2011/№ 1

Засновники:
Головне управління освіти
і науки Львівської
облдержадміністрації
Львівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти
Науково-редакційна рада:
Р.Шиян (голова)
Б.Біляк
О.Гірний
О.Дуда
Л.Мазур
І.Приходько
Головний редактор:
Н.Пастушенко
Редакційна колегія:
І.Підласий
В.Кемінь
М.Савчин
Л.Романишина
Д.Герцюк
М.Барна
В.Маслов
Заступник головного редактора:
М.Кацюба
Літературний редактор:
Я.Сенчишин
Коректори:
В.Станкевич
М. Котик-Чубінська
Технічний редактор:
Т.Козак
Дизайн та верстка:
Т.Козак
Адреса редакційної колегії:
Львів-79007, Огієнка, 18 - а,
Тел. 244-55-32
Е-таіl: lоірро@ukr.пеt
Редакційна рада
розглядає рукописи
обсягом до 20 сторінок,
роздруковані
з електронних носіїв у форматі
А-4 (додається)
через два міжрядкові інтервали.
Автори статей подають також:
повні відомості про себе,
ким і де працюють або
навчаються,
фото розміром 6 см х 9 см,
домашню адресу з поштовим
індексом.

ЗМІСТ

НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
Слово про педагога
До 80-річчя з дня народження та до 55-річчя освітньої діяльності
Омеляна Вишневського …………………………………………… 3
До 140-річчя з дня народження Юліяна Дзеровича
Пастушенко Наталія
Невичерпне джерело педагогічної мудрості……………………… 5
Дзерович Юліян
Виховання душі …………………………………….……………… 24
Кудрик Ліліана, Сурмяк Юрій, Тюріна Тетяна
Завдання виховання у контексті ноосферної парадигми освіти… 52

НАУКА – ШКОЛІ
Мартиняк Оксана
Матеріали до вивчення стилістики в шкільному курсі
рідної мови………………………………………………………….. 61
Захарків Олександра
Кличний відмінок в українській мові і в сучасному мовленні …. 66

МЕТОДИКА. ПРАКТИКА. ДОСВІД.
Ісак Наталія
Семантика кольору “золотий” у поезії Ліни Костенко………….. 70
Сисін Ігор
Лицар української поезії…………………………………………… 73
Завада Марія
Формування національно свідомої, духовно багатої мовної
особистості на уроках української мови в середній школі……… 75
Ковалишин Галина
Мої учні закохані в уроки фізкультури ………………………….. 79
Гуменюк Христина
Система шкільної освіти в Польщі та Україні…………………… 81

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2011 / № 1

Редакція зберігає
за собою право
на редагування і скорочення
статей. Думки авторів
не завжди збігаються
з точкою зору редакції.
За достовірність фактів,
цитат, імен, назв та інших
відомостей відповідають автори.
Статті не рецензуються і не
повертаються.
Редакція приймає благодійні
внески, а також замовлення на
випуск тематичного номера,
окремого розділу або вміщення
реклами за кошти замовника.
Посилання на публікації
„Педагогічної думки” обов’язкові.
Редакція і видавець не несуть
відповідальності за
достовірність інформації в
рекламних матеріалах.
Відповідальність за зміст
реклами несе рекламодавець.

НАШ КРАЙ
Мельник Євген
Походження назв “Трускавець” та ”Дрогобич” у контексті
історії регіону ІІІ-го століття нашої ери …….………………..…. 83

НАЙКРАЩИЙ ВІДГУК ПРО СУЧАСНУ
ДИТЯЧУ ПРОЗУ
Корж Надія
Конкурс “Найкращий відгук про сучасну дитячу прозу”
для учнів 4-5 класів……………………………………………..…. 89
Довгаль Владислав
Відгук про книжку Ольги Бусенко “Паперовий янгол”………… 91
Потурай Соломія
Відгук про книжку Галини Пагутяк “Лялечка і Мацько”………. 92

Свідоцтво про державну
реєстрацію
серія КВ № 6917 від
30.01.2003 р.

Неборак Ярина
Відгук про повість-казку Астрід Ліндґрен
“Роня, дочка розбійника”…………………………………….…… 93

Рекомендовано до друку вченою
радою Львівського обласного
інституту післядипломної
педагогічної освіти
(Протокол № 2
від 9 лютого 2011 року)

Відгук про повість Олександра Гріна “Червоні вітрила”…….… 93

2

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2011 / № 1

НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
До 80-річчя з дня народження та до 55-річчя освітньої діяльності
Омеляна Вишневського
Редакція журналу “Педагогічна думка” і весь колектив Львівського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти сердечно вітає нашого постійного автора і
колегу, професора Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка,
п. Омеляна Вишневського зі славним ювілеєм. Зичимо Вам міцного здоров’я, успіхів,
активного творчого життя, родинного щастя, достатку і благополуччя. Бажаємо гарного
настрою, впевненості у майбутньому, нехай у Вашому житті панують любов і гармонія. З
роси і води Вам!

СЛОВО ПРО ПЕДАГОГА*
“Про професора Омеляна Вишневського я найкоротше сказав би лише одне: він читає лекції
у Дрогобицькому педагогічному університеті, але чує його вся Україна. Учений, який творить
не тільки для потреб тієї України, якою вона нині є, але, певно, ще більше – для тієї повносилої,
повноцінної, національно зорієнтованої європейської держави, якою вона неодмінно буде...”
Анатолій Погрібний, професор, голова Всеукраїнського
педагогічного товариства ім. Г. Ващенка
***
“Розбудова самостійної української держави й національної освіти потребують адекватного
родинно-громадсько-шкільного виховання дітей та молоді, відродження аутентичної педагогіки
в Україні. Тож наукові пошуки як теоретичного, так і практичного порядку в цьому напрямі
надзвичайно потрібні. Саме до такої категорії сучасних наукових праць належить посібник
Омеляна Вишневського “Сучасне українське виховання”. Головна перевага книги в тому, що
вона категорично відкидає насаджувану тоталітарним режимом в Україні амальгаму
“комуністичного виховання”, вимітає з педагогічного поля ленінсько-сталінську й
брежнєвсько-сусловську лжепедагогіку, орієнтує читача на нове педагогічне мислення,
утвердження й розвиток українського національного виховання.
Праця О. Вишневського за широтою і глибиною проблем репрезентує новий напрям теорії
виховання – педагогічну пансофію, що ґрунтується на передових ідеях як вітчизняних, так і
зарубіжних педагогів, навмисно замовчуваних чи сфальсифікованих офіційною педагогікою.
Автор справедливо доводить, що справжнє виховання, яке відповідає національній вдачі
української дитини, здійснюється рідною (материнською) мовою, в атмосфері рідної культури,
органічної взаємодії народної педагогіки і педагогічної науки, гармонії національних і
загальнолюдських духовних цінностей. Звідси виводиться виховний ідеал сучасної української
педагогіки, утверджуваний на реалізації таких її провідних принципів, як народність,
науковість, етнічна соціалізація, плекання української національної свідомості й патріотизму,
історизм, європеїзм, природовідповідність, культуровідповідність, гуманність, демократизм”.
Мирослав Стельмахович, академік
* Омелян Вишневський На ниві відродження української педагогіки (наукові прагнення і здобутки автора на тлі
прожитих літ). Дрогобич: видавець Святослав Сурма, − 2011. − 80 с.
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“Значної популярності серед педагогічної громадськості зажили концепції, книжки
завідувача кафедри педагогіки Дрогобицького педагогічного інституту, професора
О. Вишневського. Чільне місце в його педагогічному доробку належить книжці “Сучасне
українське виховання”. Ця книжка – одна з кращих педагогічних праць, які вийшли друком в
останні роки. В ній висвітлюються концептуальні засади, непересічні вартості, основні шляхи і
способи виховання підростаючих поколінь…
Глибоко пізнана автором українська виховна традиція послужила непохибним орієнтиром у
процесі розв’язання багатьох проблем виховання. Наскрізною фундаментальною ідеєю книжки
є українська національна ідея.
Автор переконливо доводить, що “педагогіка без берегів”, “єдина педагогіка для всіх
народів і націй”, як це на сьомому році незалежності твердять деякі науковці, – це сучасний
міф, який не має під собою жодних наукових підстав. Наука про виховання за своєю природою
і покликанням є національною. Справжнє виховання має відповідати національній психології,
характеру, світогляду дітей. Любов до України-Батьківщини, яка має утверджуватися в теорії і
практиці виховання, є тим найпотужнішим чинником, який веде до високих результатів
навчально-виховного процесу”.
М. Кравчук, декан факультету психології і педагогіки
профорієнтаційної роботи і післядипломної освіти
Національного педагогічного університету
ім. М. П. Драгоманова
“Не підлягає сумніву, що сучасний занепад родинного виховання є наслідком деградації
духовних засад суспільства”, – переконаний професор Дрогобицького педагогічного
університету імені Івана Франка Омелян Вишневський, який обстоює ідеї виховання на
національних традиціях, відродження духовності в родині.
Вишневський – ініціатор відродження педагогічних товариств у Львові, популяризатор ідей
Костянтина Ушинського і Григорія Ващенка. Його наукові роботи читаються напрочуд легко, а
посібник для студентів “Теоретичні основи сучасної української педагогіки” може слугувати
також настільною книгою для батьків...
Можливо, комусь здаватиметься, що для нашого надто прагматичного світу Омелян
Вишневський ідеалізує стосунки у сім’ї, в суспільстві. Бо, мовляв, нині й молодь інша, і
ставлення до освіти та виховання змінилося. Час висуває жорсткі вимоги за ринкової
конкуренції. Сам же педагог про своїх студентів відгукується із захопленням. Говорить, що
покладає на них великі надії, бо у “сучасної молоді – загострене почуття справедливості й неламаний хребет”.
Своїм студентам, які завтра прийдуть до школи, наставник радить готуватися до викладання
професійно і, попри все, залишатися порядною людиною. А ще “відмовитися від прагнень
чиєїсь вдячності. Просто тягти свого плуга”. Лише такий вчитель здатен допомогти виховати
справжнього громадянина.”
Марія Корнилюк (Нововолинська міська газета “Наше місто”, 2 березня 2006 року)
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До 140-річчя з дня народження Юліяна Дзеровича
Наталія Пастушенко

Невичерпне джерело педагогічної мудрості
Юліян Дзерович – греко-католицький
священик, педагог, церковний і освітньокультурний діяч, активний член правлінь і
голова численних громадських організацій,
редактор церковних журналів, автор праць на
педагогічні й релігійні теми.
Він був представником тієї частини
української галицької інтелігенції, яка відзначалася високою освітою і небуденною шляхетністю, і яка у 1890−1940 рр. самовіддано і
мужньо працювала на українське національне
відродження.
Юліян Дзерович походив з давнього,
знаного в Галичині священичого роду. Народився він 3 січня 1871 року у селі Смільному
біля Бродів на Львівщині. Незабаром батько
одержав нову парафію і сім’я переїхала в
Товмач. Тут Юліян закінчив початкову
школу. Дитячі роки були затьмарені спочатку
смертю матері, а на 14 році життя – втратою
батька. Завдяки турботам старшої сестри і
родини отримав добру освіту: успішно
закінчив гімназію з німецькою мовою
навчання у Львові, а згодом – греко-католицьку духовну семінарію і теологічний
факультет Львівського університету. Два
роки навчався у Віденському університеті,
студіюючи німецьку філологію.
Походження і духовна освіта мали великий вплив на його світогляд. Християнські
моральні цінності визначали його приватне і
громадське життя.
Кінець ХІХ – початок ХХ століття в історії
Галичини характеризується як українське
національне відродження. За два передвоєнні
десятиліття на місці пригнобленої і
безправної селянської маси виросла свідома
своїх політичних інтересів українська нація
[8, с. 80].
Галичина була для Наддністрянської
України зразком боротьби за своє національне відродження, справжнім п’ємонтом.
Більшість
галицьких
українців
були
переконані, що “їхня маленька батьківщина
покликана вести перед у боротьбі всієї нації
за визволення” [24, с. 433].
Становлення
політичного
світогляду
Ю. Дзеровича відбувалося у період запеклої
боротьби між двома українськими течіями на

шляху пошуку і порятунку своєї національної
ідентичності: між москвофілами і народовцями. В основі конфлікту спочатку лежало
мовне питання: москвофіли протиставляли
польській мові російську, пропонуючи
українцям прийняти її як спільну літературну
мову. Народовці ж, відповідно до заповідей
Руської трійці, зробили вибір на користь
місцевої мови як літературної. Врешті-решт
для перших усе скінчилося проголошенням
доктрини етнічної і культурної єдності
української і російської націй, у той час як
народовці наполягали на національній самобутності українців і закликали орієнтуватися
на власні сили.
У 1868 році народовці заснували товариство “Просвіта”, яке відкривало читальні,
видавало популярні українські книжки й
охоплювало своїми впливами широкі маси.
Народовці популяризували свої ідеї на сторінках часописів “Вечерниці” “Мета”, “Нива”,
“Руслан”.
Друкованими органами москвофілів були:
“Слово”, “Галичанинъ”, “Русское слово”,
“Русская Рада”. У 1876 році вони заснували
“Общество имени Качковського” з такими ж
самими завданнями, які виконувала “Просвіта” народовців.
У 1895 році в Миколаєві на Львівщині
Ю. Дзерович розпочав свою душпастирську і
педагогічну (викладав катехитику) працю. На
той час народовці стали провідною силою у
культурно-національному житті українців
Галичини. Нове оточення та обставини культурно-національного життя змусили молодого Ю. Дзеровича “стати непохитно на
народний ґрунт, з якого він вже ніколи не
зійшов” [39]. Сучасники відзначають особливо великий вплив на формування його
народовського світогляду В. Щурата – професора Бродівської гімназії, в якій вони разом
працювали з 1897 року. Молодий священик
прилучається до просвітницької діяльності.
Разом з батьком своєї дружини Наталії, священиком Євгеном Лотоцькиим (народником),
він активно протистоїть москвофільським
впливам на селян Лешнева, проводячи тут під
час канікул просвітню роботу.
Ю. Дзерович був прихильником помірко5
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ваного народовства. Лідер цього крила народовців Олександр Барвінський став його ідейним наставником, про що, зокрема, свідчить
їхнє листування [21].
Ю. Дзерович підтримав свого ідейного
вчителя і як член створеного О. Барвінським
Християнсько-суспільного союзу. Християнсько-суспільний політичний рух виступав за
суспільно-господарські реформи в дусі
християнської етики. А з приходом у 1901
році на галицький митрополичий престол
Андрея Шептицького участь греко-католицьких священиків у громадському житті
була поставлена в залежність від дотримання
національним рухом принципів християнської моралі. Церква повинна була бути духовним і моральним авторитетом для українського суспільства.
Політичні погляди Ю. Дзеровича завжди
відзначалися поміркованістю. Його громадсько-політична та культурно-просвітницька
діяльність після Першої світової війни
засвідчує прихильність до ідеології консерватизму, суть якого полягала у відданості правовим парламентським методам політичної
боротьби та інстинктивній повазі до законної
влади. Як вважають дослідники української
політичної думки, саме консерватизм відіграв
значну роль в українській політичній історії,
зокрема в збереженні рідної мови, віри,
звичаїв, обрядів і традиційних форм родинного і громадського життя. Він допоміг
зберегти українську національну ідентичність
в умовах бездержавності1.
Опорою українського консерватизму в Галичині була греко-католицька церква. Церковні кола захищали християнські цінності та
національно-історичні традиції, рішуче відкидали революційні методи національно-визвольного руху, виступали проти поширення
на західноукраїнських землях ідей радикалізму та більшовизму [43, с. 371-373].
Рішуче виступив проти радикалізму і
Ю. Дзерович. Його книга “Ціла правда про
радикалів” (1910) присвячена порівняльному
аналізові ідей радикалів і націонал-демократів. Останні, за словами автора, спільно з
духовенством борються за свободу українського народу. Гострому осудові автор піддає
антицерковну та антирелігійну пропаганду
1

Ідеолог українського консерватизму В. Липинський
наполягав на необхідності утвердження серед громадян
України організованих сил правопорядку, політичної
культури, здатних приборкати анархію і свавілля, а
релігію визнавав основою становлення морального
порядку, без якого неможливо сформувати націю,
збудувати державу [4, с. 76].
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радикалів. На думку Ю. Дзеровича, “одна
лише віра врятувала українців Галичини від
спольщення, а священики нераз виступали як
меценати у розбудові українського шкільництва” [14, с. 32-45]. Особливо гостро він
критикує “батька” радикалізму – М. Драгоманова за його “космополітизм і байдужість до
української ідеї”, але одночасно віддає йому
належне як “світлому історику, совісному
етнографу, людині з європейською освітою”
[14, с. 26-32].
Найкращим ґрунтом для поширення радикальних настроїв Дзерович вважав молодь і
неосвічені народні маси. Тому закликає
світську інтелігенцію, особливо учительство,
до співпраці з духовенством, яке з ХІХ
століття стало лідером національного руху
галицьких українців, поширюючи світську
освіту серед народу і дбаючи про поширення
передових методів господарювання. Ю. Дзерович писав, що національне виховання
українського народу таке ж важливе завдання
церкви, як і виховання релігійне. Як священик, він неодноразово у своїх проповідях
звертався до теми жертовної любови до
рідного народу і Вітчизни.
Після Першої світової війни велика
частина українців відкинула політику парламентської форми боротьби. Виникла ідеологічна течія, що прийняла назву “націоналістичної” та оформилася в організований
політичний рух, загальновідомий у політичній науці як “інтегральний націоналізм”.
Гуманістичні і демократичні традиції дореволюційного українства націоналізм ототожнював з національною неповноцінністю. Націоналісти негативно оцінювали еволюційні
методи політичної дії та гнучку тактику,
роблячи ставку на силу через пропаганду
тероризму, культу “сильної людини”, з
“невгнутим” характером, фанатично відданої
ідеалам руху2.
Ставлення Ю. Дзеровича до ідеології
українського
націоналізму
не
було
2

