться
З незалежних елементів.
(В. Самійленко, “Думи буття”)
Формулювання періодичного закону Д. І. Менделєєва.
Виходять ведучі.
I ведучий: 1 березня 2009 року виповнюється 140 років з дня відкриття Д. І. Менделєєвим
періодичного закону.
II ведучий: Цей день забути просто неможливо,
Це відкриття, величну цю подію.
Крізь сотні літ нестимуть бережливо
Утілену в життя хімічну мрію.
III ведучий: 1 березня 1869 року молодий російський вчений Д. І. Менделєєв розіслав хімікам
різних країн своє “випробування системи елементів, яка ґрунтується на їхній
атомній масі та “хімічній подібності”. Вчені й не підозрювали, що в науці відбулося
велике відкриття.
IV ведучий: Світ наш повен таємниць і подій,
Сумнівів і здогадок.
Ось з’явився в ньому геній свій,
Щоб в хаосі знайти порядок.
I ведучий: У цей час в науці було накопичено багато різних відомостей про природу і
властивості хімічних елементів та їхніх сполук. Багато великих учених-хіміків
докладали чимало зусиль, щоб встановити порядок у цьому хаосі.
II ведучий: В цей час безладдя й хаос панували
В знаннях про речовини й елементи.
Немало вчені праці й знань доклали,
Та марними були експерименти.
III ведучий: Зауважимо, що в Менделєєва були славні попередники, які заслужено стали
відомими за свої спроби встановити закономірність у світі хімічних елементів:
Деберейнер, Шанкуртуа, Ньюлендс, Мейєр. Вони чимало зробили для відкриття
великого закону природи.
IV ведучий: Хоч вже були “тріади Деберейнера”,
“Октави Ньюлендса”, “Шанкуртуа-спіраль”,
Була відома вже таблиця Мейєра,
Та не знайшли “хімічну пектораль”.
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I ведучий: Ця “дорогоцінна пектораль” дісталася Д. І. Менделєєву. Проте, звичайно, не все
було так легко.
II ведучий: У 1869 р. Менделєєв, починаючи читати лекції з хімії в Петербурзькому
університеті, перебрав усі книжки і не знайшов нічого, що можна було б
порекомендувати студентам навчальний посібник. Тому він вирішив написати
книгу “Основи хімії”.
III ведучий: Писав підручник для студентів
І думав, як закон знайти,
Як розмістити елементи,
Щоб в цьому істини дійти.
IV ведучий: Д. І. Менделєєв, зібравши всі знання про відомі на той час 63 хімічні елементи та
їхні сполуки, чітко усвідомлював, що назріла необхідність об’єднати все в єдину
струнку систему.
I ведучий: В процесі написання підручника перед Д. І. Менделєєвим постало питання: “Яку
групу елементів в “Основах хімії” слід описувати після лужних металів?”
II ведучий: Багато серйозних наукових досліджень були присвячені історії відкриття
Д. І. Менделєєва. Має право на існування і легенда (а можливо, не легенда) про те,
що періодична система постала перед Менделєєвим у сні. Дослідник Лапшин
писав: “Менделєєв три дні і три ночі, не лягаючи спати, працював у конторці,
намагався оформити результати своєї думки в таблиці, та справи були марними.
Зрештою, під впливом сильної втоми Менделєєв ліг і відразу ж заснув. “Бачу уві
сні таблицю, де елементи розставлені так, як треба. Прокинувся, тут же записав на
папірці”.
III ведучий: І тут, нарешті, він розгадку
Таку жадану відшукав.
Всі елементи – по порядку
З зростанням мас порозкладав.
Та все ж таблиця не виходить,
І він знеможений заспав…
Всі елементи враз приснились
Йому у неспокійнім сні.
(Звучить тиха музика. У сутінках чути гул, свист, шипіння. Освітлення поступово стає
інтенсивнішим. З`являються учні зі знаками хімічних елементів. Спочатку рухаються хаотично,
потім кружляють по колу і, нарешті, штовхаючись і сперечаючись, розміщуються групами так,
як природні групи хімічних елементів. На тлі шуму, але вже притишеного, – четвертий
ведучий).
IV ведучий: Зривалися і шипіли
(Літій, Натрій, Магній, Флуор).
І палали й миготіли
(Калій, Кальцій, Бор і Хлор).
Літій: Серед найперших нас вже знали,
Бо нерозлучні ми і дружні,
Найактивніші метали,
Називаємося – лужні.
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Натрій: Звемось так, бо ми з водою
Луги здатні утворити,
А, зустрівшись з кислотою,
Ладні добре насолити.
Флор: Ой страшно як! Вони вас всіх лякають.
Ми також здатні добре насолити.
Від слова “сіль” походим – всі це знають.
Ми солі творимо і в солях можем жити.
Хлор: Коли ж буваємо ми вільні,
То ходимо по двоє, завжди разом,
Мов близнюки сіамські – нероздільні.
Є серед нас тверді, рідини, гази.
Гелій: А нам ось непогано й по одному,
Кружляємо ми вільні й безтурботні.
Не робимо ми зла ніде й нікому,
Як і добра, бо ми інертні, благородні.
Неон: З нас кожен, що один – то сміливіший.
Ми – друзі, навіть в Космосі літаємо,
А щоб життя ставало яскравішим,
Люмінесцентні лампи наповняємо.
Гідроген: У Космосі я також можу жити,
І на Землі життя нема без мене,
Бо воду цінну здатний утворити,
І то не аби з ким, а з Оксигеном.
Оксисен: Ми й справді здатні воду утворити.
Та з братом я ще більшу цінність маю,
Без мене все живе не зможе жити,
Без кисню звірі й люди повмирають.
Карбон: Без мене все живе не тільки повмирає, –
Птахи і риби, дерева й зілля, –
Я ж елемент життя – це кожен знає.
Хоч названий я в честь вугілля.
Бо я насправді є багатоликий:
Карбін, графіт, алмазом можу бути.
Як діамант – безцінний і великий,
А сажі всі бажаєте позбутись.
Силіцій: Я ж елемент ресурсів всіх земельних:
Пісок, ґрунти, породи, мінерали…
Основа матеріалів будівельних,
Мене улюбленцем кори обрали.
В природі я як кварц усім відомий,
А люди роблять з мене скло прозоре,
Цемент, бетон для будівництва дому.
В соляріях я вам заміню море.
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Алюміній: Бач розхвалився! Ти – пісок, я – глина.
Колись я був металом ювелірним,
І навіть був дорожчим від перлини,
А зараз будівельникам друг вірний.
У авіації я просто незамінний,
Тому заслужено всі звуть мене “крилатим”.
Оскільки не руйную вітаміни,
В фольгу продукти можна загортати.
Берилій:
(до Алюмінію) А ми з тобою родичі хімічні!
В моєму імені закладено “зелене”.
“Метал майбутнього” – таке звання у мене
За унікальну здібність металічну.
Моє життя – суцільні катаклізми.
Мене “солодкоземом називають”,
Смарагдами втішаються й не знають,
Що “смерть повзуча” я для організмів.
Та завдяки мені нейтрон відкрили,
Я ризикнув тоді своїм життям,
Моє ядро на часточки розбили,
І хоч мене в Карбон перетворили,
Я гордий цим великим відкриттям!
Бор:
(до Берилію)
Моя візитна картка – це бура,
А ще в керліті, сассоліні я буваю…
Ти викидав нейтрони із ядра,
А я їх досить легко поглинаю.
Нікого я й нічого не боюся
І заявляю вам усім публічно,
Що з ядерним свавіллям я борюся
І захистом я є біологічним.
Фосфор і Нітроген:
А ми брати, двоюрідні – не рідні.
Живемо ми в одному домі,
На різних поверхах, квартири різні,
І часто удаєм, що не знайомі.
Фосфор: Я білий фосфор, та коли нечемно
До мене ставитися – червонію.
Я свічуся, коли вже досить темно
І добривом фосфатним стати мрію.
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Нітроген: А я також є в добриві – селітрі,
Бо Нітроген – “той, що народжує селітру”.
Крім того, я літаю у повітрі,
Із братом в парі ми – колеги вітру.
Магній: Я також міг сказати, що без мене
Утому людям важко подолати.
Без мого хлорофілу все зелене
Не зможе речовин синтезувати.
Не треба сперечатись! Спокійніше.
Навіщо нерви нам усім псувати.
Здоров`я, друзі, це – найголовніше.
Здоров`я, друзі, треба шанувати.
Сульфур:
(до Магнію) Ти – символ спокою? Ну, друже, знаєш,
Нам важко тут погодитись з тобою,
Бо ти від сірника спалахуєш й згоряєш,
Й холодною тебе не загасиш водою.
Магній:
(до Сульфуру) Ви чули, друзі? Хто це там озвався?
Той, що у греків відбував повинність.
Хоч світло-жовтий, як сама невинність,
Ти народив вогонь, що “грецьким” звався.
Віками таємницю зберігав
Вогню, що флот спалив біля Царграду,
Хоча в обрядах релігійних участь брав…
А ще говорять – ти Вулкана жовч…
Тому, колего, краще вже помовч –
Така тобі від нас усіх порада.
Сульфур: А ти… А ти…
I ведучий І тут образи
Почали звідусіль звучати.
Рознервувались всі й одразу
І вже ніхто не міг змовчати.
II ведучий: Тут команда:
– Струнко, військо!
Стали шикувать ряди.
Всі окиснення бояться
І не безпричинно зляться.
Літій: Подивіться!!!
II ведучий: Літій злий…
Літій: Флуор окиснювач страшний!
Я не стану у цей ряд!
Нехай інші тут горять!
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III ведучий: І Берилій став журитись:
Тут не важко окислитись –
Поряд Оксиген і Хлор.
IV ведучий: Подивився косо Бор,
Головою покивав,
Але в бійку не встрявав.
I ведучий: Нітроген теж в бій не рвався,
Та Флор тепер зірвався:
Флор: Так значить ми для вас не пара,
Ану, братухо, дай їм жару!
Вперед!!!
Карбон: Постривайте!
II ведучий: Тут Карбон!
Ну просто справжній чемпіон!
Карбон: Не треба, друзі, нам сваритись,
Давайте будемо миритись.
Ось стану я посередині,
Щоб була злагода в родині.
II ведучий: От і чудово!
Третій ряд!
Тут Натрій, Магній, Алюміній,
Силіцій, Фосфор, Сульфур, Хлор!
Один за одним – всі підряд
Розташувались, як єдиний
І нероздільний дружний хор.
IV ведучий: Силіцій став біля Карбона
Сульфур під Оксигеном,
А Фосфор точно за законом
Здружився з Нітрогеном.
I ведучий: Ряд шикується до ряду –
Всього їх десяток.
Стали у цьому параді
Луги на початок.
II ведучий: Розміщуючи елементи у порядку зростання їхніх відносних атомних мас,
Д.І. Менделєєв зауважив, що різка зміна властивостей під час переходу від галогену
до лужного металу і до лужноземельного, періодично повторюється. Це і дало
підставу відкритий Д.І. Менделєєвим закон назвати законом періодичності і
сформулювати таким чином:
Всі елементи: Властивості простих тіл, а також форми і властивості сполук елементів
знаходяться у періодичній залежності від величин атомних мас елементів.
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III ведучий: Навколо періодичного закону після його відкриття розгорнулась гостра тривала
боротьба, що негативно вплинула на душевний стан Д. І. Менделєєва.
IV ведучий: Прибічників у нього спочатку було дуже мало, навіть серед російських хіміків.
Противників – багато, особливо в Німеччині, Англії. Це були хіміки, що мислили
емпірично і не визнавали ролі теоретичного мислення. Це – Бунзен у Німеччині,
Зінін в Росії, Нільсон і Петерсон у Швеції.
I ведучий: Відкриття періодичного закону дало змогу Менделєєву показати яскравий приклад
наукового передбачення. У 1870 році він передбачив існування трьох ще невідомих
тоді елементів, які назвав екасіліцієм, екаалюмінієм, екабором, – вони повинні були
заповнити порожні клітини в періодичній системі. Менделєєв зумів правильно
передбачити і властивості нових елементів.
II ведучий: А Менделєєв цим законом
Три елементи передбачив
Їхні властивості зазначив.
Та в чудо не повірив світ.
Лиш згодом, через пару літ,
Доведений прогноз відзначив.
III ведучий: Перший підручник з неорганічної хімії на основі періодичного закону написав у
Петербурзі В. Ю. Ріхтер (1874 р.) і цим посприяв визнанню самого закону. Але
вирішальне значення мало відкриття трьох передбачених Менделєєвим елементів.
IV ведучий: У 1875 р. Лекок де Буабодран, який нічого не знав про роботи Менделєєва, відкрив
новий метал, назвавши його Галієм. За низкою властивостей і за способом відкриття
(спектральним методом) Галій збігався з екаалюмінієм Менделєєва. Але його
питома вага виявилася спочатку меншою за передбачену.
I ведучий: Незважаючи на це, Менделєєв послав до Франції “Замітку з приводу відкриття
Галію”, наполягаючи на своєму передбаченні. Буабодран був здивований, що
Менделєєв, не бачачи Галію, наполягає на справедливості своїх передбачень.
Французький хімік перевірив масу Галію і переконався, що прогноз Менделєєва був
точним.
II ведучий: І відповідь в Росію мчиться,
Що “це прекрасная таблиця”.
Все перевірено практично,
Буабодран категорично
Вітає цей закон.
III ведучий: Це був перший тріумф періодичного закону, який викликав великий інтерес до
праць Менделєєва і його передбачень. Вчений світ був приголомшений тим, що
передбачення Менделєєвим властивостей алюмінію виявилося таким точним. З
цього моменту періодичний закон починає утверджуватися в хімії, переходячи зі
стану гіпотези до чітко доведеної істини.
IV ведучий: У 1879 р. Нільсон у Швеції відкрив Скандій, в якому втілився передбачений
Менделєєвим екабор.
I ведучий: У 1886 р. Вінклер у Німеччині відкрив Германій. Властивості Германію точно
збіглися з передбаченими Менделєєвим для екасиліцію.
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II ведучий: У хіміків переполох!
То ж Галій був одним із трьох,
В Росії передбачений,
У Франції відкритий.
А далі – Скандій в Швеції,
Германій – у Німеччині.
Такий тріумф небачений
І подвиг знаменитий.
III ведучий: Але найбільшим відкриттям у фізичному осмисленні періодичного закону стала
теорія данського вченого Нільса Бора, який у 1921 р. висловив думку про те, що
періодичність властивостей атомів визначається періодичною будовою їхніх
електронних оболонок.
IV ведучий: Цей закон і тепер, ось уже 140 років, залишається найважливішим законом хімії.
I ведучий: Усі успіхи сучасної хімії можливі лише завдяки періодичному закону.
II ведучий: Відкриття періодичного закону хімічних елементів – незвичайне і дивовижне явище
в історії науки.
III ведучий: Сам Менделєєв про свій закон сказав так: “Періодичному закону майбутнє не
загрожує руйнуванням, а тільки надбудовою і розвитком”. Ці слова стали
пророчими.
Учень: Це відкриття почало еру нову
В знаннях про елементи, речовини.
І ми, вивчаючи їх, знову й знову
Шукаємо в законі всі причини.
Там відповіді є, чому пасивні,
Чому активні різні елементи,
В яких умовах речовини агресивні,
Чого чекати від експериментів?
Як компас для туристів у поході
Такий потрібний і такий надійний.
Закон для хіміків усіх народів –
Це “камінь філософський”, чудодійний.
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МЕТОДИКА. ПРАКТИКА. ДОСВІД.
Приходько Інна

Гнат Михайличенко:
таємниці яскравого й трагічного таланту
Трагічна і загадкова постать у нашій
літературі. Трагічна, бо загинув не повних
двадцяти семи років, знищений денікінцями у
Києві 1919 року. Трагічна, бо був викреслений з історії літератури та з пам’яті декількох
поколінь і став просто невідомим, для
неширокого ж кола фахівців-філологів –
обвішаним стереотипними ярличками: “символіст-занепадник”, “хворобливий песиміст” і
т. ін. А загадкова – з багатьох поглядів.
Народився у Миропіллі (нині Сумщина, тоді
– Курщина) у вересні 1892 р., вчився,
звичайно ж, у неукраїнських навчальних
закладах, та із юних літ була в нього така
висока національна свідомість, що дай Боже
багатьом нашим сучасникам! І звідки у нього
така багата українська мова? Отже, це перша
“загадка”: у зросійщеному середовищі – таке
живе, таке яскраве українство! Далі будуть
загадки біографічного плану, тобто непрояснені моменти життя аж до нез’ясованих
обставин загибелі. І будуть загадки художньо-мистецькі, ось хоч би “Блакитний
роман”. Безнадійна справа братися доконечно
розгадувати таємниці таланту і цього небуденного, дивовижного життя, але погляньмо і
подивуймося, який щедрий на оригінальних
митців український народ. І задумаймося над
тим, що народ наш таки незнищенний, як
Фенікс.
Отож, із Миропілля (38 км. від Сум), із
Слобожанщини, з козацького колись села. Із
сім’ї заможного селянина Василя Гнатовича
Михайличенка (похований у Миропіллі; а
Гнатом назвав свого середнього сина на честь
діда). Сім’я була багатодітна, як згадують
нащадки (письмові спогади одної з дочок,
Єфросинії Василівни, в оригіналі – в архіві у
її дочки, Канти Миколаївни Михайличенко в
Харкові). З молодших дітей – Іван, Марина,
Гнат, Михайло, Єфросинія. Мати, Іуліанія
Іванівна, уроджена Гончаренко, була неписьменною, але дітям Михайличенки намагалися
дати освіту, принаймні трьом молодшим
(Михайло, наприклад, став педагогом, знав
сім іноземних мов). Є й тепер у Миропіллі