Інтегральний націоналізм, на думку його дослідників,
був реакцією українців на програні Визвольні змагання
1917−1918 рр. Це була ідеологія народу, який опинився
у “межовій” ситуації. Його намагалися знищити,
відмовляли у праві на існування – він боронився.
Націоналізм визнав, що захищатися можна всіма
засобами [42, с. 52]. А становище українців у 30-х роках
було таке безнадійне, що породило серед творців
націоналістичного руху думку про те, що виходом з
трагічного становища нації буде лише суцільне
охоплення її ідеалами державності і самопожертви
задля цієї мети. “Здобудеш українську державу або
загинеш у боротьбі за неї” – в цьому гаслі сфокусовано
суть стратегії і тактики націоналізму 30-х років.
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однозначним. Він категорично відкидав такі
ідеї націоналізму, як культ боротьби та
насилля у відстоюванні своєї державності,
антидемократизм, фанатичну відданість одній
ідеї – ідеї нації, різко виступав проти
національного шовінізму, який, на його
думку, “вже багато лиха заподіяв і нашому
народові” [12, с. 218]. Останнє навіть викликало критику з боку І. Огієнка. У рецензії на
“Педагогіку” Ю. Дзеровича І. Огієнко зауважив, що “представник недержавного народу,
коли він справді патріот, вже тим самим буде
націоналіст і шовініст. І буде, бо для
державного народу недержавний навіть за
найменші національні почування вважається
шовіністом” [27, с. 414].
Ю. Дзерович був послідовником офіційного ставлення греко-католицької церкви до
націоналістичного руху, задекларованого ще
на початку ХХ століття митрополитом
Андреєм Шептицьким, з яким його пов’язувала не тільки праця на церковній ниві, але
й давня віддана дружба. Це ставлення
полягало у підтримці жертовної праці для
відродження українського народу з його
духовного, національного й економічного
занепаду. Слідом за А. Шептицьким він міг
би повторити, що “народній справі не можна
служити із закривавленими руками” [7].
У 1930 році з ініціативи митрополита
А. Шептицького у Львові було засновано
Український католицький союз (УКС), який
формально обмежував свою діяльність справами католицької віри і моралі, засуджував
екстремізм підпільних оунівських організацій. У багатьох питаннях УКС контактував
з Українським національно-демократичним
об’єднанням (УНДО), завданням якого було
згуртування у своїх рядах інтелігенції для
побудови Української держави на всіх
українських землях. Ю. Дзерович був активним членом УНДО, але належав до його
поміркованого крила – прихильників позитивної співпраці з польським урядом. Він до
кінця свого життя залишався прихильником
демократичних, легальних форм боротьби за
незалежну Українську державу. Про поміркованість і виваженість Ю. Дзеровича шанобливо згадують його сучасники. Особливо
відзначають його здатність реально й глибоко
оцінювати ті події політичного життя, які
розпалювали пристрасті і розводили українців по різні боки барикад. “…мав просто
рідкісний дар втишувати хвилювання й
лагодити непорозуміння, що наростали в
несприятливих умовах політичної дійсності”

(І. Федрович. Пам’яті о. Юліяна Дзеровича //
Український щоденник “Краківські вісті”. −
1943. −7 трав.). Можливо, саме цим можна
пояснити його членство в Українській національній Раді, хоча і створеній у 1941 році з
ініціативи ОУН С. Бандери. Це був представницький орган українського народу перед
німецькою владою. Після смерті голови УНР
К. Левицького у листопаді 1941 року Ю. Дзерович очолив її. Серед членів УНР були:
Й. Сліпий,
Г. Костельник,
В. Сімович,
Ю. Павликовський, К. Паньківський – переважно діячі або прихильники УНДО.
Сучасники згадують Юліяна Дзеровича як
великого миротворця. “…там, де противні
ґрунти не могли погодитися або де ніхто не
хотів обняти головства (бо була якась біда),
там висували о. Юліяна, а він приймав на
себе всякі тягарі, щоб тільки діло робилось”
(Г. Костельник.
о. Юліян
Дзерович
//
Львівські вісті. – 1943. – 18-19 квіт.).
Перегортаючи сторінки життя Ю. Дзеровича, ми легко схоплюємо ідейну основу всієї
його діяльності: як громадської, так і
педагогічної. Цією ідейною основою була
християнська віра та глибокий патріотизм.
Християнство, за словами визначного релігійного філософа ХХ ст. С. Л. Франка, є
“релігією особи” [40, с. 302]. Істинний смисл
християнської віри, центр її тяжіння у тім, що
ідея Бога в християнстві безпосередньо
пов’язана з ідеєю реальності й абсолютної
цінності людської особи. Це релігія персоналістична й антропологічна, що знаходить
своє вираження в своєрідності християнської
моралі і християнського ставлення до моралі.
С. Франк пояснює, що звичайна сутність
моралі полягає в оцінці людської поведінки.
Вона (звичайна мораль) дозволяє або
забороняє певні дії і вчинки. Загальні норми
регулюють поведінку людини в суспільстві.
Християнська мораль також включає в себе
норми поведінки. Однак це для неї щось
поверхове і похідне. Її істинним об’єктом є не
поведінка, а внутрішній стан людської душі.
Її мета – чистота і досконалість самої суті
людини, її серце. Християнська мораль спрямована на саме буття. Верховна заповідь
християнства, кажучи людині “бути досконалою, як Отець небесний”, має на увазі
духовний стан, а не спосіб дій. Поведінка
повинна бути лише природним вираженням і
плодом внутрішнього стану. Поза цим добра
поведінка часто може бути лише показною і
формальною.
Думку про те, що істинна педагогіка
7
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передбачає насамперед турботу про душу,
висловив уже Песталоцці, який будував
навчання на принципі Ісуса Христа: “Спочатку очистіть внутрішнє, щоб і зовнішнє
стало чистим”. Християнська мораль є ніби
гігієною людського духу. Християнство
вчить, що любов до Бога і до ближнього є
найвищим і єдиним блаженством людини,
необхідною умовою життя її душі.
Глибока віра у силу християнської любові
до людини визначила і життєвий вибір
Юліяна Дзеровича. Духовне відродження
людини було тим завданням, яке він намагався здійснювати і як священик, і як педагог.
Духом християнської любові до свого народу,
ідеєю самовідданого служіння йому насичена
вся його діяльність і вся науково-педагогічна
творчість.
Сучасники Ю. Дзеровича визнали й високо
оцінили його значні заслуги на ниві церковного, культурно-освітнього життя українців
та в розбудові українського шкільництва.
Його педагогічна і громадсько-педагогічна
діяльність дають нам уявлення про те, як
галичани-українці з кінця ХІХ і особливо в
першій третині ХХ століття виборювали собі
право на рідномовну школу, розуміючи, що
“народ, який не має своєї школи, може бути
лише пасербом чужих народів, а ніколи не
виб’ється на самостійну дорогу існування” [9,
с. 13]. Дуже часто у найскрутніші для
українців політичні моменти рятувала ситуацію виваженість, тверезий розум, поміркованість і дипломатичність таких діячів, як
Ю. Дзерович, і питання вирішувалося на
користь загальній справі.
Свою офіційну педагогічну діяльність
Ю. Дзерович розпочав у 1895 році в Миколаєві на Львівщині як учитель релігії (катехит). Його педагогічна біографія пов’язана
також з іншими навчальними закладами:
жіночою школою у Бродах (1897−1907); гімназіями в Бережанах (1907−1908), Стрию
(1908−1913); учительською чоловічою семінарією у Львові (1913−1918). Крім катехитики, він при потребі викладав українську мову
і літературу, німецьку мову, історію,
географію.
Особливо вболівав Дзерович за долю
рідної української мови. Вважаючи рідномовну політику найважливішою політикою
всякого народу, Ю. Дзерович писав: “Мова –
це немов кров, що оббігає тіло нації. Виточи з
людини кров, а втече життя; відбери народові
його мову, а він помре” [12, с. 58].
Питання української мови в Україні
8

завжди було питанням політичним. І тому не
випадково головні зусилля поляків у
1920-30-х роках були спрямовані на знищення україномовної школи.
Найдієвішим засобом для цього стала
двомовність (утраквізм). Один із культурноосвітніх діячів того часу так і писав, що
“справа утраквізму постала виключно на
політичному ґрунті і тільки з цього погляду її
слід оцінювати” [5, с. 12].
Спроби узаконити двомовність в школах
Галичини робилися неодноразово. Вперше
таку пропозицію у 1886 році узаконив галицький сейм завдяки польській більшості. На
щастя, ця ухвала не набула чинності, бо
суперечила австрійській конституції, яка
забороняла змушувати дітей однієї народності вчити мову і навчатися мовою іншої
народності. У 1903 і 1904 роках польська
сеймова
більшість
повторила
спробу,
підготувавши відповідний проект. Однак
українська наукова і педагогічна громадськість висловила рішучий протест проти
такого полонізаційного заходу. Їх підтримало
чимало польських вчених і педагогів. Один із
польських професорів у зв’язку з цим писав:
“Утраквістична школа навчить облуди і
фальшу, звихне характери та вишколить до
шовіністичної боротьби на широкому терені
публічного життя” [3, с. 26-27].
І нарешті у 1924 році був ухвалений закон,
що забороняв користуватися українською
мовою в урядових установах, та шкільний
закон для східних окраїн Польщі, відповідно
до якого Міністерство освіти і віросповідань
розпорядженням від 7 січня 1925 року вводило двомовність нібито з метою погодити і
об’єднати народності національно мішаних
земель для злагодженого співжиття [5, с. 13].
Це було очевидне прикриття денаціоналізаційної шкільної політики. Міністр освіти й
прихильник відверто антиукраїнських поглядів С. Грабський цинічно заявив, що протягом 25 років українського питання в Польщі взагалі не буде, а українські східні окраїни, спольщені шляхом шкільництва, стануть
чисто польською провінцією [5, с. 14].
На сторінках “Української школи” з’являються аналітичні статті про наслідки
утраквізації. І. Герасимович у відчаї пише про
страшні наслідки двомовності: “цілковита
атрофія національних почувань веде до
ренегатства, яке на нашому ґрунті приймає
спеціально гидку форму: захоплення чужими
святощами й погорду національних ідеалів, а
навіть мови” [5, с. 15].
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За 10 років українці втратили 3000 народних шкіл. Це дало підставу І. Герасимовичу
заявити на сторінках “Діла”, що “з українського шкільництва в Польщі залишилася
тільки фікція” [6].
Єдиним відкритим способом боротьби за
рідну школу (на підставі закону від 31 липня
1924 року) був шкільний плебісцит (всенародне голосування про мову навчання,
референдум). До першого шкільного плебісциту 1925 року український народ поставився
героїчно. Десятки й сотні тисяч шкільних
декларацій, що були підписані кожним
українцем та з великим трудом офіційно
засвідчені, ствердили незламну волю українців мати свою рідну українську школу.
Підписи українських батьків на деклараціях з
вимогою української мови навчання мали
бути офіційно засвідчені, чого не вимагалося
від підписів за польську мову навчання. Мало
того, ніхто не мав права перевірити, скільки і
чиї підписи фігурують на деклараціях за
польську мову навчання, бо це оголошувалося державною таємницею. Однак і ця акція
не була надійною запорукою збереження
рідної школи, оскільки, згідно з плебісцитним
законом, 20 невідомих підписів під декларацією за польську мову навчання перетворювали школу на двомовну, а фактично – на
польську.
Треба було мати неабияку мужність і
талант, щоб в умовах жорстокої антиукраїнської освітньої політики Польської держави, у
двомовній (розумій – польській) школі
виховувати в українських дітей любов до
національної культури і рідної мови, бажання
боротися за незалежну Українську державу.
І сьогодні дивує, як вдавалося Юліяну
Дзеровичу, директорові державної учительської семінарії, оминаючи різноманітні
перешкоди, серед найбільш несприятливих
умов польського тиску влади плекати
національно свідомих педагогів.
Третя учительська семінарія була заснована як приватний навчальний заклад у 1919
році з ініціативи педагогічного товариства
“Учительська громада” і вже через рік отримала статус державної1. Історія цієї семінарії
викладена Ю. Дзеровичем у статті “Україн1

Товариство “Учительська громада” виникло у 1908
році. Воно об’єднувало учителів-українців середніх і
вищих шкіл. Учителі початкових (народних) шкіл
гуртувалися в іншій організації “Взаємна поміч
українського учительства” (1905 р.). Ю. Дзерович у
1910 році став членом “Учительської громади” в Стрию
[1, с. 359], а в 1936 р. очолив філію “Учительської
громади” у Львові [17, с. 37].

ські коедукаційні2 курси семінарійні товариства “Учительська громада” у Львові”
(1935). Тут працювали такі визначні діячі
української культури, творці національної
української школи, як Іван Раковський – вчений-антрополог і зоолог, громадський діяч,
дійсний і почесний член НТШ; О. Барвінський – історик, громадсько-політичний
діяч, автор підручників з історії української
літератури, дійсний член НТШ; Кость
Кисілевський – мовознавець, автор підручників з української мови і дидактичних праць,
дійсний член НТШ; Юрій Рудницький
(Юліян Опільський) – письменник, автор прози з історичного минулого України, редактор
журналу “Українська школа”; Іван Рудович –
католицький священик, громадський діяч,
автор статей з історії церкви та підручників
релігії для народних шкіл; О. Курилас – знаменитий художник, один з піонерів нового
українського релігійного малярства, автор багатьох іконостасів в церквах Галичини; С. Левицький – визначний пластовий діяч, автор
численних статей на пластові та ідеологічні
теми; Іван Левицький – композитор, автор
підручників з історії та теорії музики; Володимир Калинович – публіцист, автор підручників з німецької мови, статей на педагогічні
теми, редактор журналів “Українська школа”,
“Ukrainishe Blätter” у Відні, “Україна” в
Києві; Василь Лаба – церковний діяч, професор Богословської академії, автор численних
статей у богословських журналах і пресі,
дійсний член НТШ.
Не дивно, що Кураторія Львівського
шкільного округу суворо контролювала
діяльність цього навчального закладу,
намагаючись знайти причину для звільнення
її директора, який згуртував навколо себе такі
впливові в українській громаді культурнонаціональні сили. У 1930 р. Ю. Дзеровича
було звільнено з посади. Він став жертвою
славнозвісного Закону про державну мову,
який категорично забороняв посадовим
особам використовувати у спілкуванні в
державному закладі іншу мову, крім польської. Дванадцять років, завдяки великому
тактові директора, цей навчальний заклад
залишався українським за своїм духом. Крім
того, Ю. Дзерович добре розумів, що вчительукраїнець може конкурувати з польським
лише своїм високим професіоналізмом. Тому
вимоги до навчання у семінарії були
надзвичайно високі.
Діяльність Ю. Дзеровича як керівника та
2

Коедукація – спільне навчання юнаків та дівчат.
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організатора навчально-виховного процесу у
ІІІ державній жіночій учительській семінарії з
руською (українською) мовою навчання (а з
1925 – з польською) є яскравим прикладом
того, як в умовах асиміляційної політики
уряду на всіх ділянках державного й громадського життя завдяки умілому, відданому
національній справі керівникові можна було
розв’язати проблему підготовки національно
свідомого, висококваліфікованого учителя
для рідної школи.
У чому ж полягала таємниця виховання у
навчальному закладі, який навіть напередодні
звільнення Ю. Дзеровича з посади визнавався таким, в якому “стан навчання в загальному добрий, стан викладання релігії в
цілому добрий. Організація педагогічної
практики добра… Польська мова викладається на дуже високому рівні”? [20, арк. 2326, 36]. (Із звіту представника Шкільної
кураторії, який перебував у семінарії з метою
перевірки її діяльності у грудні 1929 – січні
1930 р.).
По-перше, з метою вбереження педагогічного колективу від прискіпливих перевірок
з боку польської шкільної влади та її
втручання у роботу школи, Ю. Дзерович
неодноразово наголошував на абсолютно
лояльному ставленні навчального закладу і
його педагогів до держави [32, арк. 100].
По-друге, у семінарії уникали зовнішніх
виявів незадоволення політикою Польщі
щодо українців. Разом з тим, щоб обмежити
асиміляційний польський вплив на учнів
через залучення їх до участі у різноманітних
екскурсіях, лекціях і святах, що організовувалися з ініціативи шкільної кураторії,
Ю. Дзерович обґрунтовував у своїх звітах
шкідливість таких масових позанавчальних
заходів, які “відривають учнів від шкільної
науки і не приносять великої користі,
негативно відбиваються на старанності
учениць, їх успіхах і дисципліні” [32, арк.
100]. У той же час позаурочній роботі
надавалося особливо великого значення.
По-третє, важливою ланкою навчальновиховної роботи в семінарії була організація
самоосвіти молоді. Це давало змогу поглибити знання учнів з українознавчих дисциплін і виховувати в них почуття національної
гордості і любові до рідної культури.
Ю. Дзерович багато років сам був куратором
гуртка самоосвіти. Разом із семінаристками
готував святкові вечори (академії) на честь
українських письменників, організовував
наукові конференції. Так, наприклад, у 1925 /
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27 роках на засіданнях цього гуртка прочитано доповіді на теми: “Борис Грінченко і
його значення на культурно-освітньому полі”,
“Школа – розповсюджувач ідей кооперації”,
“Карпенко-Карий”, “Державний устрій гетьманської України”, “Праця, воля і результат”.
Зокрема, Дзеровичу належать виступи “Микола Лисенко”, “Про початки козаччини”,
“І.Г. Песталоцці”, “Царство підземне”. Гурток
самоосвіти мав свою невелику бібліотеку. За
дорученням директора щороку готували звіти
про читацькі інтереси учениць. Практикували
звіти про прочитане за рік, реферативний
виклад наукових праць.
Важливе місце в семінарії займало кооперативне виховання молоді. Ю. Дзерович
добре розумів велике значення кооперації для
виховання почуття відповідальності і сили
національної спільноти. Адже, працюючи в
кооперації, пересічна людина перестає думати тільки про себе, а думає про загал. Людина
стає громадянином. Ю. Дзерович сам був
активним діячем кооперативного руху: член
священичого кооперативу “Власна допомога”, видавничого кооперативу “Мета”,
довголітній член Надзірної ради торговельно-промислового кооперативу “Достава”,
який займався виробництвом і постачанням
церковних речей. Він називав кооперацію
“школою солідарності, самодопомоги, соціальної справедливості, громадської дисципліни і національної єдності.” Створений у семінарії кооператив “Єдність” продавав шкільні приладдя і солодощі, скуповував у кінці
року шкільні підручники і продавав їх на
початку навчального року з малим прибутком. Молодь вчилася таким чином працювати
для загального добра, у неї розвивалася
самостійність, ініціатива і підприємливість
[12, с. 145].
Важливим засобом національного виховання була участь учнів семінарії у молодіжній організації “Пласт”. Членство у “Пласті” зобов’язувало допомагати ближньому,
бути правдомовним, дисциплінованим і
чуйним, дбати про свою честь, бути витривалим і наполегливим у навчанні.
Ця учительська семінарія була закрита
польською владою у 1936 році.
Протистояти асиміляційній політиці польської влади, на думку Ю. Дзеровича, могли
також учителі релігії. Він писав, що учителькатехит часто був єдиним українцем у складі
педагогічного колективу державної школи і
від нього залежало не тільки релігійне
виховання української молоді, але й націо-
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нальне. А тому доброї підготовки учителів
релігії вимагали не тільки інтереси церкви, а
й українські національні інтереси. Ю. Дзерович безпосередньо був причетний до підготовки катехитів. З 1917 року він викладав
катехитику на теологічному факультеті
Львівського університету, згодом – у грекокатолицькій семінарії, а з 1928 р. – у грекокатолицькій Богословській Академії. У
Богословську академію його було запрошено
також читати педагогіку. Підручник “Катихитика”, виданий Ю. Дзеровичем у 1930 р.,
дістав високу оцінку не тільки української
педагогічної громадськості, але й науковцівбогословів Німеччини, Франції, Бельгії [35,
с. 360, 362-363], особливо його дидактична і
педагогічна частини.
Величезну роль у боротьбі за українську
школу виконували культурно-освітні організації, політичні партії, Церква. Особливо
вагомий внесок належить Українському
педагогічному товариству “Рідна школа”1.
Ю. Дзерович був одним із найактивніших
діячів Товариства. Довгі роки він був членом
головної управи (Правління), а згодом –
заступником голови Товариства.
З ініціативи членів товариства засновувалися приватні школи. Через меморандуми і
петиції до влади з вимогою відкриття українських шкіл Товариство змушувало владу враховувати інтереси української громади.
Одним із напрямів діяльності Товариства
“Рідна школа” було відкриття інтернатів
(бурс) для сільської молоді, щоб уможливити
її навчання в середніх школах. Ю. Дзерович
долучився до цієї ділянки роботи Товариства
уже з самого початку своєї педагогічної
діяльності. У Бродах (1897−1907 рр.) він
увійшов до складу управи бурси. У 1912 р.
став головою правління “Української бурси”
в Стрию, проявивши неабиякі організаційні
здібності під час будівництва нового приміщення бурси [30, с. 326−327]. У 1921 р. був
серед ініціаторів відновлення роботи інтернату під назвою “Бурсовий кружок імені
кардинала С. Сембратовича Українського педагогічного товариства”, який був заснований ще 1913 р., але з якихось причин припинив свою роботу [25, арк. 10]. У 20-х роках
Ю. Дзеровича обирали заступником, а в 30-х
він був головою правління цієї установи. Тут
проживали на повному або частковому
1

Рідна школа – заснована у 1881 р. під назвою Руське
педагогічне товариство, у 1912 р. перейменоване на
Українське педагогічне товариство, а в 1925 р. – на
Рідну школу.

утриманні учні гімназій, учительської семінарії, торговельної школи. Утримувалася
бурса на пожертвування громадян та різних
фундацій. Ю. Дзерович доклав чимало зусиль
для організації життя молоді, цікавився
успіхами в навчанні, дбав про їхнє здоров’я,
матеріальне забезпечення установи, її санітарно-гігієнічний стан. Як і в учительській
семінарії, намагався залучити молодь до
самоосвіти. З цією метою бурса передплачувала низку періодичних видань: “Діло”,
“Новий час”, “Світ дитини”, “Дзвіночок”,
“Неділю”. Бібліотеку поповнювали новими
книгами. З проханнями про матеріальну допомогу для бурси Ю. Дзерович неодноразово
звертався у магістрат [18, арк. 18]. Часто сам
виступав перед вихованцями бурси з
лекціями з історії та географії України [26,
арк. 7]. Бурси, на його думку, – це школи
громадського та суспільного життя, а за існування відповідних умов вони стають “осередками для виховання добрих людей”, виробляють уміння пристосовуватися до оточення і
співжиття з іншими. Хоча, з іншого боку,
інтернат позбавляє дитину родинного тепла і
не враховує індивідуальних особливостей та
вдачі дитини. Численні правила і заборони в
одних притуплюють волю і самостійність, а в
інших виховують опозицію до дисципліни.
Створення сприятливих умов співжиття молоді в інтернатах залежить, на думку
Ю. Дзеровича, від керівника установи:
“Мусить він бути розумною людиною й
любити звання вчителя й виховника, та
класти головний натиск на релігійноморальне виховання питомця” [12, с. 64].
Неоціненний внесок у розвиток українського шкільництва належить “Просвіті”2, яка
найбільше зробила для зростання національної свідомості українців. Ю. Дзерович –
довголітній активний діяч “Просвіти”, член її
Правління. Він залучав до роботи з дорослим
населенням учителів-пенсіонерів, які організовували по селах курси для ліквідації
неписьменності. У загальному по Галичині
35% українців не вміли читати і писати. У
1937 р. він очолив комісію для боротьби з
неграмотністю, яку він називав “національним лихом, нашим народним нещастям”
[10]. На сторінках української преси з’яви2

Товариство “Просвіта” було створене народовцями у
1868 р. як освітньо-наукова організація. З часом вона
зосередила свої зусилля виключно на завданнях освіти
народу. Це товариство видавало популярні українські
книжки, засновувало читальні, бібліотеки, фахові школи й охоплювало своїм впливом шорокі селянські маси.
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лося звернення до всіх українців під
промовистою назвою “За визволення духа”.
Називаючи неграмотність найбільшим ворогом кожного народу, найстрашнішим гальмом
його поступу на всіх ділянках життя, джерелом духовного рабства, автори закликали
боротися з цим усіма можливими засобами.
“Нехай цей великий поклик понесеться
широко в народ: із сторінок усієї нашої рідної
преси, із усіх церковних проповідниць, із
домівок усіх наших установ і товариств, із уст
кожного свідомого українця й українки. Через
грамотність – до національної свідомості, гідності та честі, до сили та слави рідної країни”
[15]. Під зверненням – підписи членів НТШ,
педагогічного товариства “Рідна школа”,
Ю. Дзеровича та митрополита А. Шептицького.
У 1939 році Ю. Дзерович очолив “Просвіту”, яка налічувала в своїх лавах 360 тисяч
членів, що становить 15% усього дорослого
українського населення. Великі надії просвітяни покладали на Інститут освіти, який був
заснований у 1938 році з метою підготовки
кадрів для просвітницької роботи. Ю. Дзерович був запрошений, щоб очолити цей заклад.
Його педагогічні ідеї на той час уже були
широко відомі і підхоплені учителями, а його
організаторський хист забезпечив реалізацію
багатьох справ на користь української
громади.
Освітня діяльність була завданням багатьох інших установ та організацій, з якими
пов’язана просвітньо-громадська діяльність
Ю. Дзеровича. Серед них: Товариство українських наукових викладів імені П. Могили,
Богословське наукове товариство (Дзерович
очолював секцію педагогіки, катехитики і
проповідництва) [35, с. 21], Товариство св.
Апостола Андрея1.
1

У 1924 році Дзеровича було обрано головою
Товариства святого Апостола Павла. Засноване митрополитом С. Сембратовичем, воно об’єднувало найактивніші священичі сили. Доповіді, які заслуховували на
його засіданнях, виходили далеко за межі церковного
життя. Особливо гостро обговорювали питання
українізації мови богослужень. Ю. Дзерович з цього
приводу писав: “Українська мова в богослуженню се
для нас питання церковної і народної культури,
послідовний результат нашого народного підйому.
Індивідуальна черта нашої державности. Се…
сповнення обов’язку духовенства супроти народу”
[Нива. – Ч.4. – 1921. – С. 125].
У 1925 році Товариство святого Апостола Павла з
ініціативи його голови Ю. Дзеровича звернулося до
Ліги Націй зі скаргою на поляків про порушення ними
своїх зобов’язань перед українцями. Ліга Націй мала
бути гарантом рівності українського і польського
населення у правах на свою мову в громадському житті,
на утримання своїх шкіл і навчання рідною мовою в
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До розв’язання матеріальних проблем
українського шкільництва долучилися доброчинні організації. Великі заслуги на цій
ділянці належать товариству “Захист імені
митрополита А. Шептицького для сиріт у
Львові”. Ю. Дзерович був членом цього
товариства з 1918 року, а у 1932 році з
ініціативи А. Шептицького увійшов до складу
Ради [33, арк. 45]. Серед її членів були такі
визначні діячі, як О. Барвінський, К. Студинський, І. Левицький, С. Федак. “Захист
імені митрополита А. Шептицького для сиріт
у Львові” надавав матеріальну допомогу
окремим учням, студентам, а також різноманітним організаціям і товариствам. Коштом
товариства утримувалися не тільки дітисироти, але й талановиті діти, батьки яких не
могли заплатити за навчання. Таким чином
товариство сприяло зростанню кількості
національної української інтелігенції з різних
галузей знань [33].
Перегортаючи сторінки історії культурнопросвітницького та освітнього руху від початку ХХ ст. до Другої світової війни, знову і
знову бачиш ім’я Ю. Дзеровича. І розумієш,
чому сучасників дивувало, як вдавалося йому
поєднувати таку силу-силенну обов’язків.
Його “залюбки вибирали до виділів мало не
всіх центральних товариств”. Його відданість
громадським справам просто вражала.
У квітні 1943 року у Відні після тяжкої
операції Ю. Дзерович помер. Його тіло
перевезли до Львова, щоб поховати в рідній
землі, яку він так гаряче любив. Велику шану
віддали Ю. Дзеровичу українське духовенство на чолі з преосвященними Й. Сліпим
та М. Чарнецьким, студенти Богословської
академії, колишні учні, громадяни Львова.
Газети писали: “Він був зразковим священиком і громадянином” [Похорони о. Ю. Дзеровича // Краківські вісті. – 1943. − 30 квіт.],
“Український загал шанував у ньому і прегарну, кришталевого характеру людину й визначного діяча, що поклав багато заслуг і в
церковній, і в шкільній та культурно-освітній
ділянці” [39]. Поховали Ю. Дзеровича у Львові
на Личаківському цвинтарі і родинному гробівці.
початкових класах. Ця акція стала для поляків приводом до ліквідації товариства [22, с. 203]. У цьому ж році
товариство відновило свою роботу як Товариство св.
Апостола Андрея, головою якого залишився Ю. Дзерович. У завдання товариства входила організація
літературно-музичних концертів, хорів, народного
театру, поширення книжок, безкоштовні юридичні
консультації, заснування бурс [37].
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Мало хто з українських педагогів сьогодні
знає це ім’я. Його “Педагогіка”, як і багато
інших праць, невідомі широкій науковій
громадськості. Понад 60 років доступ до них
був закритий навіть тим, хто мав право
працювати з матеріалами спецфондів. І не
дивно, бо ідейною основою всієї його діяльності був глибокий патріотизм і християнська
віра. Вірою і правдою служив Ю. Дзерович
великій справі педагогіки – вихованню
молоді, продовжуючи і розвиваючи традиції
українського національного християнського
виховання. Його “Педагогіку”, видану 1937
року Львівською греко-католицькою Богословською академією, можна вважати підсумком здобутків української теорії виховання, основаній на християнських цінностях.
Ю. Дзерович, розуміючи значення теорії для
вдосконалення педагогічного досвіду, вивчає
усе, що може допомогти учительській праці.
Його критичний розум і християнський
світогляд допомагають розібратися в тому,
що є корисним, а що фальшивим, а то й
шкідливим для виховання молоді.
Тогочасні педагогічні системи відрізнялися в поглядах як на цілі, так і на засоби
виховання. По-різному бачили роль учителя і
завдання школи. Популярними в Галичині
були прагматичні ідеї про зближення виховання з життям. Основоположник американської прагматичної педагогіки, філософ
Д. Дьюї визначив ідеї “активної школи”,
“творчої школи”, “школи праці”, які в Європі
знайшли свій розвиток у працях німецького
педагога Г. Кершенштайнера. Аналізові цих
ідей присвячена стаття Ю. Дзеровича “Трудова школа”. Український педагог підтримує
ідеї нової школи – наближення школи до
життя суспільства і подолання відірваності
навчання від виховання. Наголошуючи на
незаперечній ролі праці як у навчальному
процесі, так і в процесі виховання характеру,
він писав, що “трудова школа – це природна
еволюція найздоровіших педагогічних метод
довгих часів, що народилися в головах
педагогів багатьох народів” [13, с. 36].
Ю. Дзерович рекомендує українським педагогам такі праці Д. Дьюї, як “Школа і
суспільство”, “Школа і дитина”, “Моральне
виховання”. Йому імпонували думки американського вченого про те, що виховання є
засобом поліпшення суспільства, зміни
суспільства без революцій, що виховання не є
засобом підготовки до життя, а саме життя, і
школу треба розглядати як мікромодель
суспільства; що важливим завданням вихо-

вання є пробудження і розвиток внутрішньої
активності людини, оскільки активність – це
не лише джерело знання, а й джерело
формування характеру.
Ю. Дзерович звертає увагу на зв’язок ідеї
“трудової школи” з поглядами на виховання
Я. Коменського, Песталоцці. Виховну силу
праці він намагається реалізувати у методиці
викладання релігії. Цій проблемі присвятив
статті “Оживлення науки релігії методою
“школи праці”, “Принципи “школи праці”,
приноровлені у навчанні релігії”, а також
окремі розділи у підручниках для учителів
релігії “Катихитика” (1930), “Катихизи для 1 і
2 класів вселюдних шкіл” (1938). Теоретичне
навчання, яке він називає “працею духа”,
повинно супроводжуватися ручними роботами: малюванням, ліпленням, витинанням.
Про це пише у статті “Трудова школа” (1924).
Педагогічна теорія Ю. Дзеровича увібрала
в себе низку ідей соціальної педагогіки
П. Наторпа, яка також була спрямована проти
надмірного інтелектуалізму і вихованням
намагалася подолати одвічний конфлікт між
особою і суспільством. Німецький філософнеокантіанець П. Наторп вбачав взаємозалежність між вихованням і умовами суспільного життя. Трагізм шкільного життя, на його
думку, полягав у тому, що діти вимушені
перебувати тут у середовищі, позбавленому
суспільного устрою і загального товариського
духу. Завдання школи – виховати дитину для
праці в суспільстві. Щоб бути самостійним і
давати собі раду в житті, треба розвивати
характер, зокрема волю, яка скеровує
інтелект, фантазію і почуття. Ю. Дзерович
звертається до таких праць П. Наторпа, як
“Соціальна педагогіка”, “Народна культура і
культура особистості”, “Die Einheіtschule”.
Педагогічні погляди Ю. Дзеровича ґрунтуються на знаннях з широкого кола антропологічних наук: анатомії, фізіології, гігієни,
патології, соціології, логіки, естетики, педології, психології. Успіх педагогічній праці, на
думку Ю. Дзеровича, забезпечать насаперед
знання з психології, яка подає закони і факти
психічного розвитку дитини. Без знань “науки про душу”, як називає психологію Ю. Дзерович, вихователь може завдати дитині чималої шкоди. Психологічна наука визначила
чимало тверджень педагогіки Ю. Дзеровича,
особливо щодо методів і засобів виховання,
результативність застосування яких залежить
від вікових особливостей вихованців.
Ю. Дзерович був гарячим прихильником
ідей німецького педагога-ідеаліста Ф. Ферстера.
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Він покликається на такі праці німецького
вченого, як “Школа і характер”, “Виховання і
самовиховання”, “Христос і життя”, “Як
вести життя”, “Релігія і характер”. “Виховання молоді. Книга для батьків, учителів, священиків”, “Про суспільне виховання. Засадничі основи етики і політичної педагогіки”.
Увагу Дзеровича привернуло критичне
ставлення Ферстера до такої школи, яка
зосереджена на односторонньому інтелектуальному розвитку учнів, яка не забезпечує
моральної культури особи. Основним завданням школи Ферстер вважав виховання
характеру, а з морально-педагогічної точки
зору у процесі виховання характеру ніщо, на
його думку, не може замінити релігії. Найсильнішим засобом педагогічного впливу з
метою виховання характеру (волі) німецький
педагог вважав дисципліну. Разом з тим він
застерігав, що дисципліна, яка не зачіпає
внутрішнього світу людини, а опирається на
тимчасові мотиви страху, втрачає свій вплив на
дитину, коли вона виходить зі школи. А тому
усе шкільне життя має пронизувати культура
волі і дух порядку, але не механічним шляхом,
а на глибокій релігійній основі.
Ф. Ферстер, який багато років очолював
товариство прихильників незалежної від
релігії етики, переконався також у безперспективності цієї ідеї і став рішучим захисником релігійного морального виховання. Це
особливо імпонувало Ю. Дзеровичу, який
часто згадував досвід Ферстера як переконливий аргумент на користь релігійного
християнського виховання.
Ю. Дзерович був добре обізнаний з американською та європейською педагогічною
наукою. Однак він категорично виступав
проти бездумного, механічного запозичення
чужого досвіду. Навіть універсальне за
змістом основних ідей християнське виховання, на його думку, мусить бути національне за формою. Педагог вважає, що
потрібно враховувати висновки філософсько-антропологічної характеристики української людини. Ці висновки треба використовувати з метою виховання тих рис, які
відсутні, але життєво необхідні українцям, як,
наприклад, воля.
Ю. Дзерович розвиває у нових суспільних
умовах низку теоретичних положень свого
попередника І. Бартошевського, викладених у
праці “Педагогіка Руска або наука о воспитаню” (1891). Серед них: обґрунтування ідеї
про вирішальну роль матері у моральному
вихованні дитини; необхідність об’єднання і
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погодження для успішного виховання зусиль
держави, сім’ї і церкви; виняткова роль
катихита у релігійно-моральному вихованні.
Можна говорити навіть про певну педагогічну традицію в українській галицькій педагогіці ХІХ – першої половини ХХ ст. У наукових працях українських педагогів головним
виховним засобом розглядалася дисципліна
(карність). Розрізняли виховання душі і тіла.
Вихованням душі називали виховання почуттів і волі. Серед почуттів виділяли інтелектуальні,
морально-релігійні,
естетичні.
Основною виховною метою найчастіше називали самостійність вихованця. Ю. Дзерович
під вихованням розумів “планомірний всесторонній гармонійний розвиток і формування
духовних і тілесних сил дитини за допомогою
відповідних засобів, застосовуваних старшим
поколінням, щоб людина у своєму пізнішому
житті могла вільно й самостійно виконувати
свої життєві обов’язки перед Богом, ближніми і самим собою [12, с. 12]. Самостійність
особи або її зрілість, за Ю. Дзеровичем, – це
такий рівень її сформованості, коли вона
усвідомила свої обов’язки перед Богом,
суспільством, народом і собою і готова їх
виконувати, маючи для цього достатньо
фізичних і духовних сил. Зрілість – це мета,
яка ніколи не буває досягнена повністю, тому
заданий у дитинстві напрям виховання
переходить у дорослому віці у самовиховання
і триває протягом цілого життя.
Головна мета виховання конкретизована
педагогом як три тісно взаємопов’язані і
нероздільні цілі: індивідуальна, суспільна і
релігійна. Як індивідуальність людина єдина і
неповторна. Це підстава її оригінальності,
життєвої енергії, таланту і здібностей.
Розвиваючи індивідуальні задатки дитини,
вихователь виробляє у неї впевненість у собі,
у власних силах.
Суспільна ціль виховання полягає, на думку
педагога, у підготовці дитини до виконання
суспільних обов’язків, у виробленні умінь
жити в громаді, представляти інтереси своєї
нації. Одним словом – в усуспільненні дитини,
вихованні її як особистості.
Релігійна ціль передбачає “моральне довершення людини”, її духовне відродження. Цієї
мети не можна досягти без релігії і віри в Бога.
У педагогічній системі Ю. Дзеровича
реалізовано низку принципів, які відображають специфіку процесу виховання і
особливо актуальні для нинішньої школи.
Насамперед це принцип психологізації
виховання, або індивідуальний підхід, що
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вимагає всебічного вивчення кожної дитини:
врахування особливостей віку, характеру,
темпераменту, ціннісних орієнтацій сім’ї,
умов її життя в родині, її здібностей, життєвих планів, виявлення причин незадовільної
поведінки чи неморальних вчинків. На жаль,
для реалізації цього принципу, педагогам
переважно бракує терпіння і часу. Інший
важливий принцип – виховуюче навчання, у
якому важливим орієнтиром є національна
культура та християнські цінності. Особливо
це стосується національного виховання, яке
починається з вивчення рідної мови, історії,
мистецтва, що потрібне для усвідомлення
себе українцем. Принцип зв’язку виховання з
життям визначив специфіку процесу
виховання, яке мусить бути спрямоване на
соціалізацію дитини. Усі перелічені та інші
принципи й визначили зміст “Педагогіки”
Ю. Дзеровича, квінтесенція якої виражена
висновком самого педагога: “Виховати
дитину треба так, щоб їй як одиниці було
добре на світі, щоб її світ не потоптав, не
кривдив, не знищив, але з другого боку, щоб
вона вміла серед суспільности жити, щоб
уміла виректися своїх примх і забаганок.
Вона мусить оббити роги свого егоїзму,
обтесати канти себелюбства” [12, с. 12].
В сучасних умовах особливо звертає на
себе увагу принцип погодженості у вихованні
дій сім’ї, держави і церкви. Ці інституції
мусять підсилювати і доповнювати одна одну
у вихованні. Ю. Дзерович виділяє для кожної
з них ті виховні завдання, для реалізації яких
вони мають найбільше засобів. Так, на його
думку, сім’я виховує індивідуально, держава
– національно і суспільно, церква – релігійно
і морально. Школа є своєрідним осереддям у
ланцюжку: сім’я – школа – церква. Педагог
мусить вивчити середовище, з якого прийшла
дитина. Так, наприклад, в учительській
семінарії, якою керував Ю. Дзерович, постійний зв’язок з батьками учнів забезпечували
звітами школи батькам у кінці кожної чверті.
У письмових звітах йшлося про поведінку,
навчальну і громадську діяльність дитини.
Найголовніший принцип, вплив якого
відчуваємо у кожному елементі виховної
системи Ю. Дзеровича, – це християнський
гуманізм. У світлі християнства дитина
сприймається як найбільша цінність, бо створена на образ і подобу Бога. Зауважимо, що
Ю. Дзерович негативно ставився до світоглядних ідей гуманізму нової ери. Того
гуманізму, який підніс людину на недосяжну
вершину, змусив повірити у безмежні сили