більш як сторічний будинок із червоної
цегли, з трьома досить великими кімнатами й
кухнею – оселя Михайличенків. І вуличка, на
якій стоїть бу-динок, донедавна (а ще від 20х років) звалася провулком Гната Михайличенка. У будинку ніхто не живе, але він
дбайливо доглянутий племінницею Гната
Михайличенка, дочкою його брата, лікарем
Вірою Михайлівною Михайличенко.
Родинні зв’язки Михайличенків цікаві й
заслуговують на окрему розмову. Тут
зазначимо лише, що й через цю родину
пройшла кривава історія, у ній були репресовані вже в 30-ті роки. Хай не прямі родичі
чи нащадки, але члени сімей. Наприклад,
другий чоловік Єфросинії І. Підгаєць – у 1938
році, а першого, М. Литвиненка, що був
наркомом фінансів України в 1919 р., розстріляли у 1922 р. під Вінницею; багато страждала наймолодша з Михайличенків, переживши
сталінщину, відмовившись поновлюватись у
партії після XX з’їзду – “ні, з мене вже
досить”, маючи пенсію 28 крб. Можна
згадати ще й родичку по материнській лінії
Д. Гончаренко, дружину наркома О. Шумського, теж трагічної долі. Можна згадати й те,
з якими перешкодами доводилося діставати
вищу освіту дітям “ворогів народу” – і Канті
Михайличенко, і Лідії Гетьман, дочці сестри
Гната, Марини. Не випадково Лідія
Григорівна говорила авторові цих рядків про
пригніченість морального стану, що залишилася на все життя. Нащадки Михайличенкового роду мешкають у Львові і в
Харкові, в Миропіллі і в Сумах. І багато хто з
них залишив собі, всупереч усім лихим обставинам та терору, прізвище Михайличенко.
У Миропіллі Гнат Михайличенко закінчив
у 1906 р. двокласне училище. Мав там, за
спогадами молодшої сестри, вчителя, котрий
побував у Сибіру, а потім організував нелегальний гурток, де читали заборонену
літературу (Гнат переховував її у себе під
стріхою). Можна припускати, що тут були
витоки українства майбутнього митця, тут
формувалася його послідовна, цілісна натура.
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А потім, після спроби стати фельдшером (не
витримав анатомічних вправ), було “Харьковское земледельческое училище”, навчався
у ньому в 1908–1912 рр. Це в с. Лозовеньки
під Деркачами коло Харкова. Цікаво, що та
школа агрономів дала не одного художника
слова – О. Олеся (він і земляк Михайличенка,
вчився у тій школі декількома роками раніше,
а перша збірка О. Олеся “З журбою радість
обнялась” вийшла 1907 р., за рік до вступу
Гната у названу школу), О. Слісаренка. Мав
би пишатися тим нинішній Зооветеринарний
інститут, міг би спромогтися якщо не на
музей, то хоч на літературний куточок. У
20-ті роки, до речі, цей заклад, що був тоді
зоотехнікумом, носив ім’я Гната Михайличенка. А в Києві у 20-ті рр. був театр ім.
Г. Михайличенка. “Михайличенківці” – колишня “Центростудія”, очолена в 1920 р.
Марком Терещенком.
Ще в часи навчання Гнат Михайличенко
зв’язався з партією соціалістів-революціонерів, що була найбільшою в Україні не лише
в ті роки, а й у 1917 році. Потрапив під нагляд
як неблагонадійний, мав би бути виключеним, але, на прохання рідні, його перевели
до Московської сільськогоспо-дарської школи. Там він став, студентом народного
університету Шанявського, а по суті – професіональним революціонером і, можливо, саме
за завдан-ням своєї організації пішов до армії,
хоч як студент мав право на відстрочку.
Навчання Гната Михайличенка на цьому
завершується, самоосвіта ж триватиме до
кінця життя. Але виникає питання – як
виробився такий літературний хист, такий
смак, такий стиль у людини, яка не мала
гуманітарної, філологічної освіти, не мала
доброго україномовного оточення, не мала
часу на читання, не мала найелементарніших
умов для творчості...
Відомо, що Гнат Михайличенко у війську
був на Заході – Замостя, Холмщина. Відомо
навіть, у яких саме піхотних полках – документи розшукав ще в 20-х роках ретельний
дослідник і поет В. Гадзінський, подав відомості у своєму нарисі, вміщеному у виданні
творів Г. Михайличенка 1929 року, томі 1-му
[4]. Але загадкою знову ж залишаються
обставини дезертирства Михайличенка й
особливо місце його перебування навесні
1914 р. в Австрії. Львів, Краків, Відень? Чи
якісь інші міста? Натяки на переходи
кордонів, нелегальне становище, постійний
ризик (а особливо з початком першої світової
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війни) – все це знаходимо в автобіографічній
повісті “Історія одного замаху”, але
достовірних даних немає.
А далі – знову Харків. На початку січня
1915 р. на підпільній квартирі і під чужим
прізвищем – як про це свідчать документи
Харківського обласного архіву [8] –
Г. Михайличенко друкував листівки та
відозви до 10-ї річниці “кривавої неділі”
1905 р. Його заарештували, кинули до
харківської губерніальної в’язниці. Було
тривале слідство, були одиночні камери,
карцер, голодуіання, повне виснаження (до
втрати свідомості під час одного з побачень із
сестрою), в’язничний шпиталь, каторжна
тюрма на Холодній горі. Але була тут і
самоосвіта з вивченням англійської та
польської мов, була просвітительська робота
серед в’язнів уже в загальній камері, була
участь у рукописному журналі “За гратами”.
Його обкладинку і оформив Михайличенко,
який чудово малював. До речі, серед його
малярських робіт є гарно виконаний “Автопортрет” із часу навчання – в учнівській
формі, але з вишитою українською краваткою). Був тюремний записник, що їздив із
ним до Сибіру і повернувся. Була літературна
праця – новели “Погроза невідомого” (з
посвятою Андрієві Заливчому, котрий сидів
тоді ж, у тій самій тюрмі), частина
“Кольорових аркушиків” (“Осінніх листків зпід снігу”).
Серед групи ув’язнених есерів, яких судив
військовий суд, Михайличенко був наймолодшим (23 роки) і дістав найтяжчу покару:
шість років каторги і довічне поселення в
Сибіру. Це був 1916 рік. Каторгу замінили
засланням, і він опинився в с. Тулуп’є
Іркутської губернії Нижнєудінського повіту.
Повернувся звідти після Лютневої революції
1917 р. й активно включився у складне
політичне життя України. В середовищі
есерів у Харкові Михайличенко зіткнувся із
шовіністами-українофобами, з розколом есерівської партії. Він став лідером лівого крила,
з якого пізніше організувалася партія боротьбистів. За спогадами сучасників, був він
авторитетним, мислячим, мужнім, безкомпромісним, демократичним у поводженні –
навіть коли став на короткий час у 1919 р.
наркомом освіти у неодно-партійному,
маріонетковому більшовицькому уряді України (Михайличенко представляв у ньому
партію бороть-бистів). Питання про політичні
орієнтації Михайличенка непросте, і його
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належить вивчити й пояснити історикам. З
періодики (зокрема, з матеріалів газети
“Боротьба”, збірника “Зшитки боротьби” та
ін.) довідуємося, що в соціальній програмі,
особливо у земельному питанні, у питаннях
урядового правління Г. Михайличенко мав
деякі ілюзії щодо позицій більшовиків. Хоч
загалом мав він тверезий погляд на речі, і не
раз у “Боротьбі” писалося, що влада забуває
селянство, що закони про землекористування
запізнюються, що урізають політичні права,
що базу революції звужено до “однобокої
диктатури пролетаріату”. Особливо ж
розходився Михайличенко з більшовиками у
національному питанні.
Не раз він стикався з антиукраїнськими
діями. Наприклад, під час праці у Наросвіті
гостро зіткнувся з головою Літкому Рожициним, одвертим українофобом, і домігся
усунення того з посади. У період Центральної
Ради Г. Михайличенко мав серед її членів та
міністрів близьких друзів, однодумців,
колишніх співкамерників по царських в’язницях. Членом Центральної Ради був, скажімо,
Богдан-Олександр Зарудний, про якого Михайличенко підготував збірник. Б.-О. Зарудний (була в Харкові цікава, високоінтелігентна родина Зарудних – у ній відомі
юристи, вчені) разом із багатьма іншими став
жертвою кривавого приходу Муравйова на
початку 1918 р. до Києва, масового винищення всього, що було українським. Природною була різка реакція на ці події газети
“Боротьба”, її головного редактора В. ЕлланаБлакитного, політичного діяча й письменника
Г. Михайличенка, усієї свідомої української
інтелігенції. Гнів, обурення, розчарування,
крах ілюзій – все сплелося у складний
болючий клубок і так чи інакше відбилося як
у публіцистиці, так і в художній творчості – і
В. Чумака, і П. Тичини, і В. Еллана, і Г. Михайличенка, і Г. Косинки, і М. Хвильового, і
десятків інших.
Життєвий шлях В. Чумака та Г. Михайличенка наближався до трагічного фіналу. Ще
візьме участь Михайличенко навесні 1919 р. у
тяжкому рейді в Галичину в надії підняти там
антипольське повстання і повернеться пораненим. Ще активно включаться і Г. Михайличенко, і В. Чумак у справу відродження
України, її культури, освіти. Г. Михайличенко разом із поетом-футуристом М. Семенком видаватиме журнал “Мистецтво” (у
1919 р. вийшло шість номерів), сприятиме
виходу альманаху “Музагет” (там друкували

твори П. Филиповича, О. Слісаренка, П. Тичини, Д. Загула, В. Ярошенка, М. Терещенка
та ін.). Він брав участь в обговоренні питань
про шляхи розвитку української культури, в
т. ч. і про т. зв. “пролетарське мистецтво”,
захищаючи при цьому естетичні позиції,
згідно з якими мистецтво має залишатися
саме мистецтвом, сприяти гармонії людських
почуттів, а не бути словесним кривлянням чи
додатком до “машинерії” або політичних
догм. В обговорення питань українізації
освіти, громадського, державного життя
України включаються Г. Михайличенко,
В.Чумак та ін. Нині вже опубліковані довго
приховувані виступи В. Чумака “Чи не
пора?”, “Українізація й настрої”. Ніби про
наше сьогодення говорив він у далекому
1919 р.: “Живемо в Українській державі.
Навчаємося російської мови, російського
письменства, історії, географії – все
російської. Чому не німецької, французької,
іспанської? Адже все одно? Ні, не все одно:
“столітні” зв’язки, столітні впливи, мовляв...
Нічого не маємо проти культури, чия б вона
не була: німецька, французька, іспанська,
російська, арабська. Але... де ж наша?”
–
Буде...
Чекайте,
“постепенно...
постепенно”.
... А час іде. На обрію встає єдина
неподільна. “Тоді не треба буде ні мови, ні
історії”. Будуть мова, історія – “общепонятные”, “общеполезные”... І всі мовчать...
Ганебно мовчать” [9, с. 152–153]. Коментарі,
гадаємо, зайві. Так міркував 19-річний
В. Чумак,
однопартієць
і
однодумець
Г. Михайличенка.
Обох накрила чорна хвиля денікінщини,
що накотилася на Україну, на Київ у серпні
1919 р. Багато хто з письменників, політичних діячів опинилися в підпіллі – В. ЕлланБлакитний, Л. Вовчик-Блакитна, М. Семенко,
В. Чумак, Г. Михайличенко та інші. Двоє
останніх зникли безслідно з 20-го на 21-ше
листопада 1919 р., і тіла їхні не були знайдені.
І це – остання із життєвих таємниць
Г. Михайличенка, що пішла разом з ним із
цього світу.
Він перебував на конспіративній квартирі,
т. зв. дачі “На Кручі”, під Києвом від початку
денікінщини (цю дачу використовували як
конспіративне помешкання і раніше). Працював там над випусками “Боротьби”, над
збірниками. Очевидно, і над якимись
агітаційними матеріалами – листівками. “На
Кручі” збиралися час від часу літератори,
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серед них і згадані вище. Обговорювали
творчі питання (зокрема гострі суперечки про
футуризм спалахували між Семенком та
Михайличенком). Займалися, безперечно, і
суто
підпільно-політичними
справами.
Зв’язковою була Клавдія Ковальова, яка
ходила до Києва. Наближався кінець
денікінщини, і, здавалося, ніщо не віщувало
провалу. 19-річний Чумак, що у вересні сидів
у в’язниці (на три дні туди ж, у загальну
камеру, кидали й Семенка, але швидко
випустили), зазнав жахливих катувань,
переховувався в різних місцях у Києві
(зокрема й на квартирі сестри Михайличенка
Єфросинії), ночував часом і “На Кручі”. Тої
фатальної ночі теж збиралися – В. Еллан,
Л. Вовчик, М. Семенко, Д. Гончаренко, В. Чумак, Г. Михайличенко. Пізно розійшлися. Всі,
крім Чумака й Михайличенка, пішли до
Києва (Семенко – після деяких вагань), а двоє
залишилося. Вдосвіта під’їхав автомобіль із
денікінцями, дачний будинок оточили, довго
робили обшук, забрали папери і трьох осіб –
Г. Михайличенка, В. Чумака, К. Ковальову.
Обставини страти залишилися невідомими,
але сам факт був зафіксований у чорносотенній газеті “Киевлянин” від 21 листопада
1919 р. Повідомлялося про розстріл чотирьох
(крім названих, ще і Г. Костюченка) начебто
при спробі втечі. Можна припускати, що не
обійшлось без провокатора. А що акція була
підготована, то й газета, добре втаємничена у
справи денікінської контррозвідки, оперативно зреагувала на подію.
А ми втратили двох талановитих молодих
митців – 27-річного прозаїка і 19-річного
поета.
Написане Г. Михайличенком мало би
охопити два томи. З них перший вийшов
1929 р., і в ньому вміщені його художні
твори. А другий, де мала бути надрукована
його політична публіцистика (дуже цікава,
судячи з публікацій у періодиці), світу не
побачив. Підписував свої твори Г. Михайличенко найчастіше псевдонімами й криптонімами – Ігнатій Михайлич, Гнатко, Г. М.
Проза Г. Михайличенка різноманітна за
проблематикою й формами. Є у нього мініатюри і є новелістичний, дуже короткий “Блакитний роман”, є психологічна новела
(“Погроза
невідомого”),
пригодницька
повість із життя підпільника (“Історія одного
замаху”).
Цікава його мала проза, де знаходимо і
фабульно розвинені оповідання й новели, і
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безфабульні шкіци, ескізи і медитації, й
імпресіоністичні мазки – “акварельні плями”.
Автор дав їм дуже влучні підзаголовки, що
передають основний настрій твору: “Дівчина”
(новела шукань), “Поцілунок” (блакитнорожева новела), “Непарна рукавичка”
(бульварна новела), “В тумані” (інтермеццо),
“Огонь моїх очей” (білий плач розстання), “В
розстанні” (осіння посвята), “Кольорові
аркушики” (Осінні листки з-під снігу. 12
мініатюр). Є у Михайличенка реалістичні
сюжети і є “потік емоцій”, “напливи рефлексій”. У його малій прозі багато ліризму,
свіжості барв. Їхній автор постає як митець
тонкої психологічної організації, митець із
небуденним сприйняттям світу. Названі
жанрові форми, максимум імпресії, щедре
орнаментування ніби дають підстави розглядати творчість Михайличенка в руслі
поширених
тоді
стильових
течій,
з
відповідною увагою до літературної техніки.
Творчість його, безперечно, належить своєму
часу. Водночас письмо його глибоко
індивідуальне, як у кожного таланту. Тож чи
потрібно конче “вписувати” його у якийсь
“напрямок”, “течію”, “школу”, як це в різний
час намагалися робити критики? Без сумніву,
традиція модерну поч. XX ст. – і національна
й світова – у нього простежується, але і
власне бачення, і власний почерк очевидні.
Шкіци й новели Михайличенка до певної
міри циклізуються. Можна виділити, зокрема,
цикл “Місто”, частина творів якого пов’язана
тематично із життям міського “дна”. Ліричний герой настільки гостро реагує на біди
злиденних, упосліджених, що не може бачити
товсту шию ситого пана і промерзлу
дівчинку, котра продає шнурки до “ботінок”,
кидається на пана і потрапляє до поліції
(“Дівча”). Чи мучиться від споглядання сліпої
старчихи, що тихо плаче, і віддає їй та
старченяті
свій
тижневий
заробіток
(“Старчиха”).
Основний композиційний прийом цих
класично виписаних новел – це рефренидеталі, що нагнітають емоційну напругу, це
лейтмотивна репліка: “Чого вона плаче?”
(“Старчиха”), “Купіть шнурків для ботінок!”
(“Дівча”). Саме тут сконцентровано, згущено
драматизм ситуації, а це є свідченням таланту
новеліста.
Шкіцами-медитаціями можна назвати
“Тюрму”, “Чуже свічадо”, “Місто”. Ідея
проступає через образи-персоніфікації, набуває синтезувальних ознак. Виникає бага-
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тозначний, поліасоціативний символ, і тоді
“тюрма” переростає конкретні змістові межі, і
“свічадо” стає синонімом власного бачення
світу, власної позиції митця, а “місто”
конденсує згусток сум’яття, душевної
розтерзаності людини на крутому зламі
історичних подій.
Короткого пояснення вимагає, очевидно,
шкіц “Крик”. Поштовхом до його написання
стало вже згадуване вбивство матросами
Муравйова близького друга Михайличенка
Б.-О. Зарудного, того, хто разом із ним був у
царських тюрмах і засланнях, хто найсвятішою справою свого життя вважав боротьбу
за волю України. Ця загибель вразила
Михайличенка, навіяла моторошні образи
“кривавого снігу”, “пекучої печалі”, що “у
душі скавучить”. А стиск “серця закляклого”
примушує сніг сипатися “навпаки” – “знизу
до неба”, де “місяць обмерзлий сизим тілом
світив поблизу”, “зазирав синім соняшником”, а поруч “зірка прозоро-зелена, червонобрудна” і “холодні дерева рожевим фарбовані
зверху до корня: бо кров просочилась і у
верхівлях”. Кольорова гама холодно-мертва,
каскадом ідуть незвичні, умисне зміщені
асоціації, і все разом передає знервованість,
що межує із шоковим станом, виплеском
розпачу.
Є в Михайличенка і поезії в прозі, дуже
світлі, чисті. Свідчать вони про його тонке
відчуття кольору, про вміння музично
побудувати фразу, про синкретизм мистецтв.
Це – його композиція із дванадцяти мініатюр
“Кольорові аркушики”, і “Коли квітнуть
айстри” (Непроспівана пісня. Етюд кохання),
і “Зацвіла моя Люба”, “Огонь моїх очей”, “В
розстанні”
й
ін.
Михайличенко
не
повторюється у прийомах, його прегарні речі
не схожі між собою. Стільки шляхетності,
стільки вишуканості у його мові, стільки
лицарства у вияві інтиму! А згадаймо, за яких
тяжких обставин усе це писалося – по
тюрмах, на засланні, у підпіллі... Перебування
“На Кручі”, втім, давало йому як художнику і
враження суто естетичного плану. Дача
майже “висіла” над урвищем, над плесом
Дніпра, була осінь, було щось ірреальне, щось
на межі галюцинацій. Небагато є таких
художників. Спливають аналогії з Чурльонісом, з Метерлінком, про що писав у передмові до видання 1929 р. А. Приходько.
Тут, “На Кручі”, писався (а може, дописувався) і “Блакитний роман” – найбільша
загадка Гната Михайличенка. Твір складний,

“зашифрований”, як говорив М. Зеров та інші
критики 20-х років. Але всі оті алегорії,
умовна символіка як спосіб художнього
відтворення настроїв, переживань, поведінки
реальних осіб, взаємин політичних груп,
пекучих розчарувань і сподівань, – це все
здається виправданим, коли зважити, що
писався твір під загрозою фізичного знищення. Невипадково ж друзі одразу робили
копії з написаного – якби не це, твір зник би,
як і його автор.
“Блакитний роман” зразу ж після
першодруку в журналі “Шляхи мистецтва” за
1921 р., № 1 та окремого видання того ж року
отримав полярні оцінки – від захоплення до
різкого заперечення. Пробували тлумачити
символи (“Яся” – революція, “Іна” – Україна,
“Ти” – український народ і т. д.). Виходило
прямолінійно, нищилася художня принадність твору. Висловлювалися й припущення
(критиком М. Доленгом), що у “Блакитному
романі” поєдналися “пародія і пафос” і що
автор “постійно ніби ховається од першої в
другий і навпаки” [2, с. 107]. Елемент пародії
– на що? На еротичні романи? Що ж – це теж
питання для роздумів. А пізніше приліпили
Михайличенкові ярлики, осудили цей твір
разом із його новелами прокурорським тоном
“метри”
літературознавства.
Упродовж
десятків років читач і в очі не бачив ні
“Блакитного роману”, ні малої прози
Михайличенка, але мусив вірити написаному, скажімо, у VI томі восьмитомної
“Історії української літератури”, де автор
одного з розділів Л. Новиченко не поскупився
на різко негативні епітети й оцінки [3, с. 199,
204-206] чи в підручнику для вишів
“Українська радянська література” 1979 р. [7,
с. 147]. Особливо ж постарався в плані
“розвінчування” Михайличенка М. Наєнко у
своїй
монографії
“Жовтневі
крила
новелістики” 1980 року [5, с. 24, 27, 28 та ін.].
Сучасний читач, очевидно, неоднозначно
сприйме “Блакитний роман” – і це закономірно. Сприйняття й має бути індивідуальним. Єдине, що треба постійно мати на
увазі, це нестандартність явища. “Блакитний
роман” не можна міряти за ознаками
традиційних епічних форм, шукати в ньому
чітко виражену фабульну нитку, сюжетну
канву. Цей твір – на межі прози й поезії, твір
глибоко (і складно) асоціативний. У ньому
вісім частин: “Інтродукція”, “Коли пожовкне
листя”, “В садку коло хати”, “Палала червона
заграва”, “Аорист”, “Під місячним промін51
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ням”, “Блакитні душі”, “Посвята”. Всі сюжетні перипетії (поява на світ героїв – “Іни”,
“Ти”; любовні взаємини поміж персонажами,
а це окрім “Іни” та “Ти”, ще і “Чоловік”,
“Яся”, “Я”, “Мавка – Мрія Іріс”, Ганка,
“бувший депутат Всенародного Конвенту”;
загибелі, самогубства) – всі ті перипетії є, по
суті, натяками, часом туманними, а часом
прозорими, на політичні ситуації, боротьбу,
зміни орієнтацій і т. ін. Реалії сучасності
проступають в образі Чоловіка (лідера
червоних), у замальовках вуличних боїв із
кулеметами на дахах, в описах “Кручі”, у
згадках про “льохи”-катівні. Моторошною
реальністю віє і від останньої частини –
“Посвяти”, де “Я”, ліричний герой, чекає
страти від рук контрреволюції.
Химерно сплелися у “Блакитному романі”
жорстока
сучасність
та
ремінісценції
прадавніх легенд. Можливо, як припускає
Ю. Бурляй, у творі є відгомін поетичної
філософії Рабіндраната Тагора [1, с. 148-149].
Можливо. Але зважмо й на таке. На перший
погляд, виклад у “Блакитному романі”
здається дуже нервовим, аж хаотичним,
уривчастим. Але хіба такий спосіб письма не
відтворює – і дуже точно – сум’яття
передсмертного стану, передчуття кінця? І ще
одне. Твір цей, як уже говорилося, згущеноасоціативний, тому й сприйматися має дуже
індивідуально, саме асоціативним шляхом.
Хтось відчує музику слова, часто ритмізованого, когось уразить кольористика – а вона
багата, суголосна психічним станам героїв.
Кожен розділ має “свій” панівний колір. І це
не лише жовтий (“Коли пожовкне листя”), чи
червоний (“Палала червона заграва”), чи
“індиго”, “кобальт”, “фіолет”, “чорний”
(“Аорист”), це і колір “місячного розірваного
вітром проміння” над Дніпром, коли в його
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хвилях “відбиваються сни минулих віків
(“Під місячним промінням”), це безліч
відтінків білого, що наче змагається протягом
усього твору з блакитним, є смертоносним
для нього. А “блакить”, винесена у заголовок,
є домінантою, уособленням шляхетності,
високих духових устремлінь, є, зрештою,
часткою національної кольорової гами.
Блакитні, жовті кольори не є, звичайно, випадковими у палітрі цього твору та мистецьки
виконаних мініатюр, писаних рукою багатообдарованого художника з тонкою натурою. Художника, що залишив нам простір
для роздумів, працю для уяви. Загадав нам
загадок і своїм життям, і своєю творчістю, та
й пішов молодим, поповнивши мартиролог
тих, що не дожили до тридцяти.
Закінчується “Посвята”, восьма частина
“Блакитного роману”, так: “Останній свій
погляд Тобі я присвячую. Присвячую ці
слова, що разком нанизав між рядками свого
смертного
присуду,
написав
власною
кров’ю... Ти єдиний, що для мене в цей час є
утіхою. Коли нічого більше не лишилось... На
страті Тебе я пригадаю. Останній свій погляд
Тобі я присвячую”. Щирість цих слів
підтверджена авторовим життям.
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Захарків Олександра

НАЙГОЛОВНІШІ ПОРАДИ
З КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ
Запропоновані поради – це шанс позбутися ганебних мовленнєвих огріхів і заговорити
чистою українською мовою.
1. Не заміняймо у звертанні кличного відмінка називним. Уникаймо помилкових структур:
Перестань, Андрій, плакати! Де ти, Оксана? Надя, дай тобі Бог щастя. Підійди, Петро,
ближче. Виправляймо їх на такі: Перестань, Андрію, плакати! Де ти, Оксано? Надю, дай
тобі Боже щастя. Підійди, Петре, ближче.
2. Не цураймося традиційних українських імен та їх варіантів. Адже своє – найкраще для
кожного народу, який має власну гідність. Порівняймо: англ. Джон, Джоні; груз. Вано;
польськ. Ян, Ясь, Янек; рос. Ваня, Ванюша; укр. Іванко, Іваночко, Івась, Івасик. По-українськи –
не Вася, Гріша, Діма, Катя, Льоха, Маша, Наташа, Паша, Свєта, Сєрий, а Василько, Гриць,
Дмитрик, Катруся, Олексійко, Марійка, Наталя, Павлик, Світланка, Сергійко...
3. Пам’ятаймо про особливості української фонетики й вимови:
а) Звук [ч] в українській мові твердий, а не м’який. Позбуваймося хибної вимови: мечь,
плащь, чясом, чьистий, чьобіт, чюти, щьо, щястя.
б) Звук [в] вимовляймо як губно-зубний тільки перед голосним, в інших випадках – як [ў]:
[блискаўка, шоўк, це ў нас, виўчи] – звук, подібний до англ. w: snow [сноў], у білоруській мові
також є звук [ў], його там і графічно узаконено – як букву ў.
в) Звуків [д̑ж], [д̑з] не рвімо на шматки і не підміняймо їх звуками [ж], [з]. Хибна вимова:
ход-жу,

ґуд-зик;

ствержуюуть,

ствер[д̑ж]ують, по[д̑з]вони.