людини в творчості, у пізнанні, в суспільному
і державному житті, дивитися на людину як
на дитя природи, витвір природної необхідності. Такий гуманізм, на його думку,
принизив людину, бо відкинув віру в
божественне походження людини. Філософія
кінця ХІХ – початку ХХ століття констатує
кризу віри в людину як кризу гуманізму1.
Ю. Дзерович писав про те, що культ
людини, в розумінні натуралістичного гуманізму2, призводить до заперечення всього
святого в людському житті, до цинічного
прославлення злого, звірячої першооснови, до
втрати самого людського образу. Тому він
гостро критикував “чисто людську освіту”,
яка без християнської опори веде до гордості,
зарозумілості, себелюбства і тяжких моральних злочинів. У його “Педагогіці” поняття
“гуманізм”, світоглядною основою якого є
віра в людину, що протиставлена вірі в Бога,
означений словами “однобічний, фальшивий,
натуралістичний”. “Правдиво людське являється щойно через Божественне, тому
humanitas не потребує розлучатися з divinitas,
вона не потребує бога виключати, а вміщати,
бо людина повинна жити з Бога” [12, с. 35].
Ю. Дзерович переконаний, що новітній
гуманізм, якому людство зобов’язане відміною рабства, політичною свободою, гарантіями недоторканості особистості, соціальними і гуманітарними реформами, мусить
1
Гуманізм нової ери виник, на думку Л. Франка, як
безпосередня опозиція до християнського світогляду. У
ХVІІІ столітті зв’язок між вірою в людину і вірою в
Бога втратився остаточно. Віра в людину поєдналася з
релігійним невірством, із натуралістичним та
матеріалістичним світоглядом. Такий погляд на людину
Л. Франк називає “профанним гуманізмом”, який
містить у собі глибоку і нездоланну суперечність. З
одного боку  культ людини, оптимістична віра в її
велике покликання володіти світом, і з іншого боку –
уявлення про людину як істоту, що належить царству
природи і повністю підпорядкована її сліпим силам.
Дарвінізм остаточно зруйнував положення про принципову відмінність людини від решти тваринного світу, а
вченням психоаналізу було визнано, що життям людини
керують сліпі, хаотичні підсвідомі сили. У кінці ХІХ ст.
російський мислитель В. Соловйов підсумував світогляд натуралістичного гуманізму, згідно з яким людина,
будучи продуктом сліпих тваринних сил при-роди,
разом з тим покликана здійснити на землі царство
добра, розуму і справедливості, убивчою іронічною
формулою “Людина – мавпа і тому повинна покласти
душу свою за ближнього” [41, с. 415].
2
Перемогу натуралістичного гуманізму спостерігаємо
сьогодні у сфері розважального бізнесу. Пропаганда
засобами маскультури насильства, сексу, бездуховної
музики, антимистецтва  усе це могутній засіб деморалізації суспільства, особливо молоді, для якої зняли
будь-які табу і оголили в людині те, що насправді
наближає її да тваринного світу.
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об’єднатися з християнством у поглядах на
природу людини. Справжній гуманізм ґрунтується на релігії. “Без релігії жити − значить
розлучитися з гуманізмом”, – пише він у “Педагогіці”. Треба виховувати у дітей внутрішню потребу жити згідно з нормами християнської моралі. Промовистим є той факт, що
найбільш визначальною рисою особи самого
Ю. Дзеровича сучасники називали саме гуманність. Його виділяла врівноваженість,
уміння створити атмосферу взаємної пошани,
довіри, дружньої співпраці, бажання творити
добро. Він самовіддано займався благодійницькою діяльністю1.
Педагогіка Ю. Дзеровича основана на
ідеях християнського гуманізму. Це – педагогіка любові до дитини. Вона передбачає
довірливі стосунки між вихователем і дитиною, які формуються на основі віри в можливості дитини, завдяки спокійному спілкуванню з дітьми, умінню провести з ними вільний
час, зауважити найменші успіхи виховання,
робити батьків своїми союзниками у вихованні. Педагогічна теорія українського педагога утверджує всеперемагаючу силу виховуючої любові до дитини. Вона дає вихователеві в руки дієвий інструмент для підготовки дитини до мінливого земного життя і
здійснення призначення людини: через духовне відродження до життя вічного. Розвинути
здатність піднятися над матеріальним світом,
не бути його складовою – звільнитися через
розвиток у собі моральної сутності людини,
вироблення морального характеру.
Суть виховання, за Ю. Дзеровичем, у
тому, щоб вихованець зрозумів, що є добром
у всіх сферах людського життя, полюбив
добро і виробив у собі сили для здійснення
добра у світі.
Орієнтуючись на ідеал фізичної і духовноморальної досконалості людини, Ю. Дзерович
виділяє у змісті виховання фізичний розвиток
і виховання душі. Однак дух, на його думку,
потребує удосконалення значно більшою
мірою, ніж тіло.
Фізичне виховання у педагогічній системі
Ю. Дзеровича включає в себе насамперед

валеологічну освіту, яка навчає, як зберегти,
зміцнити і формувати своє здоров’я і здоров’я
тих, хто навколо, виробляє у школярів санітарно-гігієнічних навички догляду за тілом,
одежею, уміння організувати свою працю і
відпочинок. “Тіло, пише педагог, – це орган,
через який душа стикається зі світом і
оточенням, це знаряддя духа” [12, c. 171].
Вдосконалення тіла різноманітними способами і засобами педагог називає плеканням.
Серед чинників, які впливають на збереження
здоров’я, він звертає особливу увагу на
харчування, рух і відпочинок, чистоту тіла.
Міським школам радить якомога частіше
організовувати поїздки за місто на природу.
Будучи директором учительської семінарії,
Ю. Дзерович щороку організовував літній
відпочинок для своїх вихованців. Він звертався до сільських священиків, і ті забирали
на літо до себе дітей з міста. Незаможній
міській дітворі допомагали також добродійні
товариства, організовуючи в селах літні
табори, т.зв. “вакаційні оселі”. Дитина, писав
педагог, повинна багато рухатися. Якщо вона
любить сидіти спокійно, то вона або хвора,
або носить в собі зародок хвороби. Діти
мають на перервах якнайбільше бігати,
стрибати, бавитися в рухливі ігри. Для цього
їм треба створити відповідні умови. Великого
значення він надавав загартуванню нервової
системи (плеканню органів чуття і волі).
Гігієна нервів, на його думку, має вирішальне
значення не тільки для фізичного здоров’я,
але й для вироблення характеру, оскільки
весь матеріал душевного світу пов’язаний з
функціонуванням нервової системи.
Заслуговує на увагу досвід фізичного
виховання в учительській семінарії, якою
керував Ю. Дзерович. У щорічних звітах про
її роботу вагоме місце відводилося аналізові
стану здоров’я учнів. Члени гуртка самоосвіти, який очолював2 сам директор, неодноразово виступали з доповідями, що стосувалися проблем фізичного розвитку і здоров’я.
Важливого значення у семінарії надавали
спорту. Цікавим є досвід фізичного виховання у чоловічій гімназії при духовній
семінарії3. Цю гімназію Ю. Дзерович очолю-

1

Ю. Дзерович збирав гроші для будівництва та
функціонування інтернатів (бурс) у Стрию і Львові, для
Фонду вдів і сиріт по священиках. Коли у 1939 р. з
приходом більшовиків усі громадські організації були
ліквідовані, Ю. Дзерович звернувся до органів влади з
просьбою дозволити діяльність хоча б харитативних
товариств.
Він забрав на виховання трьох дітей-сиріт своїх
далеких родичів, дав їм освіту, у той час коли в сім’ї
було своїх п’ятеро дітей.
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Звіти та повідомлення у молодіжній пресі про
діяльність гуртка самоосвіти імені Б. Грінченка у
1921/27 роках засвідчують актуальність проблем
фізичного виховання. Тут за цей час були прочитані
доповіді на теми “Про початки й розвиток фізичного
виховання”, “Сонце і його природа”, “Що таке антропологія”, “Про повітря” [20, арк. 311; 129, с. 81-82].
3
Ця чоловіча гімназія, або, як її офіційно називали,
“мала семінарія”, була відкрита у 1930 р. з ініціативи
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вав у 1930-32 роках. У кожному класі гімназії
учні створювали ради з метою організації
самоврядування. У межах всієї установи вони
були об’єднані у “Палату співжиття”, яка
складалася з двох секцій: здоров’я і відродження. Одним із завдань секції “Відродження” була антиалкогольна пропаганда
серед населення1.
Другою складовою виховання Ю. Дзерович називає виховання душі. Поняття душі
включає в себе мислення, почуття і волю.
Розвитком мислення займається дидактика, а
педагогіка – вихованням почуттів і волі.
Процес навчання розглядається як могутній
засіб для виховання почуттів і волі. Почуття –
інтелектуальні, естетичні, моральні, релігійні
і патріотичні – мають яскраво виражений
суспільний характер і засвідчують ставлення
людини до різних сторін суспільного життя.
Інтелектуальні почуття – це радість від
пошуку і пізнання правди. Вони визначають
успіхи в навчанні. Якщо учитель буде
відзначати найменші успіхи дитини, час від
часу показуватиме її поступ у навчанні, то
цим плекатиме інтелектуальні почуття.
Навчання, яке не приносить дитині радості, за
переконанням Ю. Дзеровича, не має для її
духовного розвитку жодної цінності. З
інтелектуальними почуттями тісно пов’язане
почуття правдомовності. Як пише Ю. Дзерович, це неоціненна суспільна чеснота. Вона
спонукає людину глибше пізнати речі, є
митрополита Андрея Шептицького. Навчальний заклад
був створений після польських погромів, жертвами яких
стали українські читальні, кооперативи, школи, молодіжні спортивні організації “Сокіл”, “Луг”, українські
школи. Тюрми Львова, Дрогобича, Станіслава, Коломиї
були переповнені українськими студентами й
гімназистами. Багато учителів залишилося без роботи.
З допомогою прийшов митрополит Андрей
Шептицький. Існування духовних семінарій і т.зв.
“малих семінарій” у кожній греко-католицькій єпархії
забезпечувалося угодою Польської держави з Ватиканом. Вихованці “малих семінарій” могли не тільки
мешкати в семінарії, а й учитися. Держава не втручалася в роботу цих виховних закладів. Митрополичий
Ординаріат оголосив, що учні старших класів, яких не
прийняли до середніх шкіл, можуть бути прийняті до
Малої семінарії. Навчання тут було організовано за
програмою державної гімназії класичного типу для 6,7,8
класів. Після закінчення навчання учні школи мали
право екстерном складати екзамени на атестат зрілості у
державних навчальних закладах. Диретором семінарії
призначили Ю. Дзеровича.
1
Протиалкогольний рух на Західній Україні поширився
завдяки заходам товариства “Просвіта”, і зокрема,
митрополита Й. Сембратовича, з ініціативи якого
постали масово братства тверезости. У часи польської
окупації антиалкогольну пропаганду взяло на себе
товариство “Відродження”.

підвалиною взаємної довіри між людьми.
Почуття правдомовності плекають, навчаючи
історії, літератури та ілюструючи при цьому
прикладами велич правдомовності та огиду
облуди і брехні. Щоб допомогти дітям полюбити правду, потрібно виявляти до них
довіру, виховувати почуття честі, показувати
власний приклад правдивого життя. У статті
“Практичні вказівки для релігійно-морального виховання” Ю. Дзерович наголошує на
необхідності виховувати почуття правдомовності уже в дошкіллі. Він застерігає також
перед універсальністю педагогічної терапевтики брехливості, наполягаючи на обов’язковому індивідуальному підході.
Школа має плекати в дітей почуття власної
гідності (честі). Це почуття виробляється
шляхом пізнання самого себе, вихованням
віри у власні сили. Для цього шкільне життя
мусить бути організоване так, щоб учні могли
виявити відповідальність за взяті на себе
обов’язки, могли опікуватися слабшими і
допомагати меншим.
Не менш важливо, на думку Ю. Дзеровича,
розвивати у дітей естетичні почуття.
Естетична культура допомагає вирізняти
прекрасне, благородне не лише у мистецтві, а
й у повсякденному житті: у праці, в побуті, в
поведінці людей. Стан задоволення, викликаний красою, впливає і на моральну сферу.
Для розвитку естетичних почуттів потрібно
створювати таке середовище, яке постачало б
дитині якнайбільше естетичних вражень. Цим
середовищем є естетика книжок, іграшок,
шкільного приладдя, одягу, краса рідної
мови, українські звичаї та обряди, шкільні
свята, підготовані згідно з вимогами естетики. Неоціненним джерелом естетичного
виховання є мистецтво і природа. Важливо,
щоб діти навчилися не лише відчувати красу,
а й створювати її.
Релігійні почуття – надзвичайно важливий компонент виховання душі. У статті
“Релігійне виховання в дошкіллях” Ю. Дзерович обґрунтовує незамінну роль релігії для
морального виховання молоді. Давно зауважено, що віра загалом є дуже сильним
чинником життя людини, допомагаючи їй
переносити найбільші труднощі. Байдуже
ставлення до віри сприяє дегуманізації
людини. Релігійні почуття дитини, пов’язані з
Богом, такі як пошана, любов, покора,
вдячність, спонукають до християнської поведінки, забезпечують злагоду в суспільстві. До
релігійного виховання педагог відносить
навчання релігії і релігійні практики. Жоден з
17

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2011 / № 1

предметів не має такої сили виховного
впливу, як релігія. “Не допоможе людям і
найбільше багатство, якщо взаємно будуть
себе обманювати, обкрадати і ненавидіти.
Тільки внутрішня культура, яка творить
людину доброю і благородною, є джерелом
справжнього щастя. А та культура виростає зі
служби Богови, із сповнювання заповідей
Божих, яких навчає релігія”, – справедливо
зауважує Ю. Дзерович у “Катихитиці” −
підручнику з методики навчання релігії.
У поглядах видатних українських педагогів завжди була віра в могутню силу
релігійного виховання.. С. Русова інстинкт
релігії називає “святая святих дитячої душі”,
а молитву вважає найбільш інтелектуальним
актом релігійного настрою. “Хай над всіма
враженнями світить над дитиною висока і
захисна думка: “Бог є на світі!”, – пише авторка
“Нової школи соціального виховання”.
Морально-релігійне виховання – центральна проблема і в педагогічній системі
Г. Ващенка, який переконаний, що “релігія
об’єднує всіх, хто стоїть на засадах Правди і
Добра”[2, с. 184].
Особливо актуальними сьогодні є погляди
Ю. Дзеровича на розвиток патріотичних
почуттів – природної прив’язаності людини
до свого найближчого світу і людей, які нас
оточують. Природжене почуття любові до
свого, рідного потрібно зміцнювати, поширювати і на його основі формувати національну свідомість. Цьому сприяють всі
українознавчі дисципліни, екскурсії рідним
краєм, в музеї. Ю. Дзерович відмежовує
дієвий патріотизм від розмов про патріотизм.
Служіння батьківщині, каже він, починається
з наполегливого навчання, з вироблення в
собі сильного характеру, з опанування своїх
пристрастей, з ублагородження своїх почуттів: “Хто замолоду з любови до батьківщини
привик до праці й обов’язковости, до
ощадности, той у пізнішому віці ставлятиме
інтереси народу понад особисті, клясові,
партійні інтереси, та не обмежиться до
нарікання, співання патріотичних пісень і
участи в патріотичних торжествах, а не
пожалує часу, гроша й труду, щоб справді
причинитися до добра нації так у часі миру,
як і під час війни” [12, с. 217-218].
Виховання почуттів Юліян Дзерович
розглядав як основу виховання душі. На його
думку, саме почуття є джерелом майже усіх
вчинків людини.
Виховання волі – друга складова виховання душі у педагогічній системі Ю. Дзе18

ровича. Проблема волі має багатовікову
історію, але, на жаль, і сьогодні не можемо
говорити ні про досягнення у цій сфері, ні про
широту досліджень, ні про її популярність.
Багато філософів, психологів і педагогів наголошували на залежності від волі практично
всього життя людини. Так, наприклад,
німецький філософ І. Кант узалежнював від
волі світогляд людини. Як владу душі над
тілом і як засіб перетворення бажань в
переконання і рішення розглядав волю
К.Д. Ушинський. Проблемі виховання волі
присвячені праці німецького педагога
Ф. Ферстера.
Ю. Дзерович пов’язує з волею моральну
культуру індивіда, яка є результатом морального і соціального виховання. Моральна
культура людини – це її здатність на моральний вибір між добром і злом. Безсумнівно,
щоб діяти вільно, самостійно і відповідально,
треба бути достатньо вольовою людиною.
Воля має великий вплив на мислення, отже,
на інтелектуальну діяльність людини. Вона є
інструментом опанування наших почуттів і
пристрастей. Необхідність виховання волі
була викликана і соціальними причинами боротьби українського народу за свою незалежність, що вимагало постійного зусилля волі.
З розвитком волі пов’язане виховання
характеру. До основних засобів його виховання Ю. Дзерович відносить насамперед дисципліну, а також навчання, формування сталих переконань, релігію (особливо сповідь).
Людину із сильною волею педагог називає
“характерною людиною”. У поняття характеру Ю. Дзерович включає маральні якості
людини, зміст її почувань і бажань. У його
“Педагогіці” бачимо поняття “моральний
характер”. Промовистим є його тлумачення
самого поняття “характер” – “це духовне
п’ятно, яке благородні і моральні засади
витиснули на цілому єстві людини, і які
повторюються в його думках, почуттях і
ділах… Це монархія волі… Це стале прямування
до
добра,
що
виявляється
одностайним діянням” [12, с. 239].
Виховання і самовиховання характеру
Ю. Дзерович розглядає як організацію життя
згідно з засадами християнської моралі. Це
надзвичайно важливе завдання національного
виховання, адже “від того, чи зуміємо виховати сильні характери з великим почуттям
відповідальності, заразом смілі, відважні й
рішучі одиниці, залежатиме в значній мірі
наше майбутнє” [12, с. 61]. Ідею виховання
волі й характеру як найважливішу педа-
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гогічну проблему активно обговорювали в
часи Ю. Дзеровича в педагогічній пресі, у
працях на теми виховання, на різноманітних
педагогічних зібраннях. Так, наприклад,
Яким Ярема доповіддю про специфічні риси
українського характеру відкривав Перший
український педагогічний конгрес у Львові у
1935 році. У його резолюціях і постановах
формування характеру названо головним
завданням суспільного виховання. Про
необхідність плекання сильних і добрих
характерів як найважливіше виховне завдання
писав у статті “Дайте
дітям характер”
львівський педагог П. Паращин.
У 1937-1938 роках генеральний інститут
католицьких акцій у Львові провів конференції на виховні теми для батьків і учителів.
У рішеннях цих конференції наголошувалося, що завдання школи – не тільки навчити,
але передусім виховати моральний характер
на релігійній і національній основі [28].
У наш час виховання характеру залишається таким же важливим завданням
школи, як і за часів Ю. Дзеровича. Деморалізація на всіх ділянках суспільного життя
змушує розглядати проблему вироблення
сильних характерів як питання загальнодержавної ваги, питання національне. На відсутність характеру у покоління, що прийшло
до влади, вихованого більшовицьким режимом, вказував український письменникшістдесятник Є. Сверстюк. Він нази-ває його
“окраденим і обманутим молодим поколінням, в якому багато хто ні в що не вірить,
нікого не любить і нічого не хоче” [34, с. 62].
Результати виховної праці визначають
найрізноманітніші чинники: релігійні, моральні, розумові, суспільні тощо. Ідучи за
традиціями європейської християнської педагогіки, Ю. Дзерович узалежнює виховний
процес від дисципліни. До дисципліни
педагог відносить: приклад, призвичаювання,
наказ, заборону, контроль, нагадування,
прохання, заохочування, похвалу, покарання,
осуд, нагороду. Дисциплінувати розум,
почуття і волю (поведінку) вихованців – ось
завдання вихователя. Український педагог заперечував ідею вільного виховання Ж.-Ж. Руссо,
негативно ставився до досвіду виховання без
дисципліни
у
яснополянській
школі
Л. Толстого. Ю. Дзерович пише, що моральний закон, даний людині Богом як загальна
норма, і правом кожного є зробити цю норму
своїм законом. Хоч християнство і не визнає
за людиною права бути джерелом моральних
законів, однак християнська мораль не є для

людини чимось чужим, бо випливає з її
природи і відповідає потребам її духу.
“Заперечення вільної волі є запереченням ідеї
виховання”, – пише він у “Педагогіці”.
Примусове за своїм характером виховання є
вільним за цілями, оскільки мета його –
самостійність вихованця.
Ю. Дзерович обґрунтовує потребу синтезу
авторитету і свободи у вихованні. Цьому
присвячені його статті “Автономія і гетерономія у вихованні” (1933), “Християнське
релігійно-моральне виховання молоді” (1935).
“Золоте правило” педагогіки Ю. Дзеровича
гласить: “Малій дитині наказуй, старшій –
доручай, юнакові – дай пораду”. У ньому
блискуче передана суть виховання дитини:
від несвободи до свободи вихованця. Цей
наказ ілюструє дію закону зростання свободи
у педагогічній системі Ю. Дзеровича. Дисципліна тут не є чимось механічним, якимсь
технічним засобом.
Сучасна педагогіка схильна розглядати
дисципліну як результат виховання. Ю. Дзерович, на відміну від сучасної педагогічної
науки, вважає її засобом впливу на характер.
Оскільки дисципліна, за визначенням педагога, включає в себе низку перелічених вище
засобів, то доцільно було б говорити про
метод дисциплінування у педагогічній
системі Ю. Дзеровича (упорядкування життя,
поведінки індивіда згідно з моральними
нормами). Основою дисципліни є послух.
Необхідність послуху, особливо в дитячому
віці, обґрунтовується у статті Ю. Дзеровича
“Практичні вказівки для релігійно-морального виховання” (1938). Найдієвішим виховним засобом український педагог називає
приклад. Діти, молодь наслідують батьків,
старших товаришів, учителів. Прикладом для
наслідування може стати громадський діяч,
літературний герой. Виховання прикладом
особливо актуальне сьогодні, коли засоби масової інформації, телебачення, художня література пропонують молоді псевдогероїв, які є
носіями цінностей, що суперечать християнській моралі. Сучасна педагогіка не випадково застерігає перед лицемірством, коли вихователь (учитель чи родина) проповідує моральні принципи, але поводиться цілком
інакше. Це приводить молодь до цинізму і
розчарувань. Небезпечною є й інша крайність, коли батьки і учителі не вірять у правду
і справедливість, руйнуючи тим самим у дітей сумління, поняття правди і справедливості.
У ранньому і молодшому шкільному віці
добрі результати дає призвичаювання дитини
19
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до добра, до таких чеснот, як порядок, точність, увага, чистота, наполегливість і подолання зла: брехні, злослів’я, примх. Цей засіб
вимагає індивідуального підходу до дитини.
Ю. Дзерович застерігає перед надмірним
захопленням такими засобами дисциплінування, як наказ і заборона. Діти, які звикають підпорядковуватися лише наказам, не
розвивають самостійного мислення, не
формують у собі почуття честі, самоповаги.
Не відкидає Ю. Дзерович і запобіжного
контролю поведінки дитини. Нагляд передбачає спостереження за приватним і громадським життям вихованця, ознайомлення з колом
його читацьких інтересів, захопленнями,
друзями.
До почуттів дитини педагог радить звертатися засобами переконування і прохання.
Обережного застосування вимагають, на його
думку, й стимулювальні засоби: схвалення,
заохочення, осуд, докір. Ю. Дзерович був
противником заохочення учнів до змагань у
навчанні і в поведінці. Він радить бути
ощадними у похвалах і нагородах, оскільки
дитина мусить діяти морально не задля
нагород. “Справедлива нагорода, – пише він,
– підносить дитину у власних очах, неслушна
нагорода деморалізує її” [12, с. 140]. Найкращий вплив, на його думку, мають спільні
нагороди, як, наприклад, прогулянки, усміх
учителя, його дотепний жарт.
Аномалією у вихованні вважає педагог
застосування погроз і покарань. Що гірший
учитель, то більше є покарань і навпаки.
“Кількість уживаних кар не свідчить про
якість натури дитини, але про вартість
учителя”, – читаємо у “Педагогіці”. Хоча
поняття кари не можна цілком усунути зі
свідомості дитини, бо воно пов’язане з суспільним життям. Ю. Дзерович звертає увагу
на різне призначення покарань у суспільстві і
в процесі виховання. Караючи злочинця,
керуються законом і не вникають у психологічні мотиви злочину. Покарання дитини
вихователем можливе у виняткових випадках.
Учитель може застосувати моральні види
покарань: докір поглядом чи словом, осуд.
Однак він мусить глибоко вникнути у
причини поганої поведінки чи неморального
вчинку вихованця. “Кара тільки тоді успішна,
коли дитина через кару незадоволена собою, а
не виховником”, – підсумовує педагог.
Результативність виховної праці Ю. Дзерович пов’язує з авторитетом учителя, що
оснований на любові до дитини. Авторитет –
це насамперед відповідальність. Саме із зане20

падом авторитету (насамперед морального)
пов’язана сьогодні криза в освіті.
Окрему групу в педагогічній системі
Ю. Дзеровича становлять суспільні засоби
виховання: клас як суспільна група, суспільна
думка, шкільне життя після уроків, професійне навчання, культурно-освітні та
спортивні товариства, ігри, віча тощо.
Сила впливу колективу на особу надзвичайно велика. Дуже мало людей здатні самі
по собі відстоювати свої переконання і
виявляти свою громадянську позицію. Існує
велика жадоба соціального схвалення і готовність заради цього багато чим пожертвувати.
Дитина легко піддається впливу колективних
пристрастей і суджень. У зв’язку з цим
Ю. Дзерович обґрунтовує потребу педагогіки
суспільної думки. Життям молоді треба
керувати, його треба організувати. Працюючи
в учительській семінарії, Ю. Дзерович з метою суспільного виховання молоді використовував ідею кооперації. Шкільні крамнички,
гуртки “шкільна самопоміч”, гуртки самоосвіти виховували в учнів почуття солідарності
і взаємодопомоги. Так, гурток самоосвіти
імені Б. Грінченка, заснований в учительській
семінарії з ініціативи її директора Ю. Дзеровича, мав при собі касу взаємодопомоги
“Самопоміч”. У семінарії успішно функціонував шкільний кооператив “Єдність”1,
наставником якого був Ю. Дзерович. Тут учні
розвивали свою самостійність, ініціативу,
підприємливість, почуття відповідальності за
спільну справу. Суспільне виховання у семінарії, якою керував Ю. Дзерович і метою
якого було “виховання почуття громадянства
як найвищого виразу усуспільненої особистості” [32, арк. 99-100], передбачало теоретичну частину: лекції, бесіди, дискусії на теми
суспільного життя (“Про поведінку рівних собі”
“Про ввічливість”, “Про дисципліну в школі”
“Про дисципліну в суспільстві і державі”,
“Егоїзм і альтруїзм”, “Чого вимагати від
усуспільненої особи в державі” [32, арк. 100].
Школою солідарності вважав Ю. Дзерович
молодіжні організації. Особливо популярною
серед української молоді був “Пласт”2
1

У 1926 році кооператив “Єдність” налічував 52 члени.
Загальний касовий оборот становив 2661 зл. Кооператив
продавав шкільні приладдя, цукор і солодощі. У кінці
року скуповував шкільні підручники, які на початку
року продавав з малим прибутком. Із членів
кооперативу обирали надзірну раду, дирекцію,
контрольну комісію, продавців [32, арк. 311].
2
Український “Пласт” готував молодь до громадського і суспільного життя. Особливого розквіту він
досягнув у 1920−1930 роках. У 1930 році польська
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Пластовий закон вимагав завжди і скрізь
говорити правду, бути дисциплінованим і
чуйним, дбати про свою честь, бути витривалим і наполегливим у навчанні, не вживати
алкоголю і не палити. Заслугою “Пласту”, на
думку Ю. Дзеровича, є те, що він плекає
благородне змагання, здорові амбіції, готовність до посвяти, почуття збірної приналежності й корпораційного духу, вміння обмежуватися, панувати над собою, дисципліну,
основану не на примусі [12, с. 147]. Товариські забави, що їх влаштовували пластуни,
сприяють вихованню почуття приязні, поваги
до прав більшості, самоопанування. Ігри
створюють умови для щирості і відвертості,
чемності і тактовності.
Ю. Дзерович був переконаний, що виховання вимагає від педагога, крім знань,
великого таланту. Адже від вихователя залежить доля довіреної йому дитини. Впливаючи
на духовний світ своїх вихованців, учитель
впливає на долю народу і батьківщини. “Хід
подій світу, нові течії, суспільні перевороти
мають тут нераз своє оконечне джерело й
початок”, – писав визначний педагог. Він виділяє три визначальні риси вихователя: 1) педагогічний хист, талант, педагогічний такт;
2) педагогічні знання, центральне місце серед
яких належить психології; 3) педагогічний
досвід: бажання, щоб вихованням займалися
учителі, які мають достатній життєвий досвід
[12, с. 77-78]. Ознаками ідеального вихователя є: чуйність, самоконтроль, лагідність, совісність, любов до Батьківщини, скромність,
дисциплінованість і вимогливість, батьківська
влада заборонила цю молодіжну організацію як
націоналістичну.
Крім “Пласту”, українська молодь брала активну
участь у діяльності марійського товариства (Марійська
дружина), яке перебувало під покровительством грекокатолицької церкви. Завдання цієї молодіжної
організації полягало у поглибленні духовного життя
молоді. У 1929 році Ю. Дзерович увійшов до складу
головної ради Марійського товариства. У 1938 році в
Галичині налічувалося 268 Марійських дружин з 22355
членами [19, арк. 12]. Центральний відділ Марійських
товариств у Львові видавав журнали “Поступ” – для
студентів (у цьому журналі Ю. Дзерович друкував свої
статті та рецензії на книги), “Наш приятель” – для дітей.
Марійські дружини поширювали серед молоді книжки
що мали сприяти моральному вихованню. Так, наприклад, з 1923 по 1932 роки було поширено понад 2 млн
примірників книг та брошур [19, арк. 12]. Щороку у
Львові відбувалися свята Марійських дружин,
організовували дискусії, лекції з метою поглиблення
релігійного світогляду і морального вдосконалення
молоді. Члени цих товариств відвідували лікарні,
допомагали немічним, старим і хворим, займалися
благодійною діяльністю. Вони мали були бути начитані
та обізнані з подіями, що відбувалися у світі.