позвони.

Правильна

вимова:

хо[д̑ж]у,

ґу[д̑з]ик;

г) Якщо слову з початковий звуком [і] передує слово з кінцевим приголосним, то вимова
такого [і] як [и] спричинена впливом російської ортоепії і в українській мові є помилковою.
Отже, вимовляймо не від Ивана, в имя, з Италії, а від Івана, в ім’я, з Італії.
ґ) Часто трапляються випадки порушення фонетичних законів і спотворення звукової
структури у словах:
гривня (не гривна)
м’який (не м’ягкий)
однаковий (не одинаковий)
прізвище (не призвіще)
викорінювати, викорінювання, але викоренити, викоренення (не викорінення)
зачіпати, але зачепити (не зачіпити)
зберігати, але зберегти (не зберігти)
дивіденди (не дивіденти)
інтелігентний(не інтелегентний)
інцидент (не інциндент)
компрометувати (не компроментувати)
прецедент (не прецендент)
констатувати (не константувати)
притча (не причта)
традиція (не традіция)
вівці – овець (не вівець)
вісь – осі (не вісі)
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лебідь – лебедя (не лебідя)
настрій – настрою (не настрію)
родовід – родоводу (не родовіду)
Антін, Федір – Антона, Федора (не Антіна, Федіра)
Білозір, Чорновіл – Білозора, Чорновола (не Білозіра, Чорновіла)
ніжка, двійка, трійка, шістка, сімка, вісімка, Левандівка (не ножка, двойка, тройка,
шістьорка, сімйорка, вісьмйорка, Лівандовка)
Віра, привіт, стінка (не Вєра, прівєт, стєнка)
діра, дірка (не дира, дирка)
ллє, ллють (не льє , не льюуть і не лиє, не лиють).
д) Кваліфікуймо як невігластво читання латинської букви Е як Є [ЙЕ] , тобто по-російськи:
вітамін Е (не вітамін ЙЕ)
ферзь на Е – 4 (не ЙЕ – 4)
4. Стежмо за правильним наголосом у словах і словоформах: вірші, граблі, дужки, книжки,
козаки, крапки, ластівки, пам’ятки, сторінки, учителькú; овочами; вимога, вимова,
випадок, виплата, кидати, ненавидіти, ненависть, новий, обруч, одинадцять, перелік,
перепис, сільськогосподарський, спина, старий, терпкий, фартух, черговúй, черпати,
черствий, чотирнадцять.
5. Не вживаймо паразитизмів тіпа і карочє (цим мотлохом особи з недорозвиненим
мовленням компенсують брак слів), а фіґойолкобліноязичіє – взагалі трактуймо як мовну
ознаку низів суспільства, соціального дна (це майже те саме, що й матюкання).
Ті, що про дівчат кажуть тьолкі, напевно, себе мають за бугаїв, даруйте на слові.
Безглузде капєц краще вже заміняти на гаплик, гайка.
Якщо тіпа – не паразитизм, а помилково вжите суржикове слово, заміняймо його на такі:
ніби, на зразок, мовляв.
Суржикове карочє в українській мові має відповідники: словом, одне слово, одним словом,
отже, отож, менше з тим, годі, досить.
А хто не може обійтися без вставного бліна чи бляхи (чомусь у парі з мухою), уживаних „для
розрядки”, – краще вже використовувати у разі гострої потреби, спересердя – таке: а бодай
тобі, ет, грець його побий, хай йому грець, та що до лиха і подібне.
6. Будьмо уважними до слова:
Помилково
безпредєл
близорукість
блінчик
бувший
ведучий (інженер)
вилка (столова)
виписка (з протоколу)
висок
високопарно
вияснити (питання)
відкривати (двері)
відкривати (книжку)
відкривати (кран)
відкривати (очі)
відкривати (рот)
відкритка
відноситься (добре)
відноситься (до передових)
відноситься (до теми)
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Правильно
беззаконня, свавілля
короткозорість
млинець, налисник
колишній
провідний
виделка
витяг
скроня
пишномовно
з’ясувати
відчиняти, ключем – відмикати
розгортати
відкручувати
розплющувати
розтуляти
листівка
ставиться
належить
стосується (теми)

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2010 / № 1

вірно (розв’язав задачу, відповів)
включати (світло)
вмішуватися
вопше
вроді
вуз
гадалка
гладити (білизну)
головокружіння
давай (для завершення розмови)
(гарно) дивиться (про одяг, капелюх)
добавити
достатньо (гарний)
другий (характер)
дьоргати
дякуючи (наполегливості)
задіяти
задавати (питання)
заживати (про рани)
заказний (лист)
заказувати (квитки)
закалятися
заключається (проблема)
закривати (вуха)
закривати (двері)
закривати (книжку)
закривати (кран)
закривати (очі)
закривати (рот)
заподліцо
запущений (недоглянутий)
запущений (про хворобу)
заставляти (до роботи)
затребувати (довідку)
здавати (іспити)
здача (про гроші)
зустрічаються (випадки)
іде (про одяг)
іди (до мене)
із-за (хвороби)
інший (бік вулиці)
кажеться (коли є сумнів)
качелі
кип’яток
кладовка
клюква
коляска
кошельок
кульок
лишити (права)
лишитися (права)
лишній

правильно, слушно (слово вірно доречне там, де мова про
любов, дружбу, службу)
вмикати
втручатися
взагалі
ніби
виш ,ВНЗ
ворожка
прасувати
запаморочення
гаразд, бувай, щасти, на все добре, до зустрічі,
тримайся, па, па-па
виглядає, має (гарний) вигляд
додати
досить (гарний)
інший (характер)
шарпати, сіпати, смикати
завдяки
залучити
ставити
гоїтися
рекомендований
замовляти (заказувати – це 1. забороняти;
2. застерігати)
гартуватися
полягає
затуляти
зачиняти, на ключ - замикати
згортати
закручувати
заплющувати
стуляти
урівень
занедбаний
задавнений
силувати, змушувати , примушувати; спонукати
зажадати
складати
решта
трапляються
пасує, личить, до лиця
ходи
через (хворобу)
другий
здається
гойдалка
окріп
комірка
журавлина
візочок
гаманець
пакет, торбинка, мішечок
позбавити
позбутися
зайвий
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ложити
любий
любимий
мішати (в роботі)
мішати (бути шкідливим)
мусор
на вулицю (гуляти)
на хату (йти)
наглий (про людину)
нагрузка
наказати (за провину)
направити (кудись)
на рахунок (поїздки)
настоювати (на своєму)
недивлячись (на труднощі)
(не) поняв
об’єм (роботи)
обідно
обіжати
(погодні умови) обіцяють (бути
складними)
область (мистецтва)
область (серця)
обнаглів
обуза
пару (днів)
переписка
підписка
подивитися (альбом, хворого)
полоска
получається
попередити (хворобу, аварію)
посмішка (привітна)
поступати (в університет)
поступати (негоже)
поступати (про кошти, листи)
поступлення (про фінанси)
при (обговоренні)
привести (приклад)
прививати (навички)
прививка
приміняти
пробувати, спробувати (їжу)
продовжується (життя)
руль
слідкувати
слідуючі
співпадати
співставляти
справитися
справочник
столова
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класти
всякий, будь-який, перший-ліпший
улюблений
заважати, перешкоджати
вадити, шкодити
сміття
надвір
додому
нахабний (наглий – це 1.раптовий, несподіваний;
2.нагальний, невідкладний)
навантаження
покарати
спрямувати, скерувати
про поїздку, стосовно (щодо, відносно) поїздки
наполягати
незважаючи
(не) второпав, (не) втямив, (не) зрозумів, (не) розумію,
(не) дійшло
обсяг
прикро
кривдити (дією) , ображати (словесно)
передбачаються (складні погодні умови)
галузь, сфера, царина
ділянка
знахабнів
завада, тягар
кілька, декілька
листування
передплата
оглянути
смужка
вдається, виходить
запобігти (хворобі, аварії)
усмішка (посмішка – іронічна, зневажлива)
вступати (до університету)
чинити
надходити
надходження
під час (обговорення), у процесі (обговорення)
навести
прищеплювати
щеплення
застосовувати
куштувати, скуштувати
триває (продовжується – поновлюється після паузи,
збільшується в часі понад норму)
кермо
стежити
наступні (якщо були попередні); такі, ось які
збігатися
зіставляти, порівнювати
впоратися, дати (собі) раду
довідник
їдальня
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сумочка
сутки
так як (сполучник)
тапочки
тоже
толковий (хлопець)
толком
учбовий
участок
царапати
чесати (спину)
чешеться (спина)
(більше) чим (хтось)
чолка
чуть-чуть
шкафчик
щолкати

торбинка
доба
бо, оскільки, позаяк, тому що
капці
також, теж
тямущий
до ладу, до пуття
навчальний
ділянка (земельна), дільниця (виборча)
дряпати
чухати
свербить
ніж
гривка, чубчик
трішки, ледь-ледь
шафка
1. (утворювати своєрідний звук) клацати; 2. (розгризати
насіння) лузати

7. Не надуживаймо американізмами на зразок промоушн, паблик рілейшнз.
8. Уникаймо кальок та інших помилок у словотвірних і граматичних структурах:
Помилково
борщок
бочонок
взлетіти
вкладиш
горшок
довольний
засуха
знімати (помешкання)
зварка
завідуючий (відділом)
командуючий (парадом)
пояснюючий (диктант)
руйнуючий (про дію, силу)
куриний
обезболювати
пішком
пополам
постороній
завідуючий (відділом)
привичка
Костік
Павлік
садік
Славік
Олічка
Словакія
Турція
перехресток
підборідок
підвіконник
штанішкі
Галін, Надін, Оленкін, Олін

Правильно
борщик
бочівка, бочечка, барильце
злетіти, знятися, злинути
вкладка
горщик
задоволений
посуха
винаймати
зварювання
завідувач (відділу)
командувач (параду)
пояснювальний
руйнівний
курячий
знеболювати
пішки
навпіл
стороній
завідувач (відділу)
звичка
Костик
Павлик, Павлусь
садок
Славко
Оленька
Словаччина
Туреччина
перехрестя
підборіддя
підвіконня
штанці, штанята
Галин, Надин, Оленчин, Олин
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приймальна, приймальної
більше ста
(ця пісня) веселіше
ближчим часом
саме головне
дякуючи (наполегливості)
за (допомогою звертатися)
за (хлібом іти)
(інформація) на рахунок (поїздки)
по математиці (задача)
по різним параметрам
по справам
сто гривен
два гривня, два паспорта, три олівця,
чотири метра
півтора години
півтора роки
від болі, від нежиті, з біллю, з
нежиттю
до посуди, з ярмарки
нова мебель
в економіке, в економікі, (скажу)
Галинкі, Миколкі, на поличкі (книжка)
автомобілей, болей, фестивалей
повпливати
спихнути, стикнутися
відповідно угоді
згідно поради (закону)
дякувати когось
знущатися над кимось
зраджувати комусь
вчити(ся) музиці
давайте зробимо, давайте поговоримо,
давайте подумаємо
Пішли вже, Оля, додому
запрошується (до слова)
двох тисяч дев’ятого року
за сім’ю (замками)
п’ятиста
шестидесяти, шестидесятий,
шестидесятники

приймальня, приймальні
понад сто
(ця пісня) веселіша
найближчим часом
найголовніше
завдяки
по (допомогу звертатися)
по (хліб іти)
про поїздку, щодо (стосовно, відносно) поїздки
з математики
за різними параметрами
у справах
сто гривень
дві гривні, два паспорти, три олівці, чотири метри
(іменник у множині)
півтори години (іменик в одниці)
півтора року (іменик в одниці)
від болю, від нежитю, з болем, з нежитем
до посуду, з ярмарку
нові меблі
в економіці, Галинці, Миколці, на поличці
автомобілів, болів, фестивалів
вплинути
зіпхнути, зіткнутися
відповідно до угоди
згідно з порадою (з законом)
дякувати комусь
знущатися з когось
зраджувати когось
вчити(ся) музики
зробімо, поговорімо, подумаймо
Ходімо вже, Олю, додому
запрошуємо
дві тисячі дев’ятого року
за сімома (замками)
п’ятисот
шістдесяти, шістдесятий, шістдесятники

9. Добираймо слушні відповідники до поширених у сучасному мовленні хибних словосполук:
Помилково
бажає бути кращим
більш усього
більша половина
більше того
бути коротким
в значні мірі
в любому випадку, по любому, по любе
в якості делегата
взяти себе в руки
все рівно
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Правильно
далекий від ідеалу
більш за все
більша частина, більше ніж (як половина)
навіть більше, ба й більше, ба навіть більше
говорити стисло (лаконічно)
значною мірою
у будь-якому разі, так чи сяк, однаково, все одно, і так
як делегат
опанувати себе
однаково, байдуже, все одно
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до цих пір
другими словами
жив-був (зачин у казках)
жити на Україні
завідуючий відділом
заключати договора
іди до мене
їхати на Україну
кидатися в очі
Молодий чоловік! (звертання)
музей під відкритим небом
недивлячись (на труднощі)
поговоримо про наступне
приймати(прийняти) міри
приймати(прийняти) участь
рік назад, рік тому назад
розмовляти на англійській мові
Скільки (зараз) годин? Шість годин
Скільки чоловік?
так багатий, так журливий
в одній сорочці
ти не один
упасти в обморок
чуть не
Щасливо (залишатися)!
Яка година? В якій годині?

досі
інакше кажучи, іншими словами
був собі
жити в Україні
завідувач відділу
укладати угоди
ходи до мене
їхати до України (в Україну)
впадати в очі (в око, у вічі)
Юначе!
музей просто неба
незважаючи
поговорімо ось про що
вживати (вжити) заходи
брати(взяти) участь
рік тому
розмовляти англійською мовою (по-англійськи)
Котра година? Шоста година
Скільки осіб?
такий багатий, такий журливий
в самій сорочці
ти не сам
знепритомніти
мало не
Щасти! Хай щастить! На все добре! Всього
найкращого!
Котра година? О котрій годині?

10. Культура мовлення значною мірою пов’язана з якістю правопису. Повірмо в потребу
повернути українське мовне обличчя й наукові засади нинішньому спотвореному
правописові – як у питомих словах, так і в засвоєних запозиченнях виправити помилкові
структури на такі: з радости, любови, імени, пів метра, наші тати, наших татів, їду автом,
б’юро, йон, єрогліф, фоє, проєкт, геніяльний, авдиторія, гіт, гокей, Бетовен, Геґель,
Гемінґвей, Ґете, Вітмен, Гайне,
концертмайстер, Фройд, етер, маратон, міт,
ортографія, хемія, Аристотель...
У Проєкті нової редакції Українського правопису (К., 1999) запропоновано 24 пункти зі
слушними пропозиціями. У процесі обговорення проєкту лунали й інші переконливі
міркування фахівців. Але цих пропозицій і міркувань офіційно досі не затверджено, не
узаконено. У видавничій практиці спостерігаємо у зв’язку з цим численні різнописання, які
турбують усіх не байдужих до мовної проблеми громадян, а випускникам середньої школи
справляють неабиякі труднощі під час їх підготовки до ЗНО. Хочеться сподіватися, що
найближчим часом Правописна комісія зуміє переконати уряд, що неможливо далі зволікати з
реформою чинного Українського правопису.
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Довгаль Оксана

Присутність Бога в поезії Богдана-Ігоря Антонича
“Геніальні поети не вміють писати віршів”, –
розкрила болючу правду геніїв Ліна Костенко. Бо
їхня творчість, напевно, не піддається жодним
класифікаціям, методам аналізу, а спроби
“розгерметизування”
художнього
тексту
доводять, що пізнати поета – поета від Бога – те
саме, що розкрити секрет творчості.
Давно відомо, що творчість – це сфера радше
трансцендентного,
непідвладного
чомусь
раціональному. “… Прозу пишу я. Над статтями
я працюю. А вірші пишуть мене”, – зізналася
поетка. Це ще раз доводить, що поезія – це, за
Ліною Костенко, “непередбачені слова”, які
“хтось диктує з-понад світу”.
У К.Г. Юнга, засновника аналітичної
філософії, є теорія про творчі імпульси, які
діють владно, захоплюючи всього індивіда,
навіть ціною його здоров’я і щастя. На думку
філософа, творчий процес – це як жива істота,
що виросла в душі людини, веде незалежне
життя, до того ж ще й може взяти тіло та “Я”
собі на службу. Цей автономний комплекс
розвивається у неспокійній сфері несвідомого
та поширюється на всю психіку.
Тому творець – це, напевно, той, хто
здатний оживити у непередбачених словах
якийсь новий світ. Цей процес можна
порівняти з творенням світу Богом. Великий
Бог творив його із власної глибини, тобто з
самого себе. Митець, як і Бог-Творець, теж
будує світ із своєї глибини.
Коли ж потенційний поет відчуває, що
може відобразити світ у ніким ще не сказаних
поетичних метафорах? Коли може назвати
себе поетом?
Поет від Бога ніколи таким себе не вважає.
У літературних колах Богдана-Ігоря Антонича називали поетом надзвичайної зрілості й
ерудиції, у студентському середовищі –
“новим поетичним божищем Львова”. Літературознавці охрещували його по-різному: і
символістом, й імажиністом, і пантеїстом, і
містиком.
Самохарактеристика Антонича вкрай відверта й по-сковородинськи максималістська:
Я звичайний піїта,
Кожний мене захоплює день.
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Не розумію світа,
Не розумію власних пісень.
…
Не вмію писати віршів,
Сміюся з правил і вимог.
Для мене поетику
Складає сам Бог.
Присутність Бога в Антоничевій поезії
дуже відчутна.
У поета – особистий шлях Богопізнання.
“Далеким шляхом я шукав тебе, мій Боже…”
– “у мудрості книг”, “на шпилях недей”, “в
гладкій балевій залі” і “в курній мужицькій
хаті…”, – пише Б.-І. Антонич у поезії “Дві
дороги” (Duae viae). Пошук виявився
непростим:
І не знайшов тебе, дарма шукав, хоч
тільки змога,
щоби побачити твою присутність.
Всюди темно.
Не знав, що розминулись поруч себе дві
дороги:
ти теж шукав мене – у моїм серці. Теж
даремно.
За світовідчуттям Антонича вважають
пантеїстом. Важко заперечити. “На позір він
може й пантеїст, поганин, у творах якого
“корови моляться до сонця”. Одначе
насправді він заселяє Богом усю живу
природу і готовий сам розчинитися в кипінні
життя, перевтілюючись то в чорний вугіль, то

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2010 / № 1

в мудрого лиса, то у хруща, що жив колись на
вишнях, “тих, що їх оспівував Шевченко”, –
так окреслив присутність Бога у творчості
Антонича поет і журналіст В. Терещук. Тут
доречно згадати теорію Бенедикта Спінози,
згідно з
ученням якого натура (тобто
природа) є абсолютною тотожністю Творця
(Бога), образом його всесильності, мудрості й
безмежності. (Dens sive natura – Бог або
природа). Антонич – співець природи як
творіння Бога. Бог у всьому, Бог у серці,
головне – його побачити й почути. У цьому
завдання поета.
“Тиша – це мова, якою говорить до
людини Бог”, – так розумів джерела творчості
молодий поет. Він постійно в пошуках
гармонії між людиною й Богом.
Все моє життя – одне змагання
за гармонію людини й Бога.
В уста Гете він вкладає розуміння мети
творчості – “як досягти досконалості”.
(“Смерть Гете”). Геніальний німецький поет
усе життя “змагався за найвищу повну
досконалість”, “творив з життя великий міт”,
доки не пізнав таємниці цього міту – людина
досягає мети за умови пізнання Бога.
Аж пізнав я таємницю міту…
Як людина може сотворити Бога.
Боже начало у творчості – необхідна
умова. Найбільший страх у поета викликає
відсутність натхнення. У молитві він просить:
“Господи помилуй від мовчання ночі”,
“Господи помилуй від безсилля слова”. Для
Антонича-митця день без пісень – це чорна
ніч, а в “Бога день – букет з пісень”
(“Мистецтво поезії”). Найбільшою радістю є
мить, коли людину відвідує Бог, коли поет
має змогу “єдину коротку хвилину гуторити з
Богом… сам на сам” (“Хвилинка з Богом”). І
те, що написане після таких гутірок митець
вважає найкращим:
Я знаю інші вірші,
Хоч не додержують вимог,
Вони від тих не гірші:
Пісні, що їх диктує Бог. (“Ars poetica”)
Антонич намагався впритул наблизитися
до Бога-Творця, аби почути його голос. Він
навіть живе десь поблизу, у домі “за третьою
зорею”: “Мабуть, мій дім не тут. Мабуть, аж

за зорею”. Поет не боїться “зоряної” самоти.
Про таку творчу окремішність колись сам
говорив: “Хочу і маю відвагу йти самітньо і
бути собою” (Промова Б.-І. Антонича 31
січня 1935р.). І взагалі поет вважає себе тут
принагідним гостем.
Від’їду вже. Тут був я тільки принагідним
гостем.
До інших зір молитимусь і інших ждати
ранків.
Більшість Антоничевих поезій написані
під впливом якогось яскравого образу,
фрагменту мелодії, переливу настрою. Сам
поет зізнавався у спонтанності своїх думок, у
підсвідомій природі поетичних асоціацій і
метафор. Антонич розповідав, що йому
найкраще писати вранці, коли перебуває ще у
напівсонному стані. “Тоді уява викликує
образи небагато ріжні від сонних мрій, тоді
маю дослівно враження, мовби хтось мені у
сні нашіптував якісь дивні слова. Буджуся
вже цілком, одягаюсь і записую якнайскоріше
зложені в цей спосіб поезії. Так повсталі
вірші здебільш не потребують згодом майже
ніяких поправок і змін”. На доказ цього
зізнання цілком доречно навести вже
цитовані вище рядки:
Не вмію писати віршів,
Сміюся з правил і вимог.
Для мене поетику
Складає сам Бог.
І хоча за цими віршами – море праці, гори
прочитаної літератури, робота над вивченням
літературної мови, Антонича все одно можна
вважати спонтанним ліриком, поетом
підсвідомих асоціацій. Психологічний
феномен Антоничевої поетичної уяви важко
пояснити. Бог дав йому близько восьми років
творчого горіння, але цього було досить, щоб
зрозуміти, що перед нами геній Поезії. Чи
можна було засвітитися ще яскравіше?
… Сизого ранку не стало хлопчика.
Тільки сонце – сонях на небі,
Обороги поблизу хати
І рядки
Ненаписаних віршів… (Ярослава Павличко)
Засвітився яскравіше по смерті. Аж на
відстані часу майбутнє здатне оцінити
втрачене минуле:
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Йому не важко – нам без нього важко,
Його очей нам нині не стає
(Любов Горбенко).
Одне лиш болем обпече:
Не зустрічається Антонич
на білій гілочці хрущем
(М. Ільницький).
Сам Антонич по-філософськи ставився до
смерті. У збірці релігійної поезії “Велика
гармонія” є декілька віршів “De morte (Про
смерть)”. Смерть для поета – це “останній
гармонії акорд”, “закінчений концерт”, після
якого Бог кладе його, “мов скрипку, до
футляра”.
Але це не означає “кінець”:
“несказане цих слів… серце доспіває”, а
“ліком на смерті жах будуть ті вірші”. Така
віталізація смерті відповідає світовідчуттю
Антонича – він повернеться хрущем на
вишнях, малим звірям, сумним і кучерявим,
виросте пшеницею, кущем. Він справді є
співцем одвічного єднання людини і природи,
людини і Бога, того правічного зв’язку, де
одне вростає в інше, існує у взаєморозчиненні
й взаємопроникненні. Така гармонія Буття,
створеного Богом-Творцем, і є наскрізною
ідеєю творчості Антонича.
Прокотяться, як лава, тисячні століття,
Де ми жили, ростимуть без наймення
пальми,
І вугіль з наших тіл цвістиме чорним
квіттям,
Задзвонять в моє серце джагани в
копальні.
В українській літературі ідея “вічної
трансформації” найяскравіше відображена у
творчості Антонича, найталановитішого з
учнів Волта Вітмена. Саме у Вітмена поет
навчився бачити природу як найдосконаліше
творіння Бога: “Тут тобі хвала, сивобородий
міністре республіки поетів, Волте Вітмене,
що навчив мене молитись стеблинам трави”.
Тому смерть, за Антоничем, – це початок, це
проростання. Тут духовне начало розчинене в
природі і є поштовхом для її розвитку. Такий
підхід у чомусь близький до теорії
Г. Сковороди про будову світу, зокрема, про
триєдність – “мікросвіт – макросвіт – світ
Біблії”. У творах Антонича відображено
безконечне коло буття, у якому безліч форм
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життя. І зовсім неважливо, хто ти є – людина,
тварина, рослина, головне – ти творіння
всемогутнього Бога, ти носій життя, ти
обов’язкова ланка цього ланцюга.
Ти мікросвіт (чи то в образі хруща, чи
звіряти, чи трави), який творить макросвіт, і в
цьому велика гармонія Божого буття. Ти – це
всесвіт, безмірний і глибокий:
Серце відійшло в чорнозем, може виросло
в пшеницю,
а тепер твоїм є тілом всесвіт. (De morte.
Про смерть)
У Сковороди світ Біблії – це світ символів,
його “Сад божественних пісень” проріс із
зерен “Священного писання”. Антоничеві
поезії теж символічні, вони теж проростають
з ґрунту духовного. У ліричного героя
батьківщина “зоряна, біблійна й пишна”,
вечори й світанки “з Євангелії”. Поетів
Творець – це Бог, який кладе свої долоні на
фортепіано світу, котрий може злинути до
нас, немов роса, він – акорд космічної
гармонії довкола. Саме гармонії шукає у
всьому поет: “До щастя треба мало: гармонії.
Амінь” (“Amen”).
Він зізнається, що знайшов цю рівновагу:
А сьогодні я спілий, мов літом,
Покінчив молодечі штукарства та герці,
Погодився із Богом та світом
І знайшов досконалу гармонію в серці.
(“Визнаю”)
Читаючи поезії Антонича, треба навчитися
відчувати серцем цю гармонію, бо, за
словами В. Лучука, “чим вища вершина
поезії, тим крутіший на ній схил” (“Вічність
Антонича”).
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НАУКА–ШКОЛІ
Ліліана Кудрик

Розвиток духовних компетентностей учнів і педагогів у сучасній
системі освіти
Період трансформації суспільства супроводжується інтенсивним пошуком нових
орієнтирів формування духовних цінностей
сучасної людини. Особлива роль у цих
процесах відводиться школі (загальноосвітній
і вищій), яка повинна стати осередком
духовної культури, джерелом гуманістичних
знань і морально-духовного виховання.
Перед сучасною школою постає завдання
виховати особистість, здатну до життєтворчої
діяльності. Така особистість зуміє правильно
обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні
можливості і здібності; ставитиме перед
собою завдання самовдосконалення і саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних
сферах діяльності.
У “Концепції виховання дітей та молоді в
національній системі освіти” наголошено, що
ідеалом виховання є гармонійно розвинута,
високоосвічена, соціально активна і національно свідома людина, наділена глибокою
громадянською відповідальністю, високими
духовними якостями і є носієм кращих досягнень національної та світової культури,
здатна до саморозвитку та самовдосконалення.
Реалізуючи цю програму, сучасна школа
має формувати духовно і соціально зрілу
особистість, що буде позитивно впливати на
духовне життя суспільства, виступатиме не
лише як споживач, а охоронець і творець
духовних цінностей. Основними рисами такої
особистості є: відповідальність за власні дії;
високі морально-психологічні якості; духовність як інтегральна людська якість, що характеризує мотивацію поведінки особистості,
потребу у пізнанні світу і самопізнанні, в
пошуку сенсу життя і свого призначення,
ефективої самореалізації.
У системі освіти проголошено курс на
гуманітаризацію, оскільки стало зрозуміло,
що саме гуманітарна освіта ефективно формує особистість молодої людини, готує її до
життя в умовах змінного нестабільного світу,
спроможна дати надійну духовну основу і

розвинути необхідні духовно-моральні якості
(конструктивного мислення, здатності до
світоглядного діалогу, до прийняття усвідомлених рішень і відповідальності за них тощо).
На формування світоглядних орієнтацій і
духовних цінностей учнівської молоді значно
впливають дисципліни соціально-гуманітарного циклу, зокрема “Філософія” (“Основи
філософських знань”, “Людина і світ”), “Етика”, “Християнська етика”, “Релігієзнавство”,
“Основи здоров’я”, українська і зарубіжна
література тощо. У ході вивчення цих курсів
формуються духовні потреби учня чи студента, зрілішим і системнішим стає світогляд,
відшліфовуються життєва позиція, моральні
переконання, етичні норми. Тому виникає
необхідність підвищити ефективність викладання зазначених дисциплін.
У сучасному світі, що ставить високі
вимоги до діяльності людини, конкурентноспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість. З 2000 року у
вітчизняній педагогіці активно впроваджується компетентнісний підхід до навчання і
виховання. Система освіти, що несе головну
відповідальність за соціалізацію особистості,
є важливим інститутом, який може еволюційним шляхом забезпечити зміну ментальності сучасної людини, створити умови для
виховання людини, здатної жити у громадянському суспільстві, людини планетарної і космічної свідомості. Одним з головних освітньо-виховних завдань школи є
формування компетентної особистості.
Згідно з визначенням Міжнародного
департаменту стандартів для навчання та
освіти, компетентність – це спроможність
особи кваліфіковано здійснювати діяльність,
спираючись на певну суму знань і систему
ціннісних орієнтацій, що дають змогу їй
судити про предмет та способи своєї
діяльності.
Процес формування компетентностей відбувається поступово: упродовж навчання у
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загальноосвітній школі, вищих навчальних
закладах та подальшої життєвої практики.
Знання, вміння, навички, ставлення особистості поглиблюються та ускладнюються,
накопичується особистісний навчальний і
практичний досвід.
Слово “компетентність” є зараз одним з
найуживаніших серед педагогічних працівників. Але глибинного розуміння сутності цього
поняття, його змісту й обсягу серед широкого
освітянського загалу немає.
У педагогічній літературі вживаються і
поняття “компетенція”, і поняття “компетентність”. Тлумачний словник подає схожі
трактування цих понять.
Компетенція – 1) добра обізнаність із чимось; 2) коло повноважень певної організації,
установи чи особи. Компетентність – властивість від компетентний.
Компетентний – 1) який має достатні
знання у певній галузі, який з чимось добре
обізнаний, тямущий; який ґрунтується на
знанні, кваліфікований; 2) який має певні
повноваження, повноправний, повновладний.
Ці поняття походять від латинського слова
competentia – узгодженість, відповідність, а
competo – відповідати, бути годящим, придатним. Отже, поняття “компетенція” традиційно вживається у значенні “коло повноважень”, “компетентність” же пов’язується з
обізнаністю, авторитетністю, кваліфікованістю. У межах своєї компетенції особа може
бути компетентною або некомпетентною у
певних питаннях, у певній сфері діяльності.
Тому доцільно, як наголошує І.В. Родигіна
[11, с. 17], у педагогічному сенсі користуватися саме терміном “компетентність”.
Компетентність – це специфічна здатність,
необхідна для ефективного виконання
конкретної дії в конкретній галузі, яка
охоплює вузькоспеціальні знання, особливого
роду предметні навички, способи мислення, а
також розуміння відповідальності за свої дії.
Кожна компетентність побудована на комбінації пізнавальних ставлень та практичних
навичок, цінностей, емоцій, поведінкових
компонентів, знань і вмінь, всього того, що
можна мобілізувати для активної дії. Це
спеціальними
засобами
структурований
(організований) набір знань, умінь, навичок і
ставлень, що дають змогу людині ефективно
виконувати певні функції, забезпечуючи
розв’язання проблем і досягнення певних
стандартів у професійній діяльності. Сформована компетентність дає змогу людині визна64

чити (розпізнати) й ефективно, успішно
розв’язати (незалежно від ситуації) проблему,
що є характерною для певної сфери чи виду
діяльності.
Компетентності виписують також як
норми освітньої підготовки учня (студента), а
отже, вони чітко відображають суспільне
замовлення і потреби дітей як суб’єктів
соціалізації. Компетентнісний підхід робить
наголос на єдності навчальних, виховних і
розвивальних впливів, іншими словами, на
цілісності освіти, та дає змогу точніше планувати, діагностувати й оцінювати процес та
результати навчання і виховання.
Складність цього педагогічного явища
зумовлює виокремлення певних структурних
елементів поняття “компетентність”. Пропонують таку внутрішню структуру компетентності:
• знання;
• пізнавальні навички;
• практичні навички;
• відношення;
• емоції;
• цінності та етика;
• мотивація [11, с. 19].
Завдяки використанню компетентнісно
орієнтованих, інтерактивних технологій поглиблюється рівень оволодіння відповідними
здібностями. Учень, який відчуває себе
суб’єктом процесу навчання, використовуючи
весь комплекс умінь, накопичує досвід у
спілкуванні, привчається ефективно працювати в групі, колективі, вчиться зіставляти та
узгоджувати власні інтереси з інтересами
інших.
Поняття компетентності, отже, ширше, ніж
поняття знання, вміння або навички, – воно
включає їх у себе і містить у собі не лише
когнітивну й операціонально-технологічну
складову, але й індивідуально-значеннєву,
креативну та інші сфери особистості.
Компетентнісний підхід в освіті осмислює багато дослідників: О. Овчарук, О. Пометун, М. Рибаков, І. Родигіна, І. Тараненко,
А. Хуторський, Є. Павлютенков та ін. Шляхи
підвищення професійної компетентності
педагога вивчають К. Вініас-Трофименко,
Г. Лісовенко. Управлінську компетентність
керівника школи аналізує Р. Вдовиченко.
Єдиної загальноприйнятої класифікації
компетентностей немає.
Європейська орієнтація України, прагнення забезпечити європейські стандарти життя,
вступити у Європейський Союз та інтегрува-
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тись у загальноєвропейський освітній простір
зумовлюють визнання ключовими компетентностей, рекомендованих ЄС, а саме:
спілкування рідною мовою; спілкування іноземними мовами; математична компетентність та основні компетентності у природничих і точних науках; компетентність у
цифрових технологіях; уміння вчитися; соціальна і громадянська компетентності;
ініціативність і підприємливість; усвідомлення та вираження культури (Рамкові Рекомендації ЄС “Ключові компетентності для
ціложиттєвого навчання” (2006/962/ЕС)).
Дослідники виділяють цілу низку найрізноманітніших компетентностей: автомізаційна, аксіологічна, бізнес-компетентність,
валеологічна, загальнокультурна, здоров’язберігальна, ітегрована, ключова, комунікативна, логічна, математична, методична, мовленнєва (комунікативна), моральна, навчально-інформаційна, навчально-організаційна,
науково-предметна, освітня, особиста, сімейно-побутова, пізнавальна, полікультурна,
політична, практично спрямована, предметна
компетентність, просторова, професійна,
професійно-педагогічна, психологічна, психолого-педагогічна, методологічна, філософська, рефлексивна, самоосвітня, ситуативна,
соціальна, спеціальна, творча, управлінська
компетентність, фахова компетентність та ін.
Проте духовні компетентності поки що
не стали предметом цілеспрямованого
вивчення, більше того, їх навіть не виділяє як
окремий вид компетентностей ніхто з
дослідників. Вважаємо це суттєвим упущенням науки і практики, прогалиною у філософії освіти, яку потрібно заповнити.
Відповідно, мета статті – обґрунтувати
необхідність визнання духовних компетентностей як окремого виду життєво важливих
компетентностей, з’ясувати їхній зміст і способи формування в сучасній системі освіти.
Духовні компетентності певним чином
переплітаються з філософською, моральною,
здоров’язбережною, психологічною компетентностями, компетентностями самоосвіти і
саморозвитку та ін., проте не зводяться до
них, а становлять окремий, цілком автономний і надзвичайно важливий різновид
життєвих компетентностей.
Вони охоплюють знання, розуміння
духовних, енергоінформаційних процесів і
явищ; навички роботи з духовною, езотеричною, філософською літературою, досвід
саморефлексії, роздуми про сенс життя;

навички застосування духовних знань для
вирішення практичних життєвих завдань:
подолання стресів, криз, утоми, депресивних
настроїв і деструктивних думок, опірність до
енергетичних атак, будь-яких зовнішніх
спроб програмування, маніпу-лювання, т.зв.
“вірусів свідомості”; розу-міння визначальної
ролі
морально-духовних
вартостей
і
формування
ціннісних
орієн-тацій;
переживання емоцій любові і радості,
захоплення від здобуття усе нових духовних
вершин; досягнення стану рівноваги і духовної свободи; розвиток внутрішніх мотивів до
духовного самовиховання, самоосвіти і
саморозвитку.
Сучасний учень і педагог повинні сформувати, на наш погляд, такі важливі духовні
компетентності:
1) пізнання духовних законів світобудови і
вміння задіювати їх у практиці життєтворчості;
2) розуміння сили психічної енергії – енергії
свідомості і думки – і вміння контролювати її;
3) знання про роль і силу слова, розуміння
згубності нецензурних слів, досягнення
відповідного рівня культури слова;
4) пізнання тонкоматеріальної (енергоінформаційної) природи людини і вміння регулювати енергоінформаційні процеси;
5) усвідомлення ролі і сили молитви, досягнення ефективності молитви;
6) оволодіння техніками медитації, візуалізації, вербалізації та іншими психотехніками;
7) усвідомлення взаємозалежності і взаємозв’язку духовного і фізичного здоров’я;
8) вміння підтримувати належний рівень
фізичного, енергетичного, психологічного і
духовного здоров’я;
9) усвідомлення необхідності духовного зростання, цілеспрямований послідовний рух
трьома головними напрямками духовного
розвитку: етичним, інтелектуальним і психоенергетичним;
10) постійне підвищення рівня своєї духовної
культури, оволодіння навичками практичної
духовності;
11) оволодіння методами самопізнання і самовдосконалення, самодіагностики і самозцілення;
12) знання про особливості Дітей Індиго і
вміння ефективно співпрацювати з ними;
13) розвиток інтуїції;
14) розвиток планетарної і космічної свідомості;
15) активація ДНК;
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16) розвиток Тіла Світла (Мер-Ка-Ба) тощо.
Розглянемо детальніше деякі з перелічених
духовних компетентностей.
Пізнання духовних законів світобудови і
вміння задіяти їх у практику життєтворчості потрібне сучасній людині для
уникнення життєвих помилок, падінь і
невдач, розвинути свої здібності й таланти,
досягнути успіхів у різних сферах життя
ефективної самореалізації. Знання про духовні закони можемо отримати зі священних
писань (Біблія, ведичні тексти, буддійські та
інші релігійно-філософські тексти), із
сучасної науково-популярної літератури в
царині філософії, езотерики, психології тощо
(вчення і книги таких сучасних авторів, як
Д. Чопра, Дж. Темплтон, К. Коупленд, Сан
Лайт, Дж. Мерфі, Р. Гейдж, В. Синельніков,
Р. Доля, Н. Уолш та ін.). Важаємо за
необхідне у навчальних курсах соціогуманітарного циклу знайомити учнів і студентів зі
змістом духовних законів, ілюструвати їхню
дію на прикладах із життя видатних людей,
учити вихованців аналізувати власний
життєвий шлях крізь призму дії духовних
законів.
Необхідно ознайомитися з феноменом
психічної енергії – енергії свідомості і думки –
у трактуваннях відомих учених і дослідників:
В. Вернадського, П. Флоренського, Олени і
Миколи Реріхів, О. Клізовського та ін. Су-

№
з/п
1.
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Назва
Компетентності
Пізнання
духовних
законів
світобудови і
вміння задіяти
їх у практику
життєтворчості

Знання/
розуміння
Знання змісту
духовних законів
і розуміння їхньої
дії

часна людина повинна усвідомлювати роль
психічної енергії як однієї з наймогутніших
енергій у космосі, як визначального чинника
ноосферогенезу
(В. Вернадський),
знати
тонкоматеріальну природу думки і її здатність впливати на фізичну реальність, знати і
свідомо застосовувати закони, що керують
думкою, оволодіти навичками контролю
свідомості, позитивного мислення.
Щоб подолати лихослів’я як велике
соціальне
лихо,
необхідно
проводити
просвітницьку роботу з молоддю про
значення слова в духовному житті людини,
розуміння згубності нецензурних слів на
основі вивчення уявлень про слово у
фольклорі різних народів, у текстах Святого
Письма, в наукових дослідженнях на цю тему
(П. Флоренський, С. Бланк, Е. Масару та ін.).
Пізнання тонкоматеріальної (енергоінформаційної) природи людини передбачає
вивчення людини як космопланетарного
феномена, як складної голограми Всесвіту – у
єдності фізичного і тонких тіл, енергетичних
центрів і каналів, сукупності енергоінформаційних процесів. При цьому варто використовувати як здобутки східної філософії і
медицини, так і досягнення західної науки в
царині людинознавства.
З’ясуємо коротко структуру духовних
компетентностей і джерела їхнього формування у вигляді таблиці.