любов до дітей. Вихователь мусить мати
морально-релігійний характер.
Сам Ю. Дзерович, як згадують його сучасники, завжди був “повним великих мрій,
вічно усміхненим, повним молодечого запалу” [29]. Про нього говорили як про людину
“великих знань, високої освіти і небуденної
шляхетності. Своїм ясним і легко сприймальним способом викладання, а ще більше щирим і рідним відношенням до молоді він умів
з’єднувати собі її серця” [39]. Його називали
“громадським батьком”.
Результат виховного процесу залежить
великою мірою й від того, чи враховано вік
дитини, темперамент, стать, вроджені здібності. Окремі фази психічного розвитку
дитини вимагають різних до неї виховних
підходів. Промовистими є уже самі назви цих
періодів. Розгорнуту характеристику їх
Ю. Дзерович подає у “Педагогіці”: дитинство
(раннє (0-5 років), перший застій (5-7 років),
об’єктивна доба (7-11 років)), молодість (вік
упертості (11-14 років), вік дозрівання (14-17
років), доба гармонізації (17-21)) [12, с. 96].
Реформа української педагогіки сьогодні
відбувається у напрямі особистісно орієнтованої моделі освіти. У зв’язку з цим актуальність педагогічних ідей Ю. Дзеровича незаперечна. Він обґрунтував у своїх працях потребу такої школи, “в якій цвіте ініціатива і
самостійність учнів, в якій виховуються
сильні характери” [11, с. 26].
Розвиваючи у дітях головні рушійні
сили життєдіяльності людини – розум,
почуття і волю, українська школа зможе
виховати українця, основними прикметами якого є свідомий патріотизм, висока моральність, господарність, освіченість, професіоналізм, фізична й естетична культура,
витривалість, підприємливість й ініціатива.
“Є тільки один ідеал довершеності, перед
яким схиляються всі народи, це ідеал, що
його дає нам християнство. Все, чим людина
як людина може і повинна бути, виражено
цілком у божественному вченні, і вихованню
залишається тільки, раніше всього і в основу
всього, вкоренити вічні істини християнства.
Воно дає життя і вказує вищу мету всякому
вихованню, воно ж і повинно служити для
виховання кожного християнського народу
джерелом усякого світла і всякої істини” [38,
с. 108], – ці переконання визначного педагога,
вихідця з України К. Ушинського, написані
задовго до початку педагогічної діяльності
Ю. Дзеровича, могли б бути сказаними і
українським галицьким педагогом, який через
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80 років напише у своїй “Педагогіці”, що
“християнський виховний ідеал найдовершеніше виявляє ідеї правди, добра і краси” [12,
с. 40-41]. У 1935 році перший український
педагогічний конгрес у Львові, на якому
Ю. Дзерович виступив з доповіддю “Засоби
релігійно-морального виховання”, визнав
“систему виховання, оперту на християнській
вірі, науці й моралі, за єдино доцільну” [31,
с. 236]. Справедливість цієї позиції підтверджує історія. Вона засвідчує, що занепад віри
завжди супроводиться знеціненням у суспільстві морально-етичних цінностей. Моральна людина не потребує над собою
контролю збоку, бо здійснює його сама. Закон моральності, що живе в душі людини,
пробуджує в ній голос сумління. Це внутрішня мотивація моральної поведінки людини. І
вона невіддільна від віри.
У багатьох країнах у системах освіти
релігія завжди відчутно впливала і впливає на
педагогічну думку, як, наприклад, у Польщі,
Німеччині, Італії, Португалії, Іспанії, Ірландії,
Бельгії, Франції, навіть у США.
Сучасна система виховання слабка і
неефективна. Виховання не може ґрунтуватися виключно на науковому уявленні про
людину, яке не пояснює сутності людини та її
основних цінностей. Це може зробити лише
релігія з її релігійно-філософським уявленням
про людину як про синтез двох світів –
фізичного і духовного. Французький філософнеотоміст Марітен пише, що уся система
виховання мусить мати на увазі душу, ту
таємничу область, до якої неможливо підступитися жодною технікою [16, с. 62-63].
Сучасна українська педагогіка пріоритетним напрямом реформування освіти визнає
розвиток у дитини духовності як домінантної
першооснови у структурі особистості.
Українська педагогічна наука, яка сьогодні
у пошуках виховного ідеалу борсається між
Сходом і Заходом, має звернутися до власних
педагогічних джерел. Щоб зберегти національну ідентичність, мусить повернути собі
втрачений у часи тоталітаризму демократичний християнський виховний ідеал.
Педагогічна спадщина визначного українського педагога, вченого, священика Юліяна
Дзеровича, “Педагогіка” якого названа
І. Огієнком “нашим соборним національним
добром”, і є частиною того цілющого
джерела, з якого може черпати ще не одне
покоління українських педагогів.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Література
1. Боднарук Іван. Роля вчителя в розвитку Стрийщини

22

// Стрийщина: Історико-мемуарний збірник Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини,
Рожнівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини. Том І; за редакцією Ірини Пеленської,
Климентія Баб’яка /Наукове товариство
ім. Т. Шевченка. Український архів. Регіональний
збірник. Том ХLІХ. – Комітет Стрийщини. – НьюЙорк; Торонто; Париж; Сідней, 1990.
Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава: Ред. газ.
“Полтавський вісник”, 1994. − 191 с.
Великанович Д. За українську школу (В справі
зміни закону від 31 липня 1924 року про мову
навчання в державних школах). – Львів: Рідна
школа, 1937. − 56 с.
Гелей С. Д. Василь Кучабський: Від національної
ідеї до державності (Українська консервативна політична думка першої половини ХХ ст. та її вклад в
історичну науку). − Львів: Вид-во “Коопосвіта”
Львівської комерційної академії, 1998. − 532 с.
Герасимович І. До боротьби за рідну школу! (В
справі шкільного плебісциту) // Рідна школа. –
1927. − Ч. 5-6.
Герасимович І. Доля українського шкільництва в
Польщі // Діло. − 1936. – Ч.18.
Голос Є.Е. Митрополита до руского народа //
Руслан. − 1908. − Ч. 86. − 17 (30 квіт.)
Грицак Я. Нарис історії України. Формування
української модерної нації ХІХ – ХХ століття. – К.:
Ґенеза, 1996. – 360 с.
Грушевський М. Про українську мову і українську
школу. − К.: Веселка. − 1991.
Дзерович Ю. За нові методи праці // Новий час. −
1937. − Ч. 280. − 17 груд.
Дзерович Ю. Оживлення науки релігії методою
“Школи праці” // Нива. −1929. − Ч. 1.− С. 25-34;
Ч. 2. − С. 29-39.
Дзерович Ю. Педагогіка. / Праці Греко-Католицької
Богословської Академії. Т. XVII−XVIII. – 240 с.
Дзерович Ю. Трудова школа. // Поступ.
Студентський вісник. – 1924. – Ч. 2. − С. 30-36; Ч 4.
– С. 103-100; Ч. 6. – С. 167-174.
Дзерович Ю. Ціла правда про радикалів. − Львів:
Накладом автора, 1910. – 100 с. (Християнська
бібіліотека, ч.1).
За визволення духа // Новий час. − 1937. − Ч. 274. −
10 груд.
Зенина Л. Философско-методологические проблемы
в системе образования США // Школа. − 1997. −
№5. − С. 58-65.
Звідомлення Головного виділу “Учительської
громади” за час від 14.ІІ. до 31 ХІІ. 1926 р. //
Українська школа. − 1926. – Зш.17-18 (59-60).
Звіт про діяльність Бурсового гуртка. − ЦДІА у
Львові, ф.206, оп.1, од.зб.1718, арк.1-19.
Звіти, петиції та листи про діяльність Марійського
товариства. – ЦДІА у Львові, ф.408, оп.1, од.
зб.322, арк.1-13.
Звіти про перевірку діяльності державних семінарій
Львівського шкільного округу 1929-1930. − ЦДІА у
Львові, ф.179, оп.3, ср.122, арк.1-114.
Із загальних зборів Християнсько-Суспільного
Союза у Львові 2 лютого 1914 р.: Резолюції //
Руслан. − 1914. − Ч. 32.
Кудрик В. Маловідоме з історії греко-католицької
церкви.Т.1. – Вінніпеґ: Видання Видавничої спілки
Еклезія, 1952.
Лисак-Рудницький І. Націоналізм // Історичні есе: В
2 т. / пер. з англ. У. Гавришків, Я. Грицака. – К.:
Основи, 1994. − Т.2.

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2011 / № 1
24. Лисак-Рудницький І. Українці в Галичині під
австрійським пануванням // Історичні есе: В 2 т.
/пер. з англ. М. Бадік, У. Гавришків, Я. Грицака,
А. Дещиці, Г. Киван, Е. Панкеєвої. − К.: Основи,
1994. − Т. І.
25. Листи до директора поліції у Львові та ініціаторів
Бурсового гуртка у Львові про заснування та
відновлення вищезгаданого гуртка. – ЦДІА у
Львові, ф.21, оп.1,спр.1711, арк.1-10.
26. Листи до директора поліції у Львові та ініціаторів
відкриття Бурсового гуртка у Львові. –
1913−1921 рр. − ЦДІА у Львові, ф.206, оп.1,
спр.1712, арк.1-10.
27. Огієнко І. “Педагогіка” Ю. Дзеровича // Наша
культура. – 1937. – Кн.10.
28. Основи католицького виховання // Дзвони. – 1938. −
Ч. 6. − С. 247-252.
29. о. Юліян Дзерович. Памяті заслуженого священика і
громадянина // Краківські вісті. – 1943. – Ч.87. − 29
квіт.
30. Пеленська І. Рідна школа в боротьбі за існування //
Стрийщина: Історико-мемуарний збірник Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини: В 2 т. / Редактори: Ірина Пеленська,
Климентій Баб’як: − Нью-Йорк; Торонто; Париж;
Сідней: Наукове товариство ім. Шевченка.
Український архів. Регіональний збірник. Том
ХLІХ. Комітет Стрийщини. – 1990. – Т. 1.
31. Перший Український Педагогічний Конгрес. 1935. –
Львів: Накладом товариства “Рідна школа”, 1938. –
252 с.
32. Протоколи засідань і конференцій педагогічної ради
ІІІ державної жіночої вчительської семінарії у
м. Львові. 1922-1930. – ЦДІА у Львові, ф.179, оп.3,
спр.1168, арк.1-106.
33. Протоколи засідань ради товариства “Захист
ім. митрополита А. Шептицького для сиріт у
Львові”. 1918−1939. – ЦДІА у Львові, ф.408, оп.1,
спр.321, арк.1-75.

34. Сверстюк Є. Блудні сини України: Зб. есеїв, літ.крит. статей, присвячених відродженню
духовності. – К., 1993. – 243 с. – (Українське
відродження: історія і сучасність / Б-ка журн.
“Пам’ятки України”, Кн.13, Сер. І, Вип. 1-2).
35. Світильник істини: Джерела до історії Української
Католицької Богословської Академії у Львові
1928/29 – 1944. Матеріали зібрав і опрацював д-р
Павло Сениця. – Торонто; Чікаго: Видання
Українського Католицького університету
ім. св. Климента папи. Накладом абсольвентів
Української Католицької Богословської Академії, –
1976. − Частина друга / Праці Греко-Католицької
Богословської Академії. Том XLIV. − 663 с.
36. Середяк А. Діяльність товариства “Просвіта” в
1929−1939 рр. // Нарис історії “Просвіти” /
Р. Іваничук, Т. Комаринець, І. Мельник,
А. Середяк. − Львів; Краків; Париж: Просвіта,
1993.
37. Товариство греко-католицьких священиків
ім. о. Андрея у Львові: Статут. − Львів: Накладом
Товариства, 1908. − 15 с.
38. Ушинський К.Д. Про народність у громадському
вихованні // Твори: У 6 т. – К.: Рад. школа, 1954. –
Т. 1. Педагогічні статті.
39. Федорович І. Памяті о. Юліяна Дзеровича. //
Краківські вісті. – 1943. – Ч. 94. − 7 трав.
40. Франк С. Л. Парадоксальная правда христианства /
С нами Бог. Три размышления // Духовные основы
общества. − М.: Республика, 1992.
41. Франк С. Л. Свет во тьме. Опыт христианской этики
и социальной философии // Духовные основы
общества. – М.: Республика ,1992. – С. 217-404.
(Мыслители ХХ в.)
42. Чех М. Про націоналізм? // Зустрічі. − 1991.− Ч. 2.
43. Швагуляк М. Українські консерватори і справа
українсько-польських взаємин (1921−1929 рр.) //
Polska i Ukraina. Sojuz 1920 roku і jego nastepstwa. −
Torun, 1997.

23

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2011 / № 1

Шановні читачі!
Пропонуємо вашій увазі одну з частин
книги Юліяна Дзеровича “Педагогіка”.
Юліян Дзерович

ВИХОВАННЯ ДУШІ*
§ 133. Духове життя.
Всяке досконалення людини мусить починатися від плекання й дбайливости за її
фізичну природу, бо дух, душа прокидається
тільки пізніше в дитини; але й пізніше треба
піклуватися про тіло, бо воно творить основу,
на якій може щойно розвинутися праця духа.
Духове життя, хоч яке воно ріжнородне,
можна звести на три головні сили або
здібності: 1) мислення; 2) почування й 3) воля
(хотіння-бажання).
Ті три головні сили або здібності нашої
душі вправді від себе відріжняються, однак
вони не перебувають у душі відокремлені, але
получені в одну гармонійну цілість, і одна
одну взаїмно спомагають і доповняють.
Побачимо це найкраще на прикладі, що його
беремо з Євангелія св. Луки (16, 3 і д.), про
несправедливого завідателя дому.
Був собі один чоловік багатий, що мав
управителя; і того обжалувано перед ним, що
він марнує його маєток. І покликав він його і
сказав йому: “Що це я чую про тебе? Здай
справу із свого заряду, бо вже не могтимеш
управляти”. І сказав собі управитель: “Що
мені робити, як мій пан відбирає від мене
заряд? Копати не здужаю, просити стидаюся.
Я знаю, що я зроблю, щоб, коли мене усунуть
від заряду, приняли мене люди в свої доми”. І
покликавши довжників свого пана, кожного
зокрема, сказав він першому: “Скільки ти
винен мому панові?”. А він сказав: “Сто мір
оливи”. І сказав йому: “Візьми своє письмо і
сідай скоро, напиши: пятьдесять”. Потім
сказав другому: “А ти скільки винен?” А цей
сказав: “Сто мір пшениці”1. І сказав йому:
“Візьми своє письмо і напиши: вісімдесять”. І
похвалив2) пан несправедливого управителя,
що хитро поступив.
З цього прикладу бачимо, що:
а) Управитель обмірковує, уявляє собі й
* Дзерович Ю. Педагогіка. / Праці Греко-Католицької
Богословської Академії. Т. XVII−XVIII. – 240 с.
1
Міра, єврейське бат = 20, на думку інших − 39 літрів.
2
Пан похвалив п р о в о р н і с т ь управителя, а не його
вчинок.
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копання, й жебрання, пригадує собі робітників і жебраків і т. д. Те все справа мислення, розуму, інтелєкту.
б) Він соромиться жебрати, тішиться, що
знаходить вихід для себе, він був би засмучений, якщо не знайшов би ніякого виходу;
це все діяльність почувань.
в) Він робить постанову і виконує її; це
діло хотіння або волі.
Отже почування не дається відмежувати
від свідомости (яка повстає внаслідок
мислення), бо свідомість товаришить нашій
чинності. Наша душа при кожній своїй роботі
працює ціла, неподільна, але годі заперечити,
що при мисленні ми свідомі інших проявів
душі, як при почуванні або бажанні. Тому
тільки з практичних причин, для кращого
перегляду
наших
духових
чинностей,
обговорюємо в науці психольоґії окремо
прояви мислення, окремо – прояви почувань,
а вкінці окремо – про бажань. В дійсності всі
ті прояви мають свій осередок у нашій
свідомості, а душа немов являється тільки
іншою своєю стороною при мисленні, іншою
при почуваннях, а знову іншою при проявах
бажання.
Про освічування, чим особливо займається
шкільне навчання, трактує дидактика, тому ту
частину педаґоґіки поминемо тут зовсім та
перейдемо до обговорення проявів почувань і
волі.3
Пізнаванням присвоює собі людина
зовнішній світ, що стається внутрішньою
власністю її ума, збагачуючи його зміст. Але
3

Тут лише зазначимо, чим займається загальна
дидактика. Вона вчить про можливість сприймання
змислами зовнішнього світа (змислові уявлення);
докладні уявлення називаємо п о г л я д о м , для
докладного погляду треба у в а г и . Ті вражіння ми
можемо відновляти, себто репродукувати, а на це
потребуємо п а м ’ я т и . Та наша душа може займатися,
крім реального світа, також вимріяним світом, до чого
служить їй у я в а (ф а н т а з і я ); коли наше думання
займається ріжними уявленнями, то лучить свідомо їх в
одну цілість, себто в якийсь с у д , а з кількох судів
творить висновок. Поняття, піднесені до ступеня
досконалості, називаємо і д е я м и , з чого знову можемо
собі витворити поняття і д е а л у . Зверхній вираз нашого
духового життя – це м о в а .
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самим умом людина не може впливати,
зміняти, розпоряджати речами і явищами
зовнішнього світу. До того потрібні дві інші
властивості душі, а саме: почування й воля.
Звичайно освічують виховники мозольно
ум дитини, його здібності, талант, пам’ятають
про його здоровля й розвиток фізичних сил,
виробляють їх для майбутньої карієри дитини
– а про її серце забувають цілковито. Тим
часом ушляхотнювання серця це, хто знає, чи
не найважніше завдання виховника, бо в серці
людини мають своє джерело всі майже її
вчинки. Як на неуправленому, забур’янілому
або змерзлому ґрунті добре зерно не
запустить коріння, подібно й у нерозвиненому, зіпсутому, захололому серці добрі
засади принятися не можуть, ані волі не
можна спрямувати до чесноти.
Тому ушляхотнювання серця повинно
бути найважнішим виховним завданням, до
якого взятися ніколи не завчасно; його треба
почати рівнорядно з вироблюванням засад і
волі.
Крім того й сам виховник мусить бути не
тільки людиною шляхетною й розумною, але
також із жаром у серці. Через серце він
потрапить до голови й волі вихованця, а це
йому облекшить його вчительську й виховну
працю.
§ 134. Почування.
Як зовнішні спостереження й тілесні впливи, так і внутрішні схильності й переконання
творять для душі приємний або неприємний
стан. Якщо душа свідома цього стану, тоді
називаємо цей стан душі почуванням.
Отже, під почуванням розуміємо свідомий
стан душі або приємний, як вдоволення,
втіха, веселість, радість, або неприємний, як
невдоволення, смуток, жаль, гнів.
Почування можемо також назвати свідомими рухами нашої душі. Ті рухи спричинюють зміни в нашому орґанізмі: велике
вдоволення напружує й скріпляє м’язи,
простує поставу, підносить голову, робить
погляд смілим і свобідним; підо впливом
прикрости корчиться вся постать, голова опускається, очі звертаються до землі. Погорда
видуває губи, здивування підносить брови й
відчиняє уста. Від перестраху людина відступає взад, блідне, її серце б’ється сильніше; а в
гніві вона морщить грізно чоло, очі кидають
вогнем, обличчя вкривається рум’янцем або
блідістю. Навіть деякі недуги (як жовтачка,
нестравність, нервовість, параліж, корчі)
можуть бути викликані нагальними почуван-