Вміння/навички
Вміння
відстежувати дію
духовних законів
у власному житті
та житті інших
людей; навички
свідомого
застосування
духовних законів

Ставлення/
переконання
Переконаність у
необхідності
дотримання
духовних
законів для
успішної
життєдіяльності

Джерела
формування
компетентності
Біблія та інші
священні тексти;
філософська,
психологічна,
езотерична
література;
дослідження про
духовні закони
Д.Чопри,
К.Коупленда,
Р.Гейджа,
Дж.Мерфі,
Н.Уолша,
Дж.Темплтона та
ін.
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№
з/п
2.

Назва
Компетентності
Оволодіння
психічною
енергією –
енергією
свідомості та
думки – і
вміння
контролювати
її

Знання/
розуміння

Вміння/навички

Розуміння сили
психічної енергії,
знання методів її
свідомого
накопичення;
знання негативних чинників,
що ведуть до
втрати життєдайної енергії;
знання природи
думки і законів,
яким вона
підпорядковуєть

Вміння
контролювати
психічну енергію,
відновлювати
власний
енергетичний
потенціал,
запобігати
бездарній розтраті
енергетичних
ресурсів.
Навички
позитивного
мислення

3.

Знання про
роль і силу
слова,
розуміння
згубності
нецензурних
слів,
досягнення
відповідного
рівня культури
слова

Знання про
природу слова і
його творчий
(руйнівний)
потенціал,
розуміння
відповідальності
за слово

Володіння словом
як інструментом
духовного
розвитку

4.

Пізнання
тонкоматеріаль
ної
(енергоінформа
цій-ної)
природи
людини і
вміння
регулювати
енергоінформаційні
процеси

Знання
багаторівневої
будови людини
знання природи і
функцій семи тіл
людини і семи
енергетичних
центрів – чакр;
розуміння суті
енергетичних
зв’язків,
енергоінформаційних процесів

Вміння
діагностувати
стан фізичного і
тонких тіл,
виявляти й
усувати знайдені
порушення,
зокрема
викривлення
біополя, збої у
циркуляції енергії

Ставлення/
переконання
Бережливе
ставлення до
своїх і чужих
енергетичних
запасів, переконаність у силі
психічної енергії як однієї з
наймогутніших
енергій у Космосі. Переконаність у ролі
свідомості і
думки як визначальних
чинників
ноосферогенезу
Відповідальне
ставлення до
актів говоріння
і слухання

Ставлення до
людини як до
складної
голограми
Всесвіту,
космопланетарн
ого феномена

Джерела
формування
компетентності
Біблія і твори
Отців Церкви та
християнських
подвижників;
священні тексти
буддизму
(Дхаммапада);
тексти Агні-Йоги
(Живої Етики);
праці
Г. Сковороди,
П. Флоренського,
В. Вернадського,
О. Клізовського,
Сан Лайта та ін.;
науково-популярні
фільми (“Секрет”)
Біблія та інші
священні тексти,
твори Отців
Церкви і духовних
подвижників;
фольклорні традиції різних народів; дослідження
мовознавців і філософів мови
(О. Потебня,
О. Федик та ін.),
езотериків і науковців (П. Флоренський,
С. Бланк,
Е. Масару та ін.)
Досягнення
східної і західної
медицини,
психології,
езотерики;
вчення теософії,
антропософії,
Живої Етики;
філософськорелігійні системи
індуїзму,
буддизму,
даосизму,
християнства;
вчення і книги
Ошо,
Д. Верещагіна,
Елізабет Клер
Профет, Г. Пучко
та ін.
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№
з/п

Назва
Компетентності

Знання/
розуміння

Вміння/навички

Ставлення/
переконання

Джерела
формування
компетентності
Вчення і досвід
християнських та
інших духовних
подвижників
(ісихазм, К. Коупленд, Р. Доля,
Сан Лайт та ін.),
дослідження
сучасної науки
(С. Бланк та ін.)
Досягнення
східної філософії і
західної науки;
філософські,
езотеричні і
науково-популярні
тексти

5.

Усвідомлення
значення і сили
молитви,
досягнення
ефективності
молитви

Розуміння
призначення і
механізмів дії
молитви; знання
видів молитви,
молитовних
текстів різних
духовних
традицій

Щоденне
практикування
молитви,
плекання
молитовних
станів

Переконання в
цінності молитви як одного з
життєво необхідних станів
свідомості,
шанобливе
ставлення до
молитви

6.

Оволодіння
техніками
медитації,
візуалізації,
вербалізації та
іншими
психотехнікамии

Розуміння природи й особливостей
духовних технік,
їньої сили і механізмів дії, знання
правил техніки
безпеки під час
практикування
тих чи інших
технік

Володіння
вказаними
техніками та їхнє
ефективне
застосування

7.

Усвідомлення
взаємозалежно
сті і взаємозв’язку духовного і фізичного здоров’я;
вміння підтримувати належний рівень фізичного, енергетичного, психологічного і
духовного
здоров’я
Усвідомлення
необхідності
духовного
зростання і
самовиховання,
цілеспрямований послідовний рух
трьома головними напрямками духовного
роз-витку:
етичним,
інтелектуальним і
психоенергетичним

Знання основних
складових
здоров’я, їхньої
взаємозалежності
і взаємозв’язку;
розуміння
визначальної ролі
духовних
чинників і їхньої
первинності щодо
матеріальних;
знання духовних
основ здоров’я

Навички зцілення
і самозцілення за
допомогою сили
думки, молитви,
технік
візуалізації,
вербалізації,
корекції біополя
тощо

Переконання у
цінності духовної практики і
вказаних технік
для особистісного зростання, подолання
життєвих негараздів, досягнення успіху і
самореалізації
Переконання у
необхідності
свідомого
ставлення до
свого здоров’я
й особистої відповідальності за
нього

Розуміння мети і
завдань духов-ного
розвитку, його
труднощів і
методів їхнього
подолання, його
багатовекторності і
необхідності руху
трьома головними
напрямками: етичним, інтелектуальним і психоенергетичним з
відданням переваги моральноетичному зростанню; знання
особливостей різних духовних традицій; вивчення
досвіду і здобутків
інших людей (Ду-

Володіння
техніками
духовного
розвитку, навички
їх застосування;
постановка цілей і
їх досягнення на
шляху духовного
самовиховання і
самовдосконалення

8.

ховних Майстрів)
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Переконаність у
необхідності
духовного
розвитку,
духовного
самовиховання і
самовдосконалення

Досягнення східної і західної медицини, філософії;
релігійні та езотеричні тексти;
книги Л. Хей,
Л. Віілми,
В. Синельнікова,
Ю. Хвана,
Д. Чопри,
Х. Сільви, Р. Долі,
Сан Лайта,
Д. Верещагіна
та ін.
Релігійні,
філософські та
езотеричні вчення
різних часів і
народів
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№
з/п

Назва
Компетентності

Знання/
розуміння

Вміння/навички

9.

Постійне
підвищення
рівня своєї
духовної
культури,
оволодіння
навичками
практичної
духовності

Знання структури
і функцій
духовної
культури;
розуміння суті і
значення
практичної
духовності

Вміння
діагностувати і
цілеспрямовано
підвищувати
рівень власної
духовної
культури;
володіння
навичками
практичної
духовності

10.

Знання про
особливості
Дітей Індиго і
вміння
ефективно
співпрацювати
з ними

Всебічне
осмислення
феномену Дітей
Індиго, розуміння
особливостей
їхньої психіки і
поведінки,
життєвої місії;
знання методів
налагодження
ефективної
співпраці з ними

Навички
ідентифікації
Дітей Нової
Свідомості,
знаходження
контакту з ними,
налагодження
співробітництва з
Дітьми Індиго на
партнерських
засадах;
володіння
методами
позитивного
виховання

11.

Оволодіння
методами
самопізнання і
самовдосконалення, самодіагностики і
самозцілення

Знання методів,
способів, технік
самопізнання і
самовдосконалення, самодіагностики і
самозцілення

Володіння
методами
самопізнання і
самовдосконален
ня, самодіагностики і самозцілення, навички
їхнього
застосування у
щоденній життєдіяльності;
навички омолодження і зцілення
за допомогою
технологій
свідомості

Ставлення/
переконання

Джерела
формування
компетентності

Надання переваги духовній
культурі над
матеріальною,
розуміння
їхнього взаємозв’язку і
взаємозалежності; шанобливе ставлення
до людини
високої
духовної
культури
Розуміюче
ставлення до
Нових Дітей,
бажання
зрозуміти їх і
допомогти їм
подолати
відчуження,
труднощі
адаптації в
соціумі

Релігійні,
філософські та
езотеричні вчення;
Жива Етика;
Н. Уолш, Елізабет
Клер Профет,
К. Коупленд, Сан
Лайт та ін.

Переконаність у
необхідності
самопізнання і
самовдосконале
ння,
самодіагностик
иі
самозцілення;
ставлення до
духовного
розвитку як до
постійного
процесу, що
триває усе
життя

Дослідження і
книги про Дітей
Індиго зарубіжних
та вітчизняних
авторів
(Ненсі Тепп, Лі
Керолл і Джен
Тоубер, Д. Вйорче,
К. Гегенкамп,
Дж. Грей,
Дж. Твайман,
Дженкінс Пеггі,
Д. Мелхіседек,
З. і Н. Некрасови,
Ю. Земун,
Г. Бєлімов,
В. Зеланд,
М. Куртишова,
В. Булгаков,
М. Курик,
Л. Кудрик та ін.)
Релігійні,
філософські та
езотеричні вчення
різних часів і
народів;
вчення Л. Хей,
Л. Віілми,
Г. Грабового,
В. Синельнікова,
Р. Долі, М. Пашинського та ін.
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Назва
Компетентності

Знання/
розуміння

Вміння/навички

Ставлення/
переконання

Джерела
формування
компетентності
Біблія; українська
“філософія серця”
(Сковорода,
П. Юркевич,
І. Огієнко,
О. Бердник та ін.);
релігійно-містичні,
філософські та
езотеричні вчення
різних часів і
народів; вчення
Живої Етики;
сучасні наукові
дослідження
(інститут
математики серця,
Д. Мелхіседек,
Т. Тюріна та ін.)
Езотеричні і
філософські
вчення
О. Блаватської, О. і
М. Реріхів,
В. Вернадського,
П. Флоренського,
Г. Грабового та ін.
філософівкосмістів

12.

Розвиток
інтуїції

Розуміння
феномену інтуїції,
знання механізмів
її розвитку і
тренування;
усвідомлення
обмеженості
логічного
мислення і
досягнення
цілісного
мислення через
доповнення
логіки інтуїцією

Вміння слухати
“внутрішній
голос”, голос
серця, і йти за
ним

Переконаність у
цінності інтуїції
і необхідності її
розвитку в
сучасну епоху

13.

Розвиток
планетарної і
космічної
свідомості

Розуміння
специфіки
планетарної і
космічної
свідомості та її
значення в
сучасних
перехідних
умовах

Володіння
методами
“розширення
свідомості”,
навичками
мислення у
загальнопланетар
них і космічних
масштабах

14.

Активація ДНК

Розуміння будови
і функцій ДНК,
знання способів її
активації

Володіння
техніками
активації і
зцілення ДНК

15.

Розвиток Тіла
Світла (МерКа-Ба)

Розуміння
людини як
духовної істоти:
знання про Тіло
Світла (Мер-КаБа) і можливості
його розвитку

Навички розвитку
Тіла Світла (МерКа-Ба)

Переконаність у
тому, що “людина – насамперед мешканець Космосу, і
тільки потім
мешканець Землі” (М. Реріх),
небайдуже
ставлення до
долі планети і
людства
Відкрите
неупереджене
ставлення до
прихованих
можливостей
людини, її
незадіяних
психофізичних
ресурсів
Переконаність у
необхідності
преображення,
витончення,
обоження
людини

Учні повинні заглиблюватись у суть таких
важливих понять, як дух, духовність, духовні
закони, духовний розвиток, аура, біополе,
чакри, свідомість, планетарна і космічна
свідомість тощо. І ці поняття слід трактувати
з огляду на найновіші наукові досягнення,
відмовляючись від застарілих стереотипів
70

Езотеричні вчення;
книги і семінари
Р. Джерарда та ін.

Релігійно-містичні,
філософські та
езотеричні вчення;
твори І. Огієнка,
О. Бердника та ін.;
вчення і семінари
Д. Мелхіседека,
В. Булгакова та ін.

матеріалізму. Для цього мало використовувати підручники, слід залучати сучасні
наукові і науково-популярні видання (зокрема, дослідження Г. Дульнєва, Т. і В. Тихоплав, А. Акімова, Г. Шипова, Г. Грабового,
А. Дмитрієва,
А. Васильчука,
С. Бланк,
В. Ульшіна, С. Рамазанова, М. Гончаренко,
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Т. Тюріної та ін.), розробляти нові методичні
посібники, застосовувати інноваційні особистісно зорієнтовані технології викладання.
У дискусіях, обговореннях проблемних
питань не варто боятися незвичних точок
зору і зустрічати їх з критикою. Сучасній
людині треба навчитися вести сві-тоглядний
діалог, виробити в собі рідкісні й важливі
якості – терпимість, здатність до синтезу;
зрештою, стати людиною знання, яка
піднімається на вершини людської духовної
культури, і з них вільно споглядає здобутки
людства у галузі науки, релігії, мистецтва,
філософії, шукаючи спільне, вибудовуючи на
їхній основі власну життєву позицію і
життєву компетентність.
Тільки людина, яка має сформовані
духовні компетентності, може подолати
комплекс жертви і взяти на себе відповідальність за власне життя, стати його свідомим творцем, Духовним Майстром.
У статті зроблено спробу з’ясування
поняття духовних компетентностей, їхньої
структури і змісту, їхнього місця серед інших
життєвих
компетентностей;
окреслені
основні напрямки формування духовних
компетентностей учнів і педагогів у процесі
викладання соціогуманітарних дисциплін.
Проблема потребує подальшого ґрунтовного дослідження. Так, перелік духовних
компетентностей може бути доповнено й
уточнено. Варто поглиблювати розуміння
змісту духовних компетентностей, напрацьовувати методи їхнього формування.
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Дністрянський Мирослав,
Турчинська Орислава

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
Кризовий характер демографічного розвитку України є загальновідомим фактом,
адже, починаючи з 1993 року, кількість населення України зменшується, а обсяги його
абсолютного зниження досягли за 16 останніх
років значного розміру – 6,1 млн осіб (з 52,24
у 1993 до 46,14 млн осіб у 2009 році). Однак
попри достатньо широке висвітлення загальних контурів демографічної кризи в засобах

масової інформації, пізнання сутності проблеми загалом має поверховий характер, часто
стає предметом політичних спекуляцій,
некоректно пов’язуючись з геополітичними
змінами (розпадом СРСР, утворенням незалежних держав). Зниження природного приросту, яке є основним негативним чинником
демографічного розвитку, однобічно і поверхово пов’язується лише із зниженням життє71
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вого рівня населення. Насправді більшість
передумов для депопуляції населення України склалися ще у 70–80-ті роки минулого
століття, коли фактично і розпочався складний демографічний перехід. Це виявилося,
зокрема, у тому, що коефіцієнт природного
приросту в сільській місцевості України уже з
1979 року став від’ємним. Тобто депопуляційні процеси в сільській місцевості багатьох
регіонів України розпочалися задовго до
територіально-політичних змін 90-х років
минулого століття і визначалися насамперед
такими чинниками, як прискорена урбанізація
у поєднанні із старінням сільського населення. Такі негативні тенденції намітилися найбільше в тих регіонах, де через непродуману
соціально-економічну політику молоде населення сільської місцевості “ввібрали” такі
великі агломерації, як Київ і Харків (Чернігівська, Сумська, Полтавська області), закладаючи передумови обвального старіння сільського населення і відповідно різке зменшення
народжуваності, що і стало основним чинником демографічної кризи. Зокрема, у 1980
році при середньому по Україні коефіцієнті
природного приросту сільського населення 0,7 проміле у Чернігівській області його
значення впало до -7,6 проміле, у Сумській до
-7,5 проміле, а у Полтавській – -7,3 проміле.
Тобто пропаганда ідей концентрації виробництва у великих центрах, штучне підштовхування урбанізації, оголошення більшості сільських поселень неперспективними,
відсутність у них засобів виробництва
зумовило в деяких регіонах великі диспропорції у розселенні людей та у співвідношенні мешканців великих міст та сільської
місцевості. Позначились тут і демографічні
втрати 30-х і 40-х років минулого століття, а
також масовий виїзд молоді на т. зв. Новобудови п’ятирічок. Водночас багато вихідців
із сільської місцевості, які потрапили у великі
міста і зіткнулися з житловими та іншими
соціальними проблемами, поступово, з урахуванням нових культурно-ментальних пріоритетів, переходили на модель “одна сім’я –
одна дитина”. Тобто традиції більшої сім’ї,
або, іншими словами, простого або розширеного відтворення, не могли зберегтися ні у
сільській місцевості (бо не вистачало людського ресурсу), ні у великих містах (через
соціально-економічні труднощі та культурноментальні трансформації).
Отже, наростання негативних демографічних тенденцій у кінці 70-х років ХХ ст.
72

призвело до того, що уже в 1980 році коефіцієнт природного приросту не лише сільського населення, а й сумарно сільських і міських мешканців п’яти областей (Вінницької,
Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернігівської) став від’ємним. У 1985 році до цих
областей долучилась Кіровоградська, а природний приріст фактично усіх регіонів
невблаганно знижувався. У 1990 році природний приріст став від’ємним майже в половині
областей, а його сумарне значення становило
лише 0,6 проміле. Такі негативні тенденції
логічно завершились переходом на природне
скорочення (депопуляцію) населення, який
відбувся уже в наступному 1991 році
(коефіцієнт природного приросту став -0,8
проміле, і зберігається досі. При цьому у
західних областях, з огляду на оптимальнішу
вікову структуру населення, насамперед
сільського, коефіцієнт природного приросту
ще тривалий час залишався додатним. Упродовж 90-х років і на сьогодні додатні значення коефіцієнта природного приросту
залишались у Закарпатській та Рівненській
областях. Однак, уже на зламі ХХ і ХХІ ст.
демографічний перехід до депопуляції сільського населення відбувся і в західних регіонах.
Починаючи з 1994 року, внаслідок природного скорочення і загалом через кризові
демографічні процеси кількість населення
України постійно зменшувалась – щорічно
від 243 до 373 тис. осіб.
Негативні тенденції відтворення населення, які почалися у 80-ті роки минулого
століття, поглибилися унаслідок гострої
економічної кризи 90-х років. Але безпосередньо розглядати економічний спад як
основний чинник демографічної кризи аж ніяк
не можна. Йдеться лише про певні накладання економічних негараздів на соціальні, а
відтак і демографічні, поглиблюючи уже
наявні негативні процеси. Зокрема, це стосується різкого зростання кількості розлучень: починаючи з 1993 року у середньому на
два зареєстровані шлюби припадало одне
розлучення. Водночас про відсутність прямої
залежності між природним приростом і
рівнем економічного розвитку свідчить той
факт, що у відносно демографічно благополучних західних областях рівень доходів
населення якраз був значно нижчим, а
проблеми з працевлаштуванням більшими,
ніж у тих регіонах, де кризові явища виявилися найбільше. Тобто найгостріші вияви
демографічної кризи зумовлені сукупною дією

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2010 / № 1

низки власне внутрішньодемографічних процесів, насамперед поглибленням диспропорцій
у статево-віковій та соціально-віковій
структурі населення, що загалом негативно
позначилось на усіх механізмах відтворення
населення. Опосередковано на ці процеси
впливають й різні соціальні чинники.
Зокрема, вищий рівень релігійності населення
західних областей зумовлює значно меншу
кількість розлучень, а непрямим чином (через
значно меншу кількість абортів) сприяє і
зростанню народжуваності. Водночас економічні негаразди помітно вплинули на другу,
після природного скорочення, складову
загального зменшення кількості населення
України – формування від’ємного сальдо
зовнішніх міграцій, характерних для України
упродовж десятиріччя (1994–2004 роки).
Внаслідок міграційного скорочення кількість
населення України зменшилася на 1221,4 млн осіб,
що становить майже 20% від загальних обсягів
скорочення населення України. Найбільші
значення
міграційного
скорочення
припадають на другу половину 90-х років
минулого століття. А з 2005 року сальдо
зовнішніх міграцій за офіційними даними
стало додатним. Хоча реально ситуація складніша, оскільки значна частка закордонних
заробітчан, які ще офіційно не є емігрантами,
уже прийняла рішення щодо неповернення в
Україну.
Загально окреслені тенденції демографічного розвитку України упродовж тридцяти
останніх років визначають характерні риси і
сучасної демографічної ситуації, хоча останніми роками з’явилися і деякі нові явища.
Згідно з даними Державного комітету статистики України, розміщеними на його офіційному сайті, в державі загалом зберігається
від’ємний природний приріст, який у 2008
році становив -5,3 проміле, а у січні–жовтні
2009 року – -4,0 проміле. Але все ж з 2006
року розпочалася певна позитивна тенденція
до збільшення значення цього важливого
демографічного показника: у 2005 році
природний приріст становив -7,6 проміле, у
2006 – -6,4 проміле, у 2007 -6,2, у 2008 – -5,3.
Таке зростання природного приросту пов’язане насамперед із збільшенням народжуваності, яке спостерігається з 2005 року, і з
активізацією демографічної політики держави, насамперед із збільшенням грошової
допомоги при народженні дитини. Простежуємо й деякі позитивні соціально-ментальні
зміни у підходах до моделювання сім’ї,

зокрема, відхід від принципу “одна сім’я –
одна дитина”. Позитивним стало і сальдо
зовнішніх міграцій: упродовж січня–жовтня
2009 року кількість населення України
унаслідок зовнішніх міграцій зросла на 10713
осіб. Однак сподіватися на суттевє поліпшення демографічної ситуації ще передчасно, враховуючи і збереження високого
рівня смертності населення, у тому числі і
дітей до 1 року, і збереження високого рівня
розлучень (у 2008 році на 2 шлюби припадало
1,03 розлучень). У віковій структурі населення частка осіб працездатного віку лише
зменшується, особливо це стосується сільської місцевості східних і центральних регіонів.
Залишається незрівноваженою і статева
структура населення (частка жіночого населення (53,7%) помітно перевищує частку чоловічого (46,3%), що також негативно впливає на демографічний та соціальний розвиток.
Помітною є і диференціація регіонів
України за демографічними особливостями.
У цьому контексті найскладніша ситуація
зберігається у північно східних областях, де
природне скорочення населення є майже
удвічі вищим, ніж у середньому в державі: у
Полтавській області коефіцієнт природного
приросту у 2008 році становив -8,7 проміле, у
Сумській області -9,6 проміле, у Чернігівській – -12,2 проміле. Останніми роками до
цих кризових регіонів за основними демографічними параметрами наблизились східні
Донецька та Луганська області, а також
центральні Кіровоградська та Черкаська.
Саме в цих регіонах найменш оптимальною є
вікова та статева структура населення.
Несприятливою є також демографічна ситуація в інших центральних і північних областях:
Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій,
Київській. Негативні тенденції демографічного розвитку спостерігаємо і в Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській
областях.
З огляду на більшу питому вагу населення
молодших вікових груп, а також більшу
частку етнонаціональних меншин з традиційно вищими показниками відтворення
населення (кримські татари, молдавани, гагаузи, болгари), дещо кращою є демографічна
ситуація в південних регіонах України. Але
все ж найсприятливіші демографічні передумови характерні для Західної України.
Причому в двох областях (Закарпатській та
Рівненській) коефіцієнт природного приросту
має незначні позитивні значення – 1,7 і 0,7
73
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проміле, відповідно. І лише Тернопільська
область увійшла у фазу більш інтенсивної
депопуляції населення. Традиційно вищими в
західноукраїнських областях є показники
шлюбності і нижчими – розлучуваності, що
пов’язано з деякими релігійно-культурними
особливостями та значною питомою вагою
більш консервативного сільського населення.
Порівняно висока частка населення у
молодших вікових категоріях і найнижчий в
Україні коефіцієнт смертності зумовлюють
загалом і додатний природний приріст
населення у м. Києві.
Як бачимо, розвиток демографічних процесів в Україні сьогодні має складний і
суперечливий характер. Для закріплення дея-

ких, відносно незначних, позитивних тенденцій недостатньо виконувати лише окремі
кроки, надаючи, зокрема, фінансову допомогу
при народженні дитини, а важливо реалізувати весь комплекс заходів щодо соціальноекономічного піднесення сільської місцевості, поліпшення житлових умов молодих
сімей, зменшення неприродної смертності (на
автошляхах, унаслідок аварій на шахтах та
ін.). Перспективною могла б бути і державна
політика цілеспрямованого переселення мешканців густозаселених сільських районів
Західної України в північно-східні і південні
області держави, організованого повернення
на батьківщину українців з-поза меж
України.

РЕЦЕНЗІЇ
Гінда Олена

Скарбниця світової антропологічної думки: теоретичні
Броніслава Маліновського

постулати

Малиновский Б. Научная теория культуры / Пер. с англ. И. В. Утехина; сост. и вступ. ст.
А. К. Байбурина. 2-е изд., испр. – М.: ОГИ, 2005. – 184 с. (Нация и культура: Научное наследие:
Антропология)

Теоретичну розвідку видатного польського/британського антрополога Броніслава
Маліновського (1884–1942) “Наукова теорія
культури” без жодних перебільшень можна
назвати скарбницею унікальних ідей, узагальнень, відкриттів, безцінних передусім для
антропологів, фольклористів, культурологів,
етнографів, істориків, соціологів, зрештою
для усіх, хто цікавиться проявами традиційної
культури. Монографія, що вийшла з друку у
1944 році, не лише не втратила своєї
актуальності у наш час, а, навпаки, залишилася взірцем конструювання чітких наукових
узагальнень. Сучасній науковій спільноті
Б. Маліновський передусім відомий як автор
“Аргонавтів західної частини Тихого океану”
(1922), “Магії коралових садів” (1935),
“Основ віри і моралі” (1936), “Магії, науки,
релігії та інших нарисів” (1948), а також
розвідки “Секс, культура і міф” (1962). У контексті згаданих праць монографія “Наукова
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теорія культури”, яка побачила світ після
смерті вченого завдяки зусиллям його учнів і
послідовників, є підсумковою. Саме у ній
Б. Маліновський сформулював свої теоретичні узагальнення і надав їм системного
формату.
Броніслав Маліновський – представник
функціональної школи в антропології. Він
був фаховим антропологом, етнографом,
математиком, фізиком. Поєднання настільки
несхожих галузей знань у його освітньому й
інтелектуальному просторі сприяли появі
нехарактерної для антропології та етнографії
(наук синкретичних і тому таких, які частогусто грішать “розмитістю” теоретичних
дискурсів) розвідки, що вирізняється точністю і конкретністю постульованих висновків.
Невід’ємними складовими досліджень з
етнології, антропології, фольклористики є
поєднання теорії і практики, тандем яких
завжди містить внутрішню полеміку, щось на
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кшталт вічної дискусії фізиків і ліриків.
“Наукова теорія культури” Б. Маліновського
є рідкісним прецедентом, який демонструє
можливість поєднання зазначених анти-номій
та ще більше – їхню взаємозумовленість.
В анотації до книги читаємо: “… у ній
зібрано основні теоретичні роботи видатного
британського антрополога… Читач знайде
тут короткий і точний виклад ідей функціональної школи, яка виникла довкола
Маліновського на початку ХХ ст. і залишається вельми впливовою й донині. У центрі
уваги автора – проблема правильної (вислів
Б. Маліновського. – О.Г.) інтерпретації культури, яка є принципово важливою не тільки
для антрополога, але й загалом для гуманітарія” [1]. Згідно з поглядами Броніслава
Маліновського, культура є органічною сукупністю взаємопов’язаних елементів, що
існують для того, аби задовольнити як
первинні (біологічні) потреби людини, так і
вторинні, появу яких, на його думку,
зумовлює власне культура. Кожен із цих
елементів, соціальних інститутів, як називає
їх вчений, виконує певні функції, виявленням
яких і повинен займатися той, хто досліджує
суспільство та культуру.
Невеличкий екскурс у біографію Б. Маліновського допоможе зрозуміти його інтерпретаційні моделі та логіку започаткування саме
ним функціональної школи. “Антропологом
Б. Маліновський став випадково,” – пише у
вступній статті до “Наукової теорії культури”
А. Байбурін [2]. Збігом обставин він уважає
той факт, що Б. Маліновський свого часу
цілком випадково (під час хвороби) прочитав
тритомну “Золоту галузку” Дж. Фрезера. Це
сталося після захисту Б. Маліновським дисертації з фізико-математичної спеціалізації у
Ягеллонському університеті Кракова. Як
висловився А. Байбурін: “… прочитання
цього тритомного компендіуму перевернуло
усе життя Маліновського”, і він, одужавши,
їде до Англії з метою вступити до аспірантури Лондонської школи економіки, де, окрім
економіки, студіювали ще й соціальну
антропологію. Саме тут він познайомився з
класиками британської антропології: Дж. Фрезером, У. Ріверсом, Р. Мареттом. Під впливом
цих учених відбулося формування Б. Маліновського як антрополога. “…Селіман
прищепив йому смак до польових дослід-

жень, …Вестермарк – до теоретичних
конструювань”, – продовжує автор вступної
статті [3].
В інтерпретації фактів народної культури
Б. Маліновський пішов далі, ніж це зробили
його попередники: він критично переосмислив ідеї Дж. Фрезера і, незважаючи на
глибоку повагу до нього, як до свого вчителя
і наставника, висловився про обмеженість
його еволюціонізму. Головним недоліком
іншої популярної на той час інтерпретаційної
моделі – дифузіонізму Гребнера – він уважав
“висмикування” фактів культури з контексту і
логічно сформулював думку про інтердисциплінарні підходи до культурних артефактів.
Про об’єднання зусиль учених-психологів,
фольклористів, лінгвістів, антропологів він
писав як про основне і нагальне завдання.
Броніслав Маліновський називав культуру
спільним полем для діяльності науковців, які
вивчають її різні аспекти. Саме це необхідно
зробити, щоби знайти відповідь на головне,
на думку Б. Маліновського, питання стосовно
культури: чому в ній існують, з’являються
або відмирають ті чи інші явища? Відповіддю
на це питання було створення вченим такої
концепції культури, у якій вона являє собою
добре збалансовану систему окремих її
складових. А. Байбурін пише: “Він увів у
науковий обіг поняття соціальних інститутів,
що стали глибоко вкоріненими концептами…
Маліновському належать ідеї, що здобули
статус епохальних в антропології… Теорію
Маліновського можна назвати апеляцією до
здорового глузду” [2].
Автор вступної статті до монографії
наголошує, що концепцію теорії культури
Б. Маліновського неможливо переказати: за
висловленням класика, “аби переказати
сюжет мого роману, треба його прочитати від
початку до кінця”. Те саме можна сказати про
“Наукову теорію культури”: зрозуміти її
можна, коли прочитаєш від початку до кінця,
аби не спокуситися на некомпетентну
критику, якої вчений зазнав достатньо саме за
свої теоретичні конструювання.
Британський дослідник Х. Кернс, учень Б.
Маліновського, який свого часу підготував до
друку теоретичну розвідку вчителя, наголосив, що ця праця – результат бурхливої полеміки, яку вів учений зі своїми опонентами з
приводу теоретичних тез. І той факт, що
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теоретичні міркування Б. Маліновського
витримали не тільки полемічні випробування,
але й випробування часом, засвідчує правильність його позицій. Б. Маліновському, як
він сам зазначав, були непритаманні
“гіпотетичні мудрування вченого, який
сидить у фотелі”. Він понад десять років
свого життя віддав експедиціям у Новій
Гвінеї,
північно-східній
Меланезії,
на
Тробріанських островах, вивчав австралійські
племена, племена хопів у штаті Арізона,
бемба і чага у Східній Африці, сапотеків у
Мексиці. Він завжди строго дотримувався
наукових стандартів польової роботи:
ретельно вивчав звичаї, традиції племен (для
цього опановував їхні мови і діалекти),
роками проживав у досліджуваних місцевостях. І лише тоді, коли він знаходив те, що
здавалося йому універсальним, загальним, він
формулював свої висновки. Недарма за
обсягом його теоретичні міркування – це
лише 160 сторінок тексту, натомість польові
дослідження налічують кілька томів.
“Культура як предмет наукового дослідження”, “Мінімально необхідне визначення
науки для гуманітаріїв”, “Поняття і методи
антропології”, “Що таке культура?”, “Функціональний аналіз культури”, “Створення
культурних потреб”, “Базові потреби і культурні відповіді”, “Природа культурних
потреб”, “Інтегративні імперативи людської
культури” – ось далеко не повний перелік
назв розділів монографії і, відповідно, проблем, на яких зосереджував свою увагу
вчений, які він вважав концептуальними і
вкрай актуальними. Особливого значення
науковець надавав загальнометодологічним
питанням: об’єкт і предмет науки, її метамова, ознаки, які відокремлюють науку від
інших галузей мисленнєвої та поведінкової
діяльності людини. Не випадково з аналізу
цих питань він розпочинає “Наукову теорію…”. Класичною можна вважати таку тезу
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автора: “…мінімальне означення науки
неодмінно передбачає існування загальних
законів, експериментального поля або сукупності спостережень, а також … перевірку
академічних
міркувань
практичним
застосуванням” [2].
Окремим розділом у монографії уміщено
статті Б. Маліновського “Функціональна теорія” (1939) і “Сер Джеймс Джордж Фрезер.
Нарис життя і творчості” (1942), а також
подано вкрай необхідний, на думку автора,
розділ, де зібрано короткі відомості про
вчених, яких він уважав своїми попередниками. Б. Маліновський не вважав особисто
себе основоположником функціональної школи. Зі скромністю, яка притаманна справжнім
науковцям, він називав себе тим, хто спромігся узагальнити досвід попередників, і
нараховував щонайменше 27 видатних учених, праці яких були фундаментом його
наукових узагальнень. Учений образно
порівнював себе з “бабою-повитухою”, яка, за
його словами, допомогла науці “розродитися
відповідним інтелектуальним плодом”.
Безумовно, не з усіма тезами видатного
дослідника можуть погодитися сучасні вчені:
науковий поступ передбачає не тільки
засвоєння ідей попередників, але й критичне
їх осмислення. Тільки розвідка Броніслава
Маліновського назавжди залишиться унікальним зразком високої наукової думки.
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Український фольклор у теоретичному висвітленні: концепція
Станіслава Росовецького
Росовецький С. Український фольклор у теоретичному висвітленні. Ч. 1. Теорія фольклору: Посіб. для
ун-тів. К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 232 с.

Ім’я Станіслава Росовецького набуло
особливої популярності після отримання
нагороди на Літературному конкурсі “Коронація слова” у номінації драматургія. Автора
відзначили за написання п’єси, присвяченої
Кобзареві, у назві якої неприховано проглядає
драматизм колізії – “Шевченко під судом”.
П’єса була покликана до життя, як зізнається
сам автор, “наболілим”. Одразу після вручення нагороди інтернет-сторінки зарясніли
згадками про Станіслава Росовецького. Про
нього писали як про письменника, драматурга, відсунувши на другий план головні
заслуги номінанта – ученого, фольк-лориста і
літературознавця, перекладача, мовознавця.
Наукові зацікавлення вченого, як засвідчує
веб-сторінка
кафедри
фольклористики
Інституту філології КНУ імені Тараса
Шевченка (С. Росовецький – професор цієї
кафедри), – це український і російський
фольклор, давня й прадавня літератури,
зокрема “Слово о полку Ігоревім”, шевченкознавство, агіологія, бібліїстика, компаративістика, текстологія, поетика, “точні” методи в
дослідженнях фольклору і літератури, історична лексикологія та стилістика української
літературної мови, а останнім часом – культурологічні аспекти історії східних слов’ян.
Професор С. Росовецький, автор понад 170
друкованих праць, перемагав і у важливіших,
на наш погляд, номінаціях, зокрема, на
конкурсах фонду “Відродження” (1993, 1994),
де отримав два гранти за рукопис підручника
“Український фольклор” для вищих навчальних закладів. Якщо додати до цього, що з
1995 року С. Росовецький – член Міжнародного товариства дослідження народної
оповіді (International Society for Folk Narrative
Research: New members of the ISFNR // Nordic
Institute of Folklore. Newsletter. – Turku, 1995),

то перед нами постає портрет неординарної
особистості, здатної власний вузькопрофільний погляд філолога трансформувати у
призму масштабного об’єктивно-наукового
гуманітарного бачення. Напевно, цим і зумовлені його останні соціологічно спрямовані
публікації, які, попри всі зовнішньо-формальні невідповідності з основною сферою
його
наукових
зацікавлень,
вражають
обґрунтованою культурологічною проекцією.
На мою думку, поміж великої кількості
наукових розвідок Росовецького-фольклориста чільне місце посідає його “Український
фольклор у теоретичному висвітленні”.
Скромний наклад (усього 300 примірників)
зовсім не відповідає потребам сучасної
фольклористики з її дефіцитом кваліфікованих теоретико-методологічних досліджень.
Давати характе-ристику цьому посібнику
(його позиціонують саме як посібник) –
справа невдячна, бо змістовність розвідки,
глибокі високопрофесійні аналітичні міркування, масштабні синхронно-діахронні зрізи
залучуваного матеріалу потребують принаймні розважливого аналізу, реферування з
коментарями. Книга (саме так хочеться
назвати цю розвідку, незважаючи на всі
наявні правила жанру, напевно, тому, що її
автор свого часу досліджував давньоруські
книги) вражає своєю змістовою насиченістю.
Ученому вдалося на 232 сторінках висловити
свої міркування з приводу актуальних
проблем теоретичної фольклористики. Дрібний шрифт видання завдає прикрості – важко
читати, але й викликає повагу водночас:
досвідчений читач втомився від напівпорожніх (у прямому і переносному розумінні)
сторінок багатьох сучасних “досліджень”.
Потреба у цьому підручнику назріла
давно, оскільки, як пише автор, “вибух
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соціальної зацікавленості вітчизняним фольклором” [1] створив підґрунтя для підготовки
нової, методологічно неупередженої генерації
українських фольклористів. У контексті цих
завдань створення теоретичної розвідки, яка б
орієнтувала молодих учених на “здоровий”
науковий плюралізм, що допоміг би виробити
особисте бачення фольклору, критично
оцінити спадщину науковців “радянської
доби”, позначеної ідеологічним монізмом,
важко переоцінити.
Книга С. Росовецького написана з метою
розглянути основні “…засади теорії фольклору … в їх історичному розвитку і сучасному
стані з постійною проекцією на актуальні
проблеми вивчення українського національного фольклору...” [2]. Зацікавленому читачеві очевидно, що жанр посібника затісний для
реалізації такої мети, але після уважного
прочитання книги розумієш, що фахова і
неупереджена інтерпретація матеріалу здатна
пом’якшити навіть певні жанрові невідповідності. Автор недарма зауважує у передслові:
“Посібник розраховано на уважне, неодноразове та критичне прочитання” [3]. Ремарка
є дуже суттєвою: теоретико-методологічні
дискурси, особливо фольклористичні, завжди
складніше сприймати, ніж будь-які інші.
Вочевидь, це добре розуміє автор: методично
вмотивованими є система перехресних покликань та короткий термінологічний індекс у
посібнику. Осмислити матеріал допомагають
і вміщені після кожного підрозділу питання
“Для самоперевірки” й ускладнені завдання у
рубриці “Відмінникові”. Зручним є те, що
перевірити відповіді можна, звернувшись до
останнього розділу посібника “Ключ”. Тобто
автор знайшов оптимальне композиційне і
методологічне рішення для розміщення
складного матеріалу.
Теоретичні міркування Станіслав Росовецький розпочав з головного питання
фольклористики: що таке фольклор і що таке
фольклор український? Для автора важливим
є розмежування народної творчості й усної
літератури, з чим, зокрема, пов’язані проблеми специфіки фольклору, його внутрішніх
ознак. Цим (і деяким іншим, дотичним до
згадуваних) питанням присвячено перший
розділ книги. У другому розділі, названому
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“Наука про фольклор, її структура та
допоміжні спеціальні дисципліни”, автор розглянув зазначені у заголовку проблеми. Тут
проаналізовано зв’язок фольклористики з
іншими науками, внутрішню структуру
фольклористики як наукової дисципліни,
феномен “Донаукової стадії збирання
фольклору та її український варіант ХІ–
ХVІІІ ст.”, а також специфічне наповнення
основних понять текстології.
Варто сказати, що українська теоретична
фольклористика за останнє десятиліття
зазнала суттєвих змін: ще у середині 90-х
років ми нарікали на відсутність сучасних
теоретико-методологічних дискурсів, тому
зверталися або до класиків ХІХ ст., або до
розвідок російських учених. Сьогодні ж
констатуємо, що дослідження у цій галузі
періодично з’являються. Книга С. Росовецького стала неординарною подією у цьому
процесі: подібного ґрунтовного дослідження
у галузі сучасної теоретичної фольклористики в українській науці ще не було. Окрім
зазначених проблем, авторові вдалося розглянути фольклористичну думку ХІХ, ХХ та ХХІ
століть і зробити своєрідний синхронний зріз
цього періоду, зрозуміло, крізь призму
еволюції теоретичної фольклористики.
Ретельний авторський дискурс охоплює
майже всі наявні і ті, що колись існували,
теоретико-фольклористичні концепції. Назви
підрозділів відповідають змістові. Зокрема:
“Слов’янський шлях розвитку фольклористики” з інтригуючою альтернативною назвою
“Чому не в Україні виникла перша велика
теорія ХІХ століття”. Змістову насиченість
поєднано з глибиною і фаховістю аналізу
розвідок учених зазначеного періоду. Це
стосується “міфологічної” теорії Якоба
Грімма і молодших міфологів, теоретичних
постулатів Олександра Потебні, теорії
“історичного переходу сюжетів” Т. Бенфея та
її внутрішньої корекції О. Веселовським.
Розглянуто внесок у теоретичну фольклористику “антропологічної школи” і резонанс
“теорії самозародження сюжетів”. Автор
спробував синтезувати здобутки основних
теорій ХІХ ст. і сформулювати власну оцінку
українського внеску у теорію світової
фольклористики ХІХ – початку ХХ століть,
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не оминувши при цьому кризових явищ у ній.
Четвертий розділ “Українського фольклору…” присвячено теоретичним надбанням
фольклористики ХХ – початку ХХІ ст.
Охоплено головні теоретичні концепції цього
періоду. Проаналізовано здобутки “фінської”
(історико-географічної) школи, ортодоксальний фрейдизм у фольклористиці, неофрейдизм з його теорією “архетипів”, “забутої
мови символів” та “архетипної біографії”
героя, ідеї українського та російського формалізму як теоретичні витоки структуралізму,
структурний аналіз міфів у працях Клода
Леві-Строса, формульні теорії епосу й багато
інших шкіл і напрямів. Синхронно-діахронний зріз у галузі названої проблематики,
зроблений у розвідці, без перебільшення
можна назвати енциклопедичним.
Однією з найскладніших у фольклористиці
залишається проблема аналізу фольклорного
тексту. З цим стикається кожен, хто хоча би
раз намагався проаналізувати фольклорний
матеріал/текст. Багатовимірна і синкретична
природа фольклорної матерії потребує
уважного й об’єктивного підходу. Де знайти
“інструментарій”, який би допоміг у цій
складній і тонкій справі? Відповіді на ці