нями заздрости, гніву, гризоти, перестраху і т.
і., ба й не один випадок наглої смерти був
спричинений надмірним зворушенням, болем
або радістю.
Тому що мозок сполучений так зв. “блудним нервом” із серцем, то кожне сильніше
зворушення переноситься тим нервом на
серце й змінює його биття, а навіть може
цілком спинити биття серця і цим спричинити
смерть. Звідси то звикли ми в звичайній
бесіді вважати серце за осідок наших
почувань. Так говоримо, напр.: “серце мені з
радости б’ється”, “надія оживляє моє серце”,
“біль роздирає моє серце” і т. п. Та не
зважаючи на те, не треба думати, що наші
почування дійсно повстають у серці; взагалі
вони повстають у нашому умі, але як
найважнішим орґаном для ума щодо думання
– це мозок, то найважнішу ролю щодо
почувань відграє серце.
З наведеного бачимо, що почування мають
важливий, корисний або некорисний вплив на
все наше життя, як тілесне, так і духовоморальне, відповідно до того, чи ті почування
приємні, умірковані, благородні, чи навпаки,
неприємні, неумірковані, неблагородні. Коли
ті почування через довший час лишаються в
нашій душі або часто повторяються, набирає
наша душа тривалої вдачі, котра буває
відповідно до цих почувань або приємна,
весела, жвава, або неприємна, сумна,
пригноблююча.
§ 135. Роди почувань.
Нема ні одної хвилини в нашому житті,
щоб ми не підлягали якомусь почуванню, що
буває або помірковане, або оживлене, або
також ослаблене, зовсім так само, як і биття
нашого серця може бути правильне, прискорене або звільнене. Якщо всі почування нашої
душі знаходяться в поміркованому стані, тоді
називаємо такий стан душі душевним спокоєм або рівновагою. В міру того, з якою
силою зовнішні або внутрішні причини
випроваджують нас із тої рівноваги нашої
душі, повстають у нас слабші або сильніші
почування. Цілком слабі почування, що мало
що нарушають нашу душу, називаємо
нахилами, забаганками, і кажемо напр.:
“кортить мене”, “мені забагається”, “злість
мене пориває” і т. п.
Наглі й цілком несподівані вражіння
викликують у нас часто наглі почування, що
сильно зворушують нашого духа. Ті почування називаємо афектами (від лат.: afficere =
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набавити кого); як взагалі всі почування, так і
афекти можуть бути приємні, як радість,
одушевлення, або неприємні, як гнів,
перестрах, засоромлення.
Одні з цих афектів зрушують, як радість,
гнів, одушевлення; другі пригнічують (депримують), як смуток, страх, сором. Є ще й
третій рід почувань, а саме мішані, т. є й
приємні і неприємні заразом. І так, напр.,
коли якась амбітна людина здасть іспит, але
не так добре, як сподівалася; або коли когось
хвалять за чин, що його він волів сховати в
тайні; коли приходить дуже милий гість, але
не зовсім у пору; коли відчуваємо глибоку
вдячність, та не знаємо способу, як її виявити.
Почування, що мають джерело в змислових вражіннях, або якомусь стані тіла, зовемо
змисловими, а ті почування, що викликані
духовими чинностями, зовуться зворушеннями або душевними почуваннями. І так
змисловими почуваннями треба вважати,
напр., почування, викликані свобідним або
утрудненим віддиханням, дотиканням м’ягких і твердих, шорстких і гладких тіл,
синявою неба або чорними хмарами, гарною
мельодією або пронизливим скрипінням воза;
душевними почуваннями або зворушеннями
назвемо почування, викликані страхом,
любов’ю, гнівом, спокійною совістю.
Ділимо почування на щирі і нещирі. Якщо
якісь почування повстають у нас самі, без
ніяких зусиль, щоб їх викликати, змінити,
роздмухати, щиро виразити, то такі почування називаємо щирими. Однак, якщо ми самі
чинно впливаємо на їхню силу, якість, час
тривання чи вираз, то такі почування зовемо
нещирими. І так, напр., хто не може опанувати сміху, сміється щиро, хто втратив
направду кохану людину, сумує щиро.
Навпаки, як хтось усміхається й бавиться
розмовою, що в основі речі його не цікавить
так дуже, як цього бажав би, то він бавиться
нещиро і його сміх має також ознаки нещирости. Подібно, хто вважає, що повинен
журитися скрутним становищем свого знайомого, хоч воно йому в дійсності байдуже, і
все ж таки старається бути відповідно сумним, той сумує нещиро. Найчастіше називаємо нещирими тих людей, що виявляють
почування, яких цілком не зазнають. Так,
напр., хтось виявляє сердечною поведінкою
правдиву приязнь, а в душі байдужий або
навіть неприхильний; про такого говоримо,
що він нещирий.
Є люди, що знаменито вміють викликувати в собі довільні чуттєві стани, а вже
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найкраще вміють продукувати виявлення
сумних чуттєвих станів. Наш український
нарід має в багатьох околицях “плачок”, що
вміють голосити на похоронах за гроші. В
сферах письменних і освічених людей лучаються поети, що вміють складати принагідні
чутливі вірші й статті на кожне замовлення; є
такі, що вміють говорити сердечні тости й
принагідні промови, вміють зворушувати на
задану тему.
Товариське життя створює також часто
нагоду до таких нещирих почувань; нещирих
форм уживають між собою в урядових актах
дипльомати, нещирі людські типи осягають
часто успіхи в політиці, в публіцистиці і в
приватній карієрі, бо відріжнити в когось
щирі почування від нещирих дуже трудно,
якщо хтось добре вдає. Щоб дати себе
ошукати нещирими виявлюваннями почувань, на те не треба бути наївним. Тільки
наївна людина судить, що завсіди пізнається
на нещирості.
Можемо почування поділити ще інакше. А
саме: переживаючи одні чуттєві стани,
можемо не думати про спілку або боротьбу з
іншими живими істотами; і так, напр., коли
нам щось смакує, приємно пахне, мило нас
сонце гріє або вітер холодить, коли нам
подобається якась краска або група красок,
якась форма або група форм, коли нас
приємно або прикро вражає якийсь голос.
Такі чуттєві стани могли б ми переживати
навіть і тоді, коли б ми не знали про те, що
маємо якихсь приятелів і неприятелів.
Назвемо ті чуттєві стани автопатичними
(αύτός-сам, πάσχω-переживаю).
В інших чуттєвих станах думаємо про інші
живі істоти, рахуємося з тим, чи вони від нас
сильніші, рівні нам, чи слабші, і з тим, чи
вони нам прихильні, чи нам чим грозять. Так
напр., коли віддають нам почесть, виявляють
співчуття, милосердя, сміються з нас, страшать нас і т. д. Називаємо ті стани гетеропатичними (по грецьки έτερος-другий).
І накінець ще поділ на почування окремі
або квалітативні (qualitas-якість), залежні від
якогось одного предмета, і загальні або формальні, що можуть бути викликані ріжнородними предметами. Напр., утому можу почувати в подорожі, на концерті, при безупинній
лєктурі, під час рисування або рахування,
словом, серед преріжних обставин, коли
тільки довгий час займаємося численними й
однаковими уявленнями. Тому належить
утома до загальних почувань.
До окремих належать змислові, естетичні,
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інтелєктуальні, моральні й релігійні почування.
До загальних почувань зачисляємо почування втоми та відпочинку, сили й неспроможности, нудьги й розваги, ожидання,
нетерпеливости, надії й страху успіху й
невдачі.
Загальні почування – це нижчі почування,
бо їх викликують преріжні уявлення і розум
не приймає в цьому участи. Окремі почування – це вищі почування, за виїмком змислових почувань. Вищі почування повстають у
душі внаслідок вищих уявлень, утворених
розумом.1
§ 136. Змислові почування.
Мала дитина не живе ще інтелєктом,
тільки змисловим життям, себто тими
спостереженнями, що їх сприймає змислами.
Дитина почувається весело й щасливо,
коли вона вдоволена. А вдоволена вона тоді,
коли фізіольоґічні функції її орґанізму в
порядку. Тепло, бігання, гарна забавка роблять їй приємність, студінь, голод, стримування свободи спричинюють їй прикрість.
Тому батьки й виховники повинні старатися
про те, щоб діти були вдоволені, отже
старатися про добре відживлення, умірене
тепло, уміркований рух, а навіть умірковану
умову працю дітей. Добре фізичне здоровля
утримує у вихованця приємні тілесні почування, додає йому енерґії, підтримує присутність і свіжість ума, будить відвагу й підприємчивість. Спомини щасливо перебутих
дитячих літ осолоджують прикрі хвилини
пізнішого віку.
Тільки треба пильно вважати, щоб діти не
перецінювали змислових утіх, ані не клали їх
собі головною ціллю життя. Всяких примх і
забаганок у тому напрямі треба дітям рішуче
відмовляти.
Однак не все може людина заспокоїти свої
тілесні потреби, і діти не можуть заєдно
зазнавати самих приємних почувань, бо “з
щастя й горя скована доля”, як каже
приповідка. Велику правду тих слів мусять
діти пізнати вже змалку і привикати зносити
прикрості й терпіння; інакше вони при
найменшій невдачі будуть почувати себе
нещасливими. Не оказуймо їм проте аж надто
великого спочуття в їх дрібних життєвих
пригодах, напр., коли дитина впаде й трохи
потовчеться (не слід також бити те місце, на
яке дитина впала, або крісло, чи братчика, що
1

Здібність творити поняття, суди й висновки називаємо
умом, здібність творити ідеї – розумом.

дитині завадив, – бо в той спосіб дитина
вчиться мстивости), коли вона почувається
дуже враженою через непорозуміння з товаришем забави, або тому, що не сповнено її
забаганок і т. д. Дитина, призвичаєна до
самих приємностей і успіхів, пізніше буває
звичайно непорадна; вона не вміє ані
запобігти, ані усунути прикрости.
§ 137. Інтелєктуальні почування.
Коли дитина починає розуміти зовнішній
світ, його предмети й явища, взагалі своє
оточення, – повстає в ній інтелєктуальне
почування. Дитина постійно сама питається:
“А що це є? – А до чого це? – А як воно
називається? – А що там є всередині? – А як
воно псується?” і т. п., і вдоволена, коли
пізнасть домашні й дикі звірята, ростини,
збіжжя й квітки, коли вміє про речі видавати
свій суд, коли навчиться чогось напам’ять,
коли спам’ятає досі незнані вирази й т. л.
В пізнішому віці зазнаємо почування
вдоволення, коли, напр., розв’яжемо добре
рахункову задачу. Навпаки, коли безуспішно
стараємося зрозуміти якийсь розділ у
прочитаній книжці, зазнаємо почування
невдоволення.
Пітагор, уґрунтувавши твердження про
квадрат над протипрямкою, казав із радости
принести 100 волів богам у жертву. – Коли
Архимед після довгих дослідів відкрив, що
тіло, занурене в воду, тратить позірно на
своєму тягарі стільки, скільки важить вода,
витиснена тим тілом, мав з утіхи закликати:
“геврека”, себто “я відкрив”, і з тим окликом
вибігти на вулицю. – Якою ж то втіхою мусів
бути пронятий Коперник, коли пізнав, що
земля кружляє довкола сонця, та що багато
астрономічних явищ, які досі годі було
пояснити, стало після того відкриття зовсім
зрозумілими.
Радість із шукання й пізнання правди
називаємо інтелєктуальним почуванням.
Деякі люди мають більшу втіху з шукання
правди (динамічна форма почувань), ніж з її
знайдення (статична форма).2 З віком цей
інстинкт шукання правди або пригасає, або
підсилюється до деякого часу. Коли він
пригасне, тоді людині перестає докучати брак
2

Відома алєґорія Лєсінґа: “Коли б Ти мені, Боже,
наставив дві замкнені жмені і сказав: “Вибирай собі, в
одній знайдеш усю правду, коли її відчиниш, а в другій
мусиш щойно правди шукати”, то я сказав би: “Всю
правду, о Боже, заховай для Себе, а мені дозволь
задовольнитися шуканням правди”.
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знання, людина задовольняється тими
скупенькими знаннями, які їй конечні, щоб
заробити на життя, а брак інших заступає
пересудами, повсюдними фразами, не шукає
інформацій і обходиться без них зовсім
добре. Це людина “обмежена”, на низькому
ступні освіти.
Ріжниться від неї людина з живим умом і
ширшим обрієм. Освічена людина не обмежується на цьому minimum знання, яке
придбала в дитячих і молодечих літах, шукає
далі інформацій у наукових і популярнонаукових творах, не може обійтися без
читання, мусить довідатися про те, що діється
й діялося в світі – передовсім у її особистій
ділянці праці, а крім того і в інших царинах
знання. Часопис, журнал, підручна бібліотека
для такої людини є предметом необхідної
потреби, подібно як стіл і ліжко.
Але що треба зробити, щоб не стати
обмеженим хлібоїдом? Треба інтелєктуальні
почування плекати, починаючи від дитинства.
Дитина звичайно від четвертого року життя
виявляє наглядно своє вдоволення з приводу
кожного пояснення. Те вдоволення з пізнання
правди й поступу в науках повинен виховник
будити дальше й підтримувати зацікавлення
наукою. Ціллю кожної науки, подаваної в
школі, повинно бути познайомлювання молоді з правдою. Кожна година науки повинна дітям дати щось нове, досі їм незнане. Тільки
тоді діти будуть вдоволені й вдячні за науку.
Правда, яку відслонюємо дітям, має виступити так наглядно й ясно, щоб діти
відріжнили її легко від усіх тих побічних
знань, які часто треба дітям принагідно
подавати, щоб вони могли зрозуміти ту
правду, до якої ведемо їх думання.
Час від часу заохотім учнів до порівнання
їх теперішнього знання із станом з-перед року
або двох літ. Нехай собі нагадають, скільки то
важних правд пізнали вони ясно в тому часі, і
нехай те їм додасть бадьорости до дальших
студій. При цьому доцільно було б викликати
цікавість натяком про якусь проблему, що
дуже цікавить учнів. Це порушить їх енерґію
упоратись із менше цікавими розділами, що
їх саме розпочали. Взагалі вчитель використає все, що може учня заохотити до
научної праці, як змагання, патріотичні,
реліґійні спонуки і т. п.
§ 138. Почуття правдомовности.
Не тільки пізнання правди, але й навчання
її викликує в нас милі почування. Це відпо28

відає нашому поривові, що спонукує нас
виявляти свої думки й бажання перед другими. Чим охотніше другі приймають наші
уваги, тим більше це нас тішить. Брак приятелів, що їм могли 6 ми повірити тайну, вражає
нас прикро. Злослива брехня обурює нас до
живого. Відчуваємо відразу до облудних
фарисеїв.
Того, хто говорить і чинить так, як думає,
відчуває й бажає, називаємо щирим або
правдомовним. Правдомовність – це неоцінена суспільна чеснота. Пригляньмося ближче
до того, які користі дає нам чеснота
правдомовности:
1. Правдомовність спонукує нас глибше
пізнати речі. Звісно, що оскільки ми зуміємо
використати речі, остільки ми їх правдиво
пізнали. Любов правдомовности – це спонука
до докладного спостерігання, до старанного
відріжнювання стверджених і певних подробиць від нестверджених, здогадних; отже
правдомовність спонукує безсумнівно пізнати
правду, лучить інтелєктуальні почування з
моральними. Моральні або етичні почування
– це почування вдоволення з добрих учинків і
чесної поведінки, або почування невдоволення з поганих вчинків і нечесної поведінки.
2. Правдомовність відповідає вродженому
прямуванню людської природи, і з того погляду порив до знання (інтелєктуальне почування) – це заразом порив говорити правду
(моральне почування).
З. Правдомовність – це необхідна вимога
доброго виховання; доки дитина говорить
правду і не знає облуди в учинках, читаємо в
її душі, як в отвертій книжці, пізнаємо її
наскрізь і можемо дібрати відповідні виховні
засоби.
4. Правдомовність хоронить від провин, бо
думка, що треба буде признатися до вчинку,
стримує зайву енерґію.
5. Правдомовність вимагає обережности в
мові, отже вправляє в пануванні над мовою, а
тим самим зміцняє силу волі й вироблює
характер.
6. Правдомовність лучиться з природною
благородністю душі, вона її вираз і сторож.
7. Від правдомовности не можна відмежувати дотримування обітниці, так що на слово
правдомовця кожен може здатися.
8. В суспільних відносинах правдомовність – це підвалина взаїмного довір’я, без
якого люди не можуть гармонійно працювати. Отже правдомовність – це не тільки
інтелєктуальне й моральне почування, але й
громадянська чеснота.
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Якщо виховання кожної людини було б
поведене як слід, то на світі не знали би
брехні, бо мала дитина з природи говорить
тільки правду. Неправди навчається вона
щойно від других, в першій мірі від свого
найближчого оточення, отже, від родичів,
старшої рідні й служби.
Часто лучається, що батько, мати або хтонебудь з домашніх навчає з несвідомости
дитину неправди. І так, провиниться дитина в
чім-небудь, то мати виправдує її голосно:
“Правда, цього не зробив Степанко? Це
зробив песик Амор! Биймо песика!” І мама
б’є злегенька песика, а за нею дитина. Це
перша лєкція брехні: дитина навчається
звалювати вину на других, а як іще за те
дістане похвалу, що воно, бач, яке мудре, то
говорення неправди стане у неї поганою
навичкою.
Навчаються діти говорити неправду від
старших і тоді, коли ці говорять неправду з
чемности. Дитина знає, напр., що її батько
невдоволений з відвідин пана Н., а все ж таки
бачить і чує, як батько вітається щиро з тим
паном і висказує йому одушевленими
словами своє вдоволення з приводу “щастя,
що такого дорогого й милого гостя вітає в
своєму домі”. А ледви гість вийшов, то
батько в присутності дитини не тільки
тішиться сердечно, що вже раз той немилий
гість забрався, але ще й пришпилить тому
гостеві зовсім небажане прізвище або навіть і
лайку. Це страшна лєкція для невинної
дитячої душі, це грізна отруя. Правда, у
кожного культурного, освіченого народа
приняті форми чемности, яких придержуватися треба, щоб другим не вчинити
прикрости. Ті форми утруднюють виховникові бути супроти дітей вповні правдомовним; все ж таки добрий виховник зуміє з
огляду на дитину обмежитися на тих формах
чемности, що годяться з його дійсним
переконанням і йому не суперечать. Така
поведінка не облудна, але тактовна. Дитина
може її не зрозуміє, але відчує.1
Призвичаюємо до правдомовности головно:
1. Добрим прикладом. Учитель у школі,
родичі дома повинні чинити все без тіни
облуди. Під час навчання треба вистерігатися
всякої брехні, а особливо обдумування лєкцій
для інспектора, візитатора, декана, ординаріятського комісаря, бо на цьому ученики
скоро пізнаються. В разі похибки не втратить
учитель поваги, якщо щиро признається, що
1

О. Макарушка: Наука виховання. Львів, 1922. ст. 66.