питання можна знайти у п’ятому і шостому
розділах. Автор окреслює шляхи вивчення
поетики фольклору, поетики часу і простору
у фольклорі, фольклорні засоби організації
уснопоетичного матеріалу. У цьому контексті
органічними та необхідними є питання
взаємозв’язків фольклору і літератури, а
також методики їхніх досліджень.
У передслові до своєї книги автор писав:
“Якою мірою ця кількарічна праця досягла
поставленої мети – судити читачеві”. Можу
щиро і відверто сказати, що автор досягнув
своєї мети уповні; книга, яка, на жаль, має
невеличкий наклад, стала раритетною:
студенти, аспіранти, досвідчені науковці
звертаються до неї як до універсального
посібника і довідника з теорії й історії
фольклористики. Було б дуже добре, якби
посібник перевидали у форматі підручника:
він є вкрай потрібний усім гуманітаріям.
Література
1. Росовецький С. Український фольклор у
теоретичному висвітленні. Ч. 1. Теорія фольклору:
Посіб. для ун-тів. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 3.
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НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ
початок “Педагогічна думка” 2009/ №2-4
ЧИТАННЯ ДВАНАДЦЯТЕ
§ 56. Умовиводи безпосередні
На аналітичних відношеннях між судженнями ґрунтується можливість робити висновки з даного судження без допомоги якогось
нового судження, не звертаючись до досвіду,
а лише змінюючи форму вихідного судження
за законами мислення. Ці висновки називаються безпосередніми умовиводами. Отже,
ми отримуємо умовиводи тотожності, підпорядкування, протилежності, суперечності,
перетворення і модальності. Загальною формою таких висновків є умовне судження,
просте вираження якого таке: якщо є А, то є і
В. Це судження визначає таку залежність між
двома судженнями, що коли попереднє істинне, то істинне і наступне; або якщо попереднє
істинне, то наступне хибне; або якщо попереднє хибне, то наступне істинне; нарешті,
якщо попереднє хибне, то хибне і наступне.
Приклади: 1. Умовиводи тотожності.
Якщо трикутник є площина, то він має два
виміри; слід відзначити, що площина і
величина двох вимірів – одне і те саме. Якщо
А = В, то воно не є ні більше, ні менше від
нього; якщо А є В, то воно не є не В; якщо А
є не В, то воно не є В.
2. Умовиводи підпорядкування. Якщо
істинно, що всі люди обмежені, то істинно,
що й деякі (учені, художники) люди обмежені; взагалі ми йдемо безпомильно від
істинності загального судження до істинності
часткового і від хибності часткового судження до хибності загального.
3. Умовиводи протилежності. Тут ми робимо висновок від істини загальностверджувального судження до хибності загальнозаперечного і від істини загальнозаперечного до
хибності загальностверджувального: наприклад, якщо істинно, що всі люди здатні до
освіти, то хибно, що жодна людина не здатна
до освіти.
4. Умовиводи суперечності. У них ми робимо висновок від істинності А до хибності
О, від хибності А до істинності О; такі самі
висновки робимо від О до А, від Е до І, від І
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до Е. Наприклад, якщо істинно, що трикутник
має якусь властивість, то хибно, що деякі
трикутники не мають її; якщо хибно, що деякі
трикутники не мають цієї властивості, то
істинно, що всі трикутники мають її.
5. Умовиводи перетворення. Якщо круг не
є квадратом, то і квадрат не є кругом; якщо
всі негри є люди, то деякі люди є негри; якщо
трикутник є площина, то неплощина не є
трикутник.
6. Умовиводи модальності. Якщо дещо
необхідне, то воно дійсне; якщо дещо
необхідне, то воно можливе; якщо дещо
дійсне, то воно можливе. Навпаки, якщо дещо
можливе, то це не означає ще, що воно дійсне
і необхідне; якщо дещо неможливе, то воно
недійсне; якщо дещо недійсне, то воно не є
необхідне; нарешті, якщо дещо неможливе, то
це означає, що протилежне йому необхідне.
Взагалі, з істинності судження аподиктичного
випливає істинність судження асерторичного
і проблематичного, але не навпаки; з
істинності судження асерторичного випливає
істинність судження проблематичного, але не
навпаки. Із хибності судження асерторичного
випливає хибність аподиктичного, але не
навпаки; із хибності судження проблематичного випливає хибність судження асерторичного, але не навпаки; також із хибності судження проблематичного випливає необхідність, або аподиктична властивість, судження
йому протилежного; нарешті, з хибності судження аподиктичного ще не випливає
хибність судження проблематичного й
асерторичного. Якщо А необхідно є В, то так
завжди буває і в дійсності; якщо воно не
може бути В, то і в дійсності воно не є В;
якщо неможливо, щоб А було В, то необхідно, щоб А було не В. Якщо А буває В, то воно
може бути В; якщо А не буває В, то хибно,
що воно необхідно є В; якщо хибно, що А
необхідно є В, то звідси ще не випливає, що А
не може бути і не буває В.
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§ 57. Освіта духу як вимога педагогіки
У той час як судження, що перебувають
між собою у відношенні аналітичному, ми
поєднуємо на основі розумової очевидності,
судження, які повністю відмінні за змістом і
тому перебувають між собою у відношенні
синтетичному, вибираються і групуються
нами за ознаками іншого роду. А саме, їх
вибір і групування залежать або від досвіду,
який представляє зміни речей у часі і сумісне
їх існування у просторі (звідси зв’язок суджень у формі розповіді й опису); або від
правди естетичної; або від правди моральної.
Приклад поєднання суджень, яке ґрунтується
на правді естетичній, ми мали вище в описі
селянської сім’ї уночі. Приклади поєднання
суджень, яке ґрунтується на правді моральній, дають у достатній кількості поетичні
твори, де змальовані характери то дріб’язкові,
то високі, то благородні, то вульгарні. Поет у
цих випадках підбирає судження, ніби фарби,
керуючись моральною правдою, тобто тим,
щоб вибраний ним характер був повний,
вірний самому собі і послідовний. Згідно з
цим розвиток тонкого естетичного смаку,
правильного морального почуття, ясного і
строгого мислення становить завдання, які
педагог повинен вирішувати постійно.
Очевидність естетична, очевидність моральна й очевидність логічна, почуття прекрасного, доброго й істинного, совість і мислення –
це найістотніші основи здоров’я і досконалості нашого духу. Отже, вимагається розвиток не однобічно-логічний. При вивченні
мови статті, дуже зручні для вправляння
мислення, але сухі і байдужі у всіх інших
відношеннях, повинні час від часу замінятися
статтями, які проникнуті красою і поезією, а
також статтями, у яких переважає правда
моральна: наприклад, байки, де переважно
поєднані і правда естетична, і правда моральна. Так само судження, які засвоєні учнем
абстрактно, в логічній формі, повинні наводитися з допомогою метафор, порівнянь та
інших засобів мови, у поєднанні з образами
фантазії і з чуттєвими уподобаннями. Навчання має на меті дати вихованцеві велику
кількість чітких і корисних відомостей; виховання досягає своєї мети, коли у вихованця
складуться міцні і добрі звички. Але
пробудження свідомості тих початків, на яких
ґрунтується очевидність правди логічної,
моральної й естетичної, а значить розвиток
естетичного смаку, совісті і мислення, нази-

вається переважно освітою духу. Освічений
дух, крім численних корисних відомостей і
добрих звичок, носить й усвідомлює в собі ті
образи чи зразки, за якими він у кожному
окремому випадку розрізняє істину від омани,
добро від зла, прекрасне від потворного.
Оскільки очевидність естетична, моральна і
логічна подібна на світло, що виходить
зсередини духу, то російська мова дуже
влучно замінює слова освіта духу іншими
словами – духовна просвіта. Для наочності
можна порівняти організацію духу з організацією тілесною: строге і сухе мислення є
скелет; він є носій і опора цілого; естетичні
форми відповідають видимій красі і пропорційності організації, форми ж моральні –
силі і правильності тілесних рухів. Якщо
багато хто страхається мислення, як діти
скелета, то педагогіка повинна піднестися над
цим відчуттям. Досвід показує, що ті школи,
які строго поводяться з головою вихованця,
особливо сприятливі для освіти духу у
поясненому тут значенні цього слова.
Умовиводи опосередковані
§ 58. Силогізм, наведення, аналогія
Ці три форми умовиводу ґрунтуються на
аксіомах, які мають розумову очевидність.
Силогізм базується на аксіомі: що належить
роду, те повинно належати і його видам;
наведення – на аксіомі: що належить усім
видам, те повинно належати і цілому їх роду;
аналогія – на аксіомі: що належить одній
речі, оскільки вона є певного роду, те повинно
належати й іншій речі, оскільки вона
виявляється того ж роду. У силогізмі наша
думка рухається від загального до окремого, у
наведенні від окремого до загального, в аналогії від окремого до окремого або, в першому випадку – від підпорядковуючого до підпорядкованого, в другому – від підпорядкованого до підпорядковуючого, в останньому
ж – від підпорядкованого до підпорядкованого. Що, крім цих форм умовиводу, ми
інших форм не маємо і не можемо мати, це
видно з логічного співвідношення понять і
суджень. Поняття є: або підпорядковуючі, або
підпорядковані, або супідрядні. Далі, як в
умовиводі безпосередньому ми виводимо
одне судження з другого, базуючись на зміні
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форми вихідного судження, згідно з законами
мислення, так у силогізмі, в наведенні і в
аналогії ми виводимо із двох чи більшої
кількості суджень нове судження, базуючись
на наведених вище аксіомах, якщо тільки
вони можуть бути застосовані до даних
суджень. Насправді не всі судження можна
порівнювати між собою за вказаними аксіомами, але тільки такі, які мають логічний
зв’язок між собою. Тепер, якщо взяти два
судження, то логічний зв’язок між ними
може бути потрійний: 1) підмет одного судження і присудок другого є тотожними
поняттями, наприклад, В є С і А є В; 2) або
присудки тотожні, наприклад, А є С і В є С;
3) або підмети тотожні, наприклад, А є В і А є
С. Перший зв’язок становить основу силогізму, другий – наведення, третій – аналогії.
Ці три форми умовиводів називаються умовиводами опосередкованими, тому що в них
одне судження виводиться з другого через
третє; або тому що в них нове судження
отримується із порівняння даних суджень.
Подібно до того, як судження отримується із
порівняння понять, а поняття – із порівняння
досвіду.
§ 59. Основна форма силогізму
Вона виражається у найпростішому
вигляді підпорядкуванням трьох понять, як
показує наступна схема, у ній наочно
представлені три поняття: нижче, вище і
середнє, яке служить підметом вищого і
присудком нижчого. Також наочно дані у цій
схемі два безпосередні судження, а саме: В є
С і А є В; але звідси ми робимо висновок,
тобто отримуємо опосередковане судження,
що А є С. На схемі вказано присутність і
цього опосередкованого судження, яке
називається висновком.
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Приклади: Рівні множники дають рівні
добутки; в геометричній пропорції крайні
члени і середні становлять рівні множники;
отже, завжди в геометричній пропорції
добутки крайніх членів і добутки середніх
членів будуть рівні.
Трикутники, в яких рівні одна сторона і
прилягаючі до неї кути, мають рівну величину; трикутники, утворені в паралелограмі
діагоналлю, мають по одній рівній стороні і
по два рівних кути при цій стороні; отже, такі
трикутники мають рівну величину. Звідси
бачимо: а) що перше судження, яке називається верхнім засновком, виражає загальний
закон або принцип; друге судження, яке
називається нижнім засновком, виставляє
факт або випадок, що підходить під принцип;
у третьому судженні, яке називається висновком, виноситься ухвала про факт чи про
окремий випадок на основі загального
принципу чи закону; b) що умовивід цього
роду є найстрогіший доказ, з допомогою
якого ми виправдовуємо істину наших
суджень або оправдовуємо те, чому ми певний присудок приписуємо певному підметові.
Наука твориться із спостережень і дослідів
тоді, коли ми стверджуємо часткове на загальному, або підводимо під нього, або виводимо з нього; іншими словами, коли дане явище, даний факт пояснюємо із загального закону і підпорядковуємо цьому законові; с) що
в силогізмі логічний зв’язок суджень ґрунтується на тотожності середнього поняття,
яке у верхньому засновку займає місце підмета, а в нижньому місце присудка, за схемою:
ВС – верхній засновок
АВ – нижній засновок
АС – висновок.
Джерело впевненості, з якою ми виводимо
за цією схемою висновок із двох суджень,
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міститься у принципі тотожності: підведення
речі під поняття (А під В) тотожне,
рівнозначне підведенню її під ознаку (С)
цього поняття (В); отже, якщо А є В і В є С,
то й А є С. Або, навпаки, ознака (С) ознаки
(В) підмета (А) є ознака самого підмета: що
суперечить ознаці підмета, те суперечить і
самому підметові; що належить поняттю, те
належить і всім елементам його обсягу і кожному елементові його зокрема; що суперечить
поняттю, те суперечить і всім елементам його
обсягу і кожному елементові зокрема; що
підходить під поняття, те підходить і під кожну
з його позитивних чи негативних ознак. Але що
не підходить під поняття, про те невідомо, чи
підходить воно під його позитивну або
негативну ознаку; і також, якщо щось підходить
під таку ознаку, то ще невідомо, чи підходить
воно під саме поняття, тому що ознака поняття
має обсяг ширший, аніж обсяг самого поняття.
Всі ці правила є розвитком і застосуванням
закону тотожності.
§ 60. Основна форма наведення
Судження, із яких через наведення
робиться висновок, мають, як сказано, один і
той самий присудок; звідси форма наведення
є: ВС, АС. Коли в цій формі ми збільшимо
кількість членів, наприклад, ВС, АС, DC, EC,
FC і т.д., то, як бачимо, у цьому випадку
багатьом окремим речам: А, В, D, E, F та ін.
приписується одна і та сама властивість С;
звідси народжується або ймовірність, або
повна переконаність у тому, що С, яке
належить видам А, В, D, E, F та ін., належить
і цілому їх роду. Джерело такої впевненості
міститься в законі тотожності: одне і те саме
С належить різним речам А, В, D, E, F та ін.
не наскільки вони відмінні, а наскільки вони є
одне і те ж; або, якщо одна і та ж ознака
належить багатьом речам, то насправді вона
належить не їм власне, а їх єдності, їх роду, їх
загальному поняттю. Таким чином, з допомогою наведення ми робимо висновок від
часткового до загального, від видів до їх
роду, від підпорядкованих понять до вищого
поняття, якому вони підпорядковані. Наприклад, астроном спостерігає Меркурій і Венеру і
знаходить, що вони обертаються навколо

своєї осі і рухаються навколо Сонця, як і
наша Земля; він поширює свої спостереження
далі, знаходить, що і Марс має ті самі два
види руху; на Церері і на численних астероїдах відкриває він, хоча з великим трудом, ті ж
види руху. Спостерігаючи Юпітер за допомогою сильного телескопа, астроном розрізняє явно навіть сплюснутість його полюсів,
як наслідок його обертання навколо своєї осі.
Спостерігаючи чи виводячи із спостережень,
що ті ж види руху мають Сатурн, Уран і
Нептун, астроном приходить до пізнання
загального закону, що всі планети обертаються навколо своїх осей і рухаються навколо
Сонця. Звідси випливає далі, що на всіх
планетах є зміни дня і ночі, є літо і зима. На
такому наведенні ґрунтуються, наприклад,
переконання, що всі люди смертні; що нема
людини без слабкостей; що на землі немає ні
повного щастя, ні повної досконалості. На
такому наведенні ґрунтується людська
досвідченість і життєва мудрість, уроки чи
загальні правила якої черпаються із часткових
спостережень. Але завжди наведення робиться за правилом: що (С) належить окремим
речам чи видам (А, В, D, E, F та ін.), те
належить і всьому роду і загальному поняттю,
якому підпорядковані ці види. Оскільки наведення приписує загальному поняттю чи роду
певну ознаку, певну властивість, тому що ця
ознака чи ця властивість виявляється у
поняттях підпорядкованих чи у видах, то
воно може бути повним і неповним і, відповідно до цього, дає судження або достовірні,
або ймовірні, залежно від того, чи були
спостережені всі види певного роду чи не всі,
і притому багато чи небагато, більша частина
чи менша. Наприклад, Тиверій був кровожерливий, Калігула був кровожерливий, Нерон –
також, Домініціан – також, Комод – також:
отже, всі римські імператори були кровожерливі. Це наведення неповне і судження, отримане з нього, хибне. А наведення астронома,
яке ми подали вище, було повне. Знання,
отримані з досвіду, мають, таким чином, різні
ступені достовірності: є істини достовірні, є
імовірні, дуже ймовірні, малоймовірні.
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§ 61. Основна форма аналогії
Аналогія, з допомогою якої ми виводимо
від часткового до часткового чи від властивостей однієї речі до властивостей іншої,
наскільки вона виявляється того ж роду,
ґрунтується на судженнях, суб’єкти яких
тотожні; таким чином, її формула буде: АВ,
АС. Якщо збільшимо кількість членів: АВ,
АС, АD, АE і т.д., то такий ряд означатиме,
що одній і тій самій речі А належать ознаки
В, С, D, E і т.д. Звідси виявляється ймовірним
або достовірним, що річ А підходить повністю під те поняття, яке складається із цих
ознак, і що, отже, вона супідрядна вже відомим видам цього поняття. Джерело цієї
упевненості знову ж таки полягає у законі
тотожності: одному і тому ж суб’єкту (А)
повинні належати багато предикатів В, С, D,
E і т.д., не як багато, а як єдність, як одне і те
ж, як загальне поняття. Але далі, наскільки зі
спостереження виявляється, що річ А завдяки
багатьом ознакам підходить під один певний
рід, настільки ми маємо підставу виводити
висновок від уже відомих видів цього роду до
нового
виду
А,
приписуючи
йому
властивості, які ми спостерігаємо у перших і
яких
безпосереднє
спостереження
не
відкриває в останньому. Близькість огріху в
цьому випадку очевидна, тому що вже
знайомим видам можуть належати багато
властивостей спеціальних, а не родових:
отже, є такі властивості, яких не можна переносити на новий вид. Відповідно до цього
слід розрізняти аналогію повну і неповну.
А) Повна аналогія розширює обсяг поняття, підводячи під нього нові явища, на
основі аксіоми: те, у чому ми знаходимо всі
ознаки поняття, входить в обсяг цього
поняття; так ботанік і зоолог, вивчаючи
ознаки нових незнайомих екземплярів рослин
і тварин, підводять їх під певний вид, рід,
клас; за допомогою подібної аналогії явища
блискавки і грому підведені під обсяг поняття
електрики. Дослідники природи у всіх таких
випадках діяли згідно з формулою: А
(наприклад блискавка) має ознаки В, С, D, Е
та ін., але ці ознаки становлять поняття
електрики, отже блискавка є явище, яке
підходить під поняття електрики.
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В) За допомогою неповної аналогії ми
робимо висновок від властивостей однієї речі
до властивостей іншої, співпідпорядкованої з
нею тому ж спільному поняттю, або, що те
саме, від подібності однорідних речей у
небагатьох ознаках до їхньої подібності і в
решті ознак. Наприклад, знаючи, що на Землі
є зміни пір року, чергування дня і ночі, що
вона має кулеподібну форму, сплюснуті
полюси, що вона складається із води і суші,
порізана горами і долинами, оточена
атмосферою, і що при цьому на ній є живі
істоти; з іншого боку, знаходячи всі ці ознаки,
крім останньої, на Марсі, Юпітері, Сатурні й
Урані, ми приходимо до висновку, що і там є
або можуть бути живі істоти. Так, із того, що
світло, звук і теплота подібні між собою за
способом поширення, відображення та ін., ми
доходимо висновку, що, напевно, ці явища
мають одну і ту саму спільну основу. Такі
неповні аналогії мають різні ступені ймовірності: то служать початком великих
відкриттів, то породжують великі помилки.
Наприклад, якщо у попередньому нашому
досвіді людина, яка мала певні риси обличчя,
певний вираз очей, таке-то волосся, таку-то
ходу, такий-то голос, виявилась добродушною і чесною, то при зустрічі з новою
особою, яка має ті самі зовнішні риси, ми
легковажно припускаємо в ній і ті самі
душевні якості і дуже часто буваємо
обмануті. Аналогія буває тим міцніша, чим
істотніший зв’язок між тими ознаками, від
яких ми відштовхуємося, і тими, до яких ми
виводимо; але тут, строго кажучи, вірогідні
висновки залежать від знання загальних
законів і причин, а також від безсумнівних
аксіом розуму, як-от: із тих самих умов
завжди, у будь-якому досліді, будуть
випливати ті самі наслідки; ті самі причини
завжди, у всіх дослідах, створять ті самі
наслідки; або, природа вірна самій собі і
безпристрасна: що за певних умов вона
робить сьогодні, те вона робила за таких же
умов мільйони років тому, в епоху геологічних туманів і пожеж; що вона одного разу
зробила з річчю А за певних умов, те саме
вона буде робити з нею за тих самих умов
вічно. У поєднанні з цими принципами ана-
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логія є наймогутніший засіб у руках, скажімо,
геолога й астронома.
С) Аналогія як приклад служить постійним
нашим керівником у щоденному житті, на
основі правила: що властиве одному виду, те
повинно бути властиве й іншому, однорідному з ним; що вдалося одній людині, те
вдається і нам; що шкідливе було для одної
дитини, те шкідливе буде і для іншої. Якщо
мати говорить малюкові: “Іванку, не виходь
сам на вулицю, бачиш, як Петрика, коли він
вийшов, ледве не покусав пес і як він перелякався”; якщо молодий чоловік наважується
на недобру витівку, тому що така витівка
благополучно зійшла з рук його товаришеві;
якщо полководець, перебуваючи зі своєю
армією в небезпечному становищі і пригадуючи, як один із колишніх полководців
вийшов із такого ж утруднення за допомогою
певного маневру, сам наважується на цей
маневр, то все це – аналогії, приклади, де ми
приміряємо одне явище до іншого, щоб
скласти на основі знайомого нам випадку
судження про випадок маловідомий чи новий.
§ 62. Зв’язок силогізму, наведення й
аналогії
Силогізм виражає у першому засновку
загальний закон, у другому – факт, який підпадає під цей закон, у висновку – судження
про факт на підставі загального закону.
Наведення, як ми бачили, сприяє відкриттю
загального закону або верхнього засновку
силогізму, приписуючи цілому родові те, що
виявляється у його видах. Аналогія сприяє
відкриттю нижнього засновку силогізму,
підводячи нове явище під загальне поняття,
тільки-но виявляється, що це явище має
ознаки цього поняття.
Таким чином силогізм, наведення й аналогія перебувають між собою у внутрішньому
взаємному зв’язку, порушення якого веде до
однобічного мислення.
§ 63. Освітнє значення аналогії
У розвитку живої особистості аналогія
відіграє найважливішу роль не лише як метод
щоденного мислення, але і як принцип твор-

чої уяви. Якщо за тілесними рухами іншої
людини, за обрисами її обличчя, за особливим
спрямуванням її очей, за звучанням її голосу
ми впізнаємо її душевні стани, то світлі, то
сумні, здогадуємося про пристрасті, які
хвилюють її, і про наміри, які вона має, то вся
ця здатність читати в душах інших людей є не
що інше, як швидке аналогічне виведення від
видимих тілесних станів до невидимих
душевних. У рисах обличчя, в усмішці, у
сльозах, у жестах, строго кажучи, також
немає нічого психічного, нічого пристрасного
чи печального, як і у всіх просторових фігурах і в рухах матеріального світу. Голос людини за своєю фактичною якістю, як система
звуків, також не має в собі нічого душевного,
як і скрипіння берези. Думки, пристрасті і
наміри кожної людини остаточно заховані
всередині її свідомості, з якої вони не виступають у світ просторовий, щоб у якості
предметів показатися поглядові інших людей;
вони не існують для жодного стороннього
спостерігача; вони не дані, не підлягають
чужому погляду в жодному розумінні; тільки
випадкова обставина, відома нам із безпосереднього внутрішнього самоспоглядання, а
саме, що певні душевні стани супроводжується певними рухами тіла, певними
змінами в обрисах обличчя, в розташуванні
очей і в звуках голосу, тільки це одкровення
внутрішнього досвіду дає нам можливість
доходити висновку за аналогією від спостережуваних тілесних станів людини до її
думок, настроїв і цілей. Як у глибокій рані,
яка утворена на руці ударом гострого
кинджала, ми ніяким органом спостереження
не помічаємо страждань, які переживає
поранена людина, і тільки за аналогією робимо висновок про її страждання; так узагалі на
обличчі людини, у її погляді, жестах і рухах
немає ні радості, ні суму, ні гніву, ні любові,
немає жодної пристрасності, нічого душевного, і всі ці внутрішні, невидимі, інтенсивні
стани ми впізнаємо тільки через швидке
аналогічне витлумачення, підкладаючи під
дане зовнішнє – не дане внутрішнє, під явище
тілесне – стан душевний, безумовно прихований від усякого зовнішнього спостереження.
Цей умовивід здійснюється при допомозі
уяви так швидко, що нам здається, ніби ми
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насправді бачимо на обличчі іншого гнів,
радість, сум та ін. Так само, дивлячись на
картину або на статую, ми думаємо, що в них
ми безпосередньо бачимо визначену ідею, ми
думаємо, що в цьому випадку ми буваємо
вражені безпосереднім спогляданням глибоких страждань або світлих настроїв душі, які
нібито написані на чолі цих образів; і однак
це уявне бачення душі і її страждань, це
позірне споглядання ідеї є дивовижна ілюзія,
створена художником, який змусив нашу уяву
швидко понестися на крилах аналогії до
неіснуючих тут душевних явищ і споглядати
ідею або страждання, або радості, незважаючи на те, що в реальних, фактичних елементах картини і статуї немає нічого подібного.
Але особливої уваги педагога заслуговує
та могутність, яку виявляє аналогія при
творенні мови. Загальні принципи, за якими
людина вибирає для своїх уявлень певні
слова, не ясні для нас. Ми знаємо, що в
розвинутому дусі між уявленням речі і її
звуковою назвою нема зв’язку логічного чи
аналітичного, що слово є ніби телеграфний
знак, корисний тільки для того, хто пам’ятає,
що означає цей знак, або що тільки зовнішня,
випадкова асоціація пов’язує у пам’яті звукові знаки і позначувані ними уявлення. Але
чи так це буває у дитинстві людства і
людини? Чи не робимо ми шкідливого
насильства над дитячою душею, коли, навчаючи мови, ми нав’язуємо їй те механічне
сусідство слова з уявленням, яке, можливо,
сама вона замінює художньою побудовою або
відтворенням даного образу речі у слові, що
вимовляється? Є вагомі підстави відповідати
на це запитання ствердно.
1) Слова звуконаслідувальні творяться
тоді, коли висловлені звуки ми поєднуємо,
формулюємо або вибираємо за аналогією зі
звуками почутими, які виходять від предметів; такі слова: грім, свист, дзюрчання,
шелест тощо. Як нашими фарбами ми
змальовуємо натуральні кольори предметів,
так нашими звуками малюємо ми звуки, які
виходять від зовнішнього світу. Якщо б усі
речі світу видавали звуки, наші слова були б
художніми копіями такого світу.
2) Слово відтворює зовнішній предмет,
який звучить, аналогічно, ніби малюючи
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його, не тільки своїми звуками, але також
різною швидкістю чи повільністю своїх рухів, різною широтою, висотою чи глибиною
своїх тонів. Хто з особливим переживанням
розповідає, як він чув у пустелі жахливе
рикання лева або як він чув у саду чарівний
спів солов’я, той, підкоряючись тонким аналогіям фантазії, у першому випадку слова
розповіді розширює, поглиблює і вимовляє
уривчасто з дрижачого горла так, що самі
відтінки його мови вже малюють рикання
лева; у другому випадку він також
мимовільно надає своїм словам тону м’якого,
ніжного, який переливається з одної хвилі
звуків у другу нечутно, без незграбностей, і
таким чином своїми звуками і ритмічними
рисами малює спів солов’я. Цей звуковий
живопис нагадує нам справжні почуті звуки
тільки віддаленими штрихами; уява малює
тут художні ескізи.
3) Слово аналогічно відтворює або малює
рухи видимі, які не звучать, рухами звуковими. Розповідаючи про серйозного пана,
описуючи, як він ходить повільно, стримано і
статечно, ми надаємо і рухам нашого голосу
цих якостей. Описуючи ігри і біганину
веселих дітей, ми допускаємо і в чергуванні
наших слів гру і біганину. Це – живопис без
фарб. При описі пана вражаюче тоненького і
маленького ми непомітно робимо наші словесні звуки тоненькими і пискливими, які
зазвичай припускаються у панові такої
фігури. Це – живопис перспективний, який
змушує нас бачити не намальований третій
вимір унаслідок вдалого підбору тіней, які
звичайно припускаються за наявності цього
третього виміру.
4) Спокійним образам бачених речей, які
не звучать, ми даємо словесну назву,
ймовірно, також не без сприяння аналогії.
Правда, що для таких речей найприроднішим
малюнком є жест, який відтворює їх контур у
просторі. Але ця мова аналогічних жестів
частково і могла служити зрозумілим посередником для зв’язку між видимим образом
речі і її звуковою назвою, яка тепер виявляється випадковою. Дитина, що отримала
враження від дуже великого предмета, позначаючи його словом, напружує свої ручки,
щоб аналогічно накреслити контур великого
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предмета перед очима глядача. Якщо припустимо, що словесний знак такого предмета
утворився від випадкового руху тілесного
резонансу в момент споглядання предмета і
що він не відтворив у собі нічого аналогічного з формою видимого предмета, то все
ж цей знак зв’язався у свідомості як особи,
що говорить, так і того, хто слухає, з образом
предмета при допомозі мимовільного художнього аналогічного жесту. Отже, якщо він
утворився і випадково, то став він зрозумілим
унаслідок аналогії. Цей процес подібний на
те, коли при вивченні іноземної мови ми на
перших порах не інакше виражаємо іноземним словом нашу думку, як переводячи це
слово на відповідне слово рідної і знайомої
нам мови; але з подальшим вправлянням ця
допомога знайомого нам жесту виявляється
непотрібною, і ми прямо мислимо мовою
іноземною. Отож нічого не було б дивного,
якщо б у мові знайшлися слова, ніби випадково і без принципу вибрані для назви предметів: людський дух скористувався б цими
явищами резонансу голосових органів для
досягнення своїх цілей так само розумно, як
ми, наприклад, користуємося для свого захисту палкою, яка випадково попалася нам на
вулиці, надаючи їй рухів відповідно до мети.
5) Але останнє вульгарне порівняння дає
нам можливість знищити і цю випадковість в
утворенні слів, яка, проте, уявляється нам як
щось само собою зрозуміле. Палка, що потрапила в наші руки випадково, набуває положення і руху, які очевидно малюють собою її
призначення захищати нас: випадково утворене слово також переживає положення і рухи,
які відбивають на його елементах образ чи
малюнок того предмета, який позначається
цим словом.
Коли дитина, дивлячись на вражаюче великий предмет, мимоволі вимовляє певну
кількість звуків, і коли ці випадкові звуки
міцно поєднуються в її пам’яті з уявленням
цього предмета, то, накреслюючи жестами
перед очима іншого видимий обрис предмета,
вона буде разом з тим креслити і звукову
фігуру, розтягуючи й округлюючи звуки до
того, щоб вони своїм об’ємом і часом вимовляння співпали з жестом: цю художню аналогію ми здійснюємо щохвилинно, самі того

не помічаючи. Тільки папуга вимовляє звуки
так, як вони нав’язані йому тілесним
резонансом, ні швидше, ні повільніше, ні
важче, ні легше. Взагалі нашій уяві часто
вдається знайти аналогію між предметами, які
діють на різні тілесні відчуття, унаслідок чого
предметам одного відчуття ми приписуємо
якості предметів іншого відчуття. Ми
говоримо про м’які фарби і роздираючі тони,
даючи цим зрозуміти, що фарби і тони так
само діють на око і вухо, як оксамит і лезо на
дотик. Ніжне тепло весняного сонця ми
описуємо в тонах, сповнених грації, бажаючи,
щоб ці тони так само діяли на вухо, як це
тепло діє на шкіру. Тілесний резонанс уже
сам по собі сприяє творенню цих аналогій. З
відчуттями важкими тілесна побудова
з’єднала і важкі тони (у, о), з відчуттями
світлими – тони світлі (а, і). Народи не
змовились між собою відносно того, щоб у
похоронній музиці переважали тони низькі,
важкі і ніби чорні, і щоб на веселих бенкетах
переважали музичні тони відкриті, високі,
світлі і легкі, як легке життя у ці хвилини. Ця
всезагальна символіка є готовим даруноком,
запропонованим нам певним відношенням
душі до тіла. Отже, уява має достатньо
засобів, щоб малювати звуками світле,
темне, легке, важке і т. ін. і викарбовувати на
самих словах аналогічно риси предметів
спокійних, видимих чи відчутних, але які не
звучать. Нам здається, що звуки: сонце,
Sonne, Sol настільки ж для слуху світліші від
звуків: місяць, Luna, Mond, наскільки для
очей сонце світліше від місяця. Нам здається,
що, починаючи зі звуків Адам і Єва, назва
чоловіка настільки ж для слуху більш дебела і
важча від назви жінки, наскільки на погляд і
дотик фігура чоловіка більш дебела і важча
від фігури жінки.
Із цих довгих пояснень отримуємо для
педагогіки такі керівні правила:
1) Якнайменше і якнайобережніше навчати дітей мови за допомогою абстрактних
граматичних категорій. Величезне значення
цього правила для розвитку обдарованості
повинно бути зрозумілим, з одного боку, із
тих підстав, на які воно спирається, з іншого
– з тих помилок, які поширені щодо цього
педагогами. Базедов умів видресирувати свою
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дочку, яка мала півтора року від народження,
так, що коли малій називали послідовно ряд
латинських букв, вона складала з них
латинське слово і ціле латинське речення.
Песталоцці вимагав, щоб мати, схиляючись
над колискою дитини, закарбовувала в її
несвідомій душі ряд складів через часте
повторення, щоб потім із таких складів
складала слова і знову так само закарбовувала
їх у душі своєї дитини замість колискових
пісень і казок. Це школа ранніх успіхів і
бездарності на все життя. Тільки для граматика слова складаються зі складів, тільки для
логіка вони є знаки, які нагадують уявлення
про речі. За принципом, за способом походження слова є цілісні образи речей, художні
знімки з них, подоби, аналогії речей. Коли ми
вступаємо в царину граматики і лексики, ми
вже покладаємося при виборі слів для
позначення уявлень на нашу пам’ять, яка
шукає готового, але сама нічого не приготовляє: ми відвикаємо від спроб вибирати для
позначення уявлень слова з допомогою
оцінки, яку роблять тонкі аналогії фантазії:
між словами і думками ми укладаємо шлюб
юридичний, що не ґрунтується на дружбі,
любові і гармонії рухів. Обдаровані діти
виявляють щасливі пориви творчої фантазії у
побудові мови. Поети, залишаючись обдарованими дітьми до гробу, також відновлюють
для поколінь, що втратили здатність творчості, мову як систему художніх фігур, які
містять у своїй внутрішній будові одкровення
сутності речей, їх якостей, форм і рухів.
Раннє переведення дітей із тієї царини, де їх
вчать і надихають природа і живий моральний світ, у штучну атмосферу школи, де
панує переказ, залежність від того, що здобуто чужими силами, пам’ять і загальне
правило, вбиває самостійність дитячої душі і
готує з них людей, багатознайство яких
перебуває в оберненому відношенні з їх
продуктивністю.
2) Не навчати дітей іноземних мов, поки
рідна мова не засвоєна ними належним чином
з живої освіти. Дуже раннє навчання іноземних мов робить думку байдужою до словесних знаків, і її художнє ставлення до них
зникає. Думка буде виражатися знаками найбільш зручними і легкими, а не такими, які
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мають із нею тонкі, гармонійні відношення.
Слова будуть стосуватися духу взагалі як
корисні засоби, а не як його діти, народжуючи яких він вклав у них частину своєї істоти і
частину своєї любові. Але навряд чи треба
доводити, що такий розрив первісної дружби
між думкою і словом схиляє до бездарності.
3) До найширших розмірів розвивати в
учнів здібність і мистецтво художнього
читання. Само собою зрозуміло, що з виконанням цієї вимоги тісно пов’язане найкраще
засвоєння зразкових творів словесності через
заучування. Вивчати рідну мову шляхом
аналізу, за допомогою якого приводяться до
ясної свідомості учня або граматичні форми,
що наявні у словесному творі, що вивчається,
або логічний зміст твору, або історичні
обставини, які відобразилися на ньому. Без
сумніву, аналіз потрібний усюди, де є і діє
людська голова. Але все ж ще ніхто не брався
учити мистецтва танцю шляхом аналізу
танців, які перейшли нам у спадок від
попередніх поколінь. Випадково мова є
предметом знання й аналізу, але завжди і
постійно вона є живим і діючим мистецтвом
духу. Школа повинна розвинути в учня
глибоке і тонке почуття мови, – ніби особливе
сум-ління, – почуття, якого не можна
замінити ніякими відомостями про мову. Але
це почуття твориться тоді, коли на душу
впливає словесний твір, як щось цілісне,
гармонійне і живе: елементи чи шматочки
цього цілого, що висуваються аналізом на
вимогу ясної свідомості, безбарвні і байдужі;
вони легко могли б увійти і до складу
найвульгарнішої мови. Далі, учитель і учень
безпосередньо
займаються
письмовою
мовою. Ця проста обставина породжує
непорозуміння, унаслідок яких художнє
читання не отримує в нашій школі того
широкого значення, яке належить йому як
освітній силі. Письмова мова є системою
штучних видимих знаків, які повинні
нагадувати нам мову словесну. Але як усякий
знак нагадує справжню річ не у всьому
багатстві її розвитку і прояву, її відтінків і
відношень, так і письмова мова служить
тільки бідним і абстрактним знаком мови
словесної. Те, що становить сутність
словесної мови, те, що надає її вивченню
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величезної освітньої сили, не виражається у
мові письмовій і може бути виражене тільки в
художньому читанні. Письмова мова не
позначає, яке з двох речень слід вимовити
тоном вищим і яке нижчим, яка широка чи
вузька повинна бути відстань між складами,
словами і реченнями, який наголос належить
цілому реченню, коли він переходить на
підмет, коли – на присудок, які повинні бути
швидкі чи повільні, які різноманітні чи
поступові мелодійні зміни голосу під час
вимови різних речень і т. ін. Взагалі письмова
мова виражає словесну мову у тому вигляді, в
якому ця остання притаманна дресированому
папузі. Це положення не містить у собі нічого
перебільшеного. Освітня сила, якої очікують
від вивчення рідної мови, лежить поза мовою
письмовою, міститься в мові, відтворюваній
художнім читанням. Правда, людська дитина
не є папугою, і з письмовими знаками вона
поєднує думку, але ця думка буде логічним
абстрактним змістом, з яким знайомиться
учень, вивчаючи арифметику, фізику, історію
та інші науки, які з цього погляду, як науки
словесні, роблять зовсім непотрібним особливий клас словесності. На цьому ступені розуміння, обумовленому безпосереднім знанням
письмової мови, поетичний твір і канцелярський папір мають одне й те саме освітнє
значення. Насправді це буває не так, але лише
тому, що учень уміє читати між рядками, уміє
відтворювати художнім читанням те, що не
виражено у письмових знаках. Тому почніть
займатися з учнем художнім читанням, яке
уже повідомило йому деякі таємниці, що

лежать поза письмовою мовою. Те саме
речення, залежно від того, яким тоном воно
вимовлене, на яких словах розміщені у ньому
головні наголоси, який вид мелодії воно
набуло та ін., викличе з глибин душі, за
законами співдружності, думки, які утворять
з найближчим смислом речення або контраст,
або спорідненість, або просту відмінність. Ці
відношення, у свою чергу, даватимуть певний
напрямок уяві і сердечним почуванням; таким
чином усі сили духу будуть приведені у дію.
Глибина, багатство смислу відкритого й
алегоричного, а отже, й освітня сила належать
художнім словесним творам тільки тією мірою, якою вони відтворюються у художньому
читанні. Отже, заняття художнім читанням
повинно бути панівним методом при вивченні
рідної мови у школі: без цього методу взагалі
неможливо вивчати словесні твори як зразки
художньої діяльності духу, для якої нема
писемності. Слово як вираження байдужого
уявлення про речі є старою монетою; як
худож-ній витвір духу воно є дорогоцінним
металом, заново відкопаним у глибинах духу,
що говорить. Перший бік даний у писемності;
другий може бути даний тільки художнім
читанням. Але цей метод задовольняє разом з
тим вимогу, щоб школа розв’язала язик учня,
або щоб принаймні вона не зв’язувала його
язика, як це часто буває, коли школа схиляє
учня до уривчастих спогадів словесних форм,
а не до їх живого, безпосереднього відтворення. Древні хотіли виховати оратора, а ми
готуємо читача.

(далі буде)

З російської переклала Ліліана Кудрик
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