він, напр., не знає назви якоїсь ростини або
комахи, як учні про неї несподівано
запитають. Так само в ім’я правди повинен
признатися до припадкової похибки або т. зв.
“lapsus linguae”. Краще коли ученик бачить,
що вчитель признається до похибки, ніж якби
завважив, що вчитель сказав неправду і при
ній обстає. Зле робить учитель, коли
висловлює такі погрози, яких виконати не
може. А вже власним прикладом учить він
брехні, коли навчає дітей бути пильними, реліґійними й чистими, а сам він недбалий
лінюх, не ходить до церкви і не дбає про
чистоту ні в свойому мешканні, ні в клясі, ні
коло себе, і не приготовляється до навчання.
2. Навчаючи треба підкреслювати величність правдомовности та огиду облуди.
Біблійна історія, всесвітня історія, література
дають багато нагоди до цього. Особливо
“лицар Марії” повинен відзначатися правдомовністю.
3. Христіянська реліґія осуджує брехню, а
поручає щирість дуже часто, відстрашуючи
від фарисейської облуди. Ріжні реліґійні
засоби поможуть дітям і молоді полюбити
правду.
4. Допоможе також амбіція. Учень повинен уважати за точку чести, що ніколи не
зійде з дороги правди. Часом вільно й треба
мовчати, але брехню треба все вважати за
підлість і нікчемність.
5. Треба виявляти учням довір’я. Учитель
не сміє закинути дитині, що вона говорить
неправду, коли того дійсно не знає. (Не
можна покликуватися на своє внутрішнє
переконання, що дитина говорить неправду).
6. В школі повинен учитель давати науки
щодо правдомовности тільки принагідно,
напр., при читанні відповідного оповідання
або коли хтось сказав неправду. Науки
повинні бути коротенькі, невимушені,
проняті прихильністю. Взагалі повинні діти
бачити, що правдомовність – це щось таке,
що розуміється само собою, що діти мають
говорити тільки правду. Учитель, який з
упередженням відноситься до правдомовности дітей, наражується на небезпеку, що
виявлюванням недовірчивости сам зверне їх
увагу на те, що вони могли би також говорити
неправду.
§ 139. Брехня, неправда, брехливість.
Протилежність правдомовности – це брехня, себто свідоме говорення неправди, щоб
другого здурити. Утруднює вона пізнання
правди, спротивляється людській природі,
29
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унеможливлює правильне виховання й осмілює до провин, поширюючи переконання, що
винуватець викрутиться від відповідальности
й уникне кари. Брехня – це страшне суспільне
лихо, це невичерпне джерело і причина багатьох провин і злочинів. Тому вже сама
народня етика осудила брехню як погане зло
й дала цьому вираз у своїх переказах (напр.
про правду й неправду) і приказках, напр.
“брехнею увесь світ перейдеш, а назад не
вернешся!” і т. п. Зокрема наш нарід злучив
поняття правди з поняттям права, справедливости, напр. при-казка: “Нема правди на
світі, тільки у одного Бога”, і т. п., а наш
перший збірник прав має назву: “Правда
руська” (правда – книга права, законів).
Очевидно є ріжні роди брехні й ріжні
ступені її злосливости. Залежить це найбільше від спонук. І так:
1) Діти часто говорять неправду не з охоти
когось здурити, але внаслідок недокладного
спостерігання й своєї буйної уяви. Це так зв.
“фантастична синтеза”. Не можна її називати
брехнею і годі за неї дітей карати, але треба з
неї лікувати, викликуючи амбіцію, щоб діти
дорівняли дорослим, та заохочуючи до
докладних спостережень. І в пізніших літах
не кладім похибки на рівні з брехнею, але
спонукаймо дітей, щоб самі змагали до
правди. Рахуймося також із силою суґестії,
що лежить у питанні і в тоні, й не
прив’язуймо ваги до зізнань дітей.
2) Часом діти говорять неправду зі
співчуття, щоб когось охоронити від кари,
причім нераз беруть вину на себе. Таку
брехню звемо героїчною брехнею. Не
заслугує вона зовсім на кару; вистачить
дитину повчити і вказати на інший спосіб
помочи ближнім.
Оповідаємо дитині приклад. Служниця
необережно стирала порохи і збила столову
лямпу. Вона просить опісля дитину щоб сказала, що це вона розбила лямпу. Дитина, розчулена її плачем, каже неправду й терпеливо
зносить кару від батьків, що нічого не
догадуються. Служниця від тої хвилини ще
більше неосторожна, товче багато шкляних
предметів, дитина завсіди кару за неї терпить.
Чи дитина добре робить? Неправди говорити
ніколи не вільно, але коли дитина має добре
серце, могла за першим разом допомогти
служниці, жертвуючи батькам свої ощадності, щоб за них купили лямпу, а служниці
простили. Служниця опісля буде уважна, бо
знає, що дитина видасть її перед батьками, а
батьки не позволили б їй постійно відкуп30

лювати шкоду, хоч би ощадності дитини на те
вистачили. Дитина, що не має ніяких ощадностей, може вставитися до батьків за служницею, але має сказати правду. Інші приклади, може найкраще із шкільного життя –
нехай подадуть самі діти.
3) Брехня з боязни кари – це дрібна
провина, бо це немов природний спосіб
оборони проти прикрости, що загрожує
дитині. Найкраще не виявляти згори
обурення й не заповідати кари, то дитина
скорше признається. Коли дитина призналася,
треба її повчити про величину провини та її
наслідки, кару на перший раз дарувати, а
пізніше значно зменшити.
4) Брехня з амбіції лучається часто. Учень
хоче заімпонувати товаришам і з’єднати собі
похвали, отже хвалиться неодним, чого
зовсім не зробив, або значно прибільшує
дійсний свій вчинок. Буває нераз, що учень
лякається сміху й глузування товаришів,
нагани виховника, тому зменшує свою
провину або цілком її заперечує. Амбіції учня
можна ужити як засобу до вилічення із
трусливих брехонь, коли полохливість
представимо як щось низьке, підле. Амбітні
брехні можна вилікувати виявленням правди,
а навіть самою загрозою виявлення. Найкраще спонукати учня, щоб він сам
спростував свою пересаду, бо то його
найменше упокорить і улікує на майбутнє.
5) Буває також у дітей брехня з
говірливости, пустої чванливости, при чім
цього роду брехня звичайно йде в парі з
легкодушністю, це значить: дитина такі
брехні легковажить. Треба дитину строго
упімнути, представити їй огиду брехні і
спонукати її відкликати брехню. Коли дитину
засоромимо, а до того ще й дитина мусить
відкликати, то так постулаючи вилічимо
дитину з легкодушности, балакучости і
фантазування. Зле вчинив би виховник, якби
“фантазії” дитини подивляв і тим заохочував
її до дальшого “фантазування”, себто брехні.
6) Дуже часта між “шкільними брехнями”
є брехня з лінивства, що нею хоче дитина
виправдати своє ледарство. Не навчилася лєкції з лінощів, не випрацювала завдання, а
опісля виправдується болем голови або
іншою перешкодою. Треба справдити річ
якнайскорше, викрити брехню, скартати учня
й допильнувати, щоб він виконав занедбану
працю. Якщо учень переконається, що не
оплатиться
говорити
неправду,
буде
вилічений.
7) Брехня з самолюбства лучиться з
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підлесливістю. Дитина хоче мати ласку у
виховника, тому до нього підлещується та
примилюється, є пересадно услужна в очі, але
нераз глузує поза очі. Є це обридливе
фарисейство. Розважний виховник нікого не
протеґує, надскакування приймає байдуже, а
фарисейство старається зручно здемаскувати.
8) Брехня в жарті (пріма апріліс) може
часом бути вельми шкідлива, оскільки когось
виведе в поле й спричинить якийсь необдуманий учинок, або велику компромітацію
обдуреного. Треба від цього роду брехонь
відзвичаювати.
9) Брехня з солідарности полягає на
свідомому фальші всіх учнів якоїсь кляси або
й усього заведення в ім’я зле зрозумілої
солідарности. В разі такої брехні непорадно
погрозами, або караючи всю клясу, “видобувати правду”. Тоді вчитель тратить безумовно любов, довір’я й повагу у своїх учнів,
бо вони думають, що їм діється кривда.
Товариська солідарність має свою основу й
виправдання у переконанні учнів, що
“справедливість” по їх стороні, отже зломання солідарности було би нарушенням тієї
“справедливости”. В таких випадках звичайно
нінащо не придаються теоретичні міркування
й переконування, звернені до учеників, що
правда повинна бути вища над милосердя,
сором, страх перед карою або солідарність. А
вже найгірше зробив би вчитель, коли б від
декого з учеників старався потайки (за
допомогою “конфідентів”) видобути правду,
бо тим способом нищиться характер,
виховується донощиків, найгіршу породу
людей, яка може існувати.
Найкраще в такому разі терпеливо чекати,
доки самим протягом часу справа не
злагідніє. По якомусь часі ученики виясняють
звичайно зі всіма подробицями все, чого не
хотіли сказати учителеві напр., перед 8 чи 10
днями. І часто тільки тоді виховник-учитель
переконується, як зле був би вчинив,
поставивши справу на вістря меча. А тепер
прийшло до взаїмного порозуміння й вирозуміння, і це найкраща хвилина подати учням
відповідну науку, як мають розуміти
солідарність.
Коли ж справа не терпить проволоки, тоді
добре віддати її під громадський осуд дітей із
застереженням, що самі будуть того, хто
провинився, пильнувати, щоб він не повторив
своєї провини.
10) Найгіршим родом брехні є злослива
брехня, фальшиві підскаржування (доноси),
набріхування. Заслугує вона на гостру кару.

Передовсім треба постаратись про те, щоб
брехун пізнав і признав огиду свого вчинку й
постарався направити брехню та її наслідки.
Однак треба відріжнити хвилеву брехню від
упертої й останню строго покарати.
Боротьба з брехливістю. Брехню можна
поборювати безпосередньо, відзвичаюючи
дітей від брехливости – і посередньо,
призвичаюючи дітей до правдомовности.
Відзвичаюємо дітей тим, що:
1) Стараємося першу брехню завважити й
здемаскувати. Для уважного виховника це
нетяжко, бо дитина заховується неприродно,
паленіє, не дивиться в очі. Спокійно, але
нещадно треба здемаскувати, засоромити дитину і поважно її упімнути. Такий спосіб
поведінки відбере дитині охоту до брехливости.
2) Коли дитина вже привчилася брехати,
треба старатись, щоб брехня не стала налогом
і не викривила природи вихованця на завсіди.
Карається брехуна між іншим у той спосіб,
що йому якийсь час не довірюється. Однак не
можна цієї кари вживати задовго, щоб учня
не знеохотити. Навпаки, треба винуватцеві
скоро додати бадьорости й першу його
перемогу над собою признати й похвалити.
3) Виховник не жде, аж дитина скаже
неправду у важній справі, але при кожній
брехні поставиться до неї дуже поважно, не
щадячи (особливо при злосливій брехні)
висловів обурення й заповідаючи гострі кари.
4) В школі зверне вчитель увагу на занедбаних дітей та в чотири очі перестерігатиме їх
перед брехнею, бо в противному випадку навчать
вони брехати дітей із кращих родин.
5) Не слід дітям давати нагоди до брехні,
отже в замотаних справах треба відложити
властиве слідство, а використати ріжні нагоди
й запитати свідків зокрема про побічні
подробиці, що їх на випадок змови міг
учитель не завважити. Щойно коли познак
назбирається більше, вчитель розпічне
слідство, получене з несподіваною конфронтацією свідків. Рівночасно треба запевнити
змовників, що коли вони признаються, то
буде це злагіднююча обставина при вимірі
кари. Така поведінка вчителя може привести
до визнання правди. Коли б познак було
замало, краще не починати слідства і справу
занехати, бо в противному разі винуватець
вибрешеться, а товариші наберуть переконання, що перший-ліпший може вчителя
вивести в поле. Ще гірше було б, коли б
невинний був покараний.
6) Щоб запобігти новим провинам, добре
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обвинуваченому виявити довір’я, кажучи,
напр.: “Обставини свідчать проти тебе і
роблять тебе підозрілим. Але що ти перечиш,
хочу тобі вірити, бо не вважаю тебе за
брехуна. Я сподіюся, що ти своєю поведінкою докажеш правдивість своїх слів, так
що можна буде здаватися на твої слова”.
Невинний прийме такі слова з вдоволенням,
винний буде старатися не зіпсувати собі
доброї слави, і оскільки він не з ґрунту злий,
то дійсно поправиться, – а на цьому залежить
саме виховникові.
§ 140. Самопошана.
Людина, пізнавши, що вона найдосконаліше і найрозумніше створіння на світі, пан
природи навчається цінити свою високу
вартість. Ту вищість завдячує людина своїй
душі, що має свій початок у Бозі. Отже,
душею людина злучена з Найдосконалішим,
Найвищим Єством. Тому шануючи себе,
людина віддає тим самим пошану й Тому, з
Яким вона своєю душею невидимо злучена.
Плекання почування самопошани – це
найпростіша дорога до довершености, бо той
тільки змагає наближитись до Найсовершеннішого Єства, хто свідомий своєї високої
людської достойности. Тим-то батьки й
виховники повинні плекати в дітей почуття
власної гідности (чести, амбіції) та в зв’язку з
цим власної любови.
1. Почуття власної гідности. Амбіція. Корисну оцінку власної особи називаємо
почуттям особистої гідности. Цьому почуванню відповідає бажання й прямування до того,
щоб і другі признали нашу особисту гідність;
це порив амбіції. Якщо говоримо про когось,
що він має амбіцію, то хочемо означити, що
він не понижиться до підлих учинків і не
дозволить, щоб його другі понижали; виражаємо почуття особистої гідности і порив
амбіції рівночасно.
Почуття особистої гідности лучиться
стисло з почуваннями чинности. Якщо якісь
учинки нам удаються, викликують у нас
вдоволення й довір’я до власних сил; те
довір’я лучиться вже з почуттям особистої
гідности. Навпаки, коли якась праця нам не
вдається (напр. даємо незадовільні відповіді в
школі), то це викликує прикре пригноблення
й недовір’я до власної праці. Людина дуже
вражлива на людські осуди. Коли про когось
говорять, що він не розуміється на чімсь, що
він не надається виконувати пропонований
уряд і т. п., то це його немило вражає. Цінимо
людське признання, боїмося погорди. Це
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почування споріднене з любов’ю себе самого,
тільки що воно не опирається на власній
оцінці, лише на думці інших людей про нас.
Добра слава, добре ім’я – це велика річ.
Охоче люди з такою людиною пристають,
піддаються її впливам; усе тратить той, хто
тратить славу. Щоб славу здобути у людей,
треба жити морально, прямувати до чесноти,
до славних учинків, сповняти обов’язки.
Почуття особистої гідности повинно
лучитися з покорою, покора не пригноблює,
навпаки, спонукує до вдячности Богові й до
совісної співпраці з Божою ласкою, або до
досконалення себе. Людина, що має почуття
власної гідности, далека від самохвальби;
навпаки, вона скромна у відносинах з
другими, але ніколи не понижить себе до
ганебних, підлих учинків.
2. Пересадно думає про себе той, хто
признає собі прикмети, яких або цілком не
посідає, або заслугу за те, що їх має, приписує
виключно собі, забуваючи про Бога, родичів і
про корисні суспільні співчинники. Так
повстає тип чванька, людини невдячної, часто
нездатної ані поправитися, бо ніяких хиб у
собі не бачить, ані до поступу в добрім, бо
думає, що він довершений, ані навіть до
совісного сповнювання обов’язків, бо гадає,
що він до чогось вищого покликаний.
Однак часом виробить хтось про себе
гіршу думку, як воно в дійсності є. Це також
зле. Лучається це часто у сиріт або у
термінаторів, що над ними часто знущаються.
Коли хтось увірить в своє упослідження, стає
нездібним до науки і до якої-небудь
додатньої діяльности. В найліпшому разі
відволікає ту діяльність надто довго, аж
труднощі нагромадяться до того ступеня, що
діяльність стає неможливою. Якщо такий
нещасливець допуститься накінець якогось
ганебного вчинку, не відчуває він уже свого
упідлення й не мріє про те, щоб направити
зло і з болота двигнутися. Стан такого пригнічення – це заперечення всякої надії і
знівечення довір’я у власні сили. Людина, що
з власної сили й волі тривала б у такому
стані, була б цілковито підла; на щастя, такий
стан
викликують
звичайно
зовнішні
відносини і можна з него вилічитися.
3. Користі. Слушне почуття особистої гідности викликує довір’я до власних сил і запалює до великих чинів. Без такого почування,
яке не виключає допомоги людей, а особливо
Божої помочи, ніхто нічого великого зробити
не може. В разі морального упадку, почуття
особистої гідности спонукує людину до ско-
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рого й рішучого очищення себе з болота.
Доки не викличемо у винуватця бодай у
малому ступені почуття особистої гідности,
годі думати, щоб він серіозно поправився.
4. Вироблювання амбіції. Бажаючи виробити й утримати належне почуття особистої
гідности, треба передовсім виробляти правильно почуття чинностей, а тим самим
викликувати довір’я у власні сили; при тім
треба приймати як слід на увагу вдачу
вихованця. Несмілому треба додавати відваги, похвалюючи початки чину. Так чинив наш
Божественний Учитель, Який умів завважити
найменшу іскорку доброї волі й роздмухати з
неї вогонь запалу до доброго. Часто селянські
діти по приході в школу онесмілені. Щоб їм
додати відваги, треба їм дати нагоду пописатися перед клясою якоюсь деклямацією,
рисунком, гарним письмом, співом і т. п.
Чванькові, навпаки, годиться випімнути часом (але без пересади) те, чого йому ще недостає.
Пам’ятаючи про те, що докладне пізнання
самого себе – це підстава до слушної оцінки
себе, треба заохочувати вихованців до
старанного і щоденного обрахунку совісти, до
дослідів не лише над гріхами, але й над
причинами тих гріхів, бо це витворить у
кожного з них життєву мудрість. З приводу
закидів, що їх можуть почути від других,
нехай не обурюються, але нехай застановляться, чи бодай частинно не дали вони приводу
до цих закидів – і нехай негайно усунуть зло.
Приклади з історії та життя, що доказують,
як багато можна зробити при витривалій праці, можуть також підсилити довір’я у власні
сили й запалити до неустанного поступу.
Виховник повинен не вживати таких кар,
що занадто упокорюють, напр. бити в клясі,
прозивати, а особливо глузувати з учнів.
Караючи, нехай виховник запевнить, що якщо
учень поправиться, то його провини підуть у
непам’ять – і ту обітницю нехай він дійсно
сповнить.
Живе довір’я до любови і всесильности
Божої може остерегти від розпуки навіть тоді,
коли цілий світ відвертається від когось як
нікчемної людини або хиткої особи, що на неї
ніхто здаватися не може. Вкажім на геройські
вчинки для добра народу й суспільности як на
засоби регабілітації.
Гаряча любов до родини й народу нехай
стримує учня від учинків, якими міг би їм
принести сором і ганьбу.
§ 141. Любов себе.
Ми тішимося з своїх успіхів, сумуємо із

своїх невдач. Інстинктово бажаємо для себе
здоровля, довгого життя і всякого добра й
тому думками, словами й ділами стараємось
до цього причинитись. Бажання добра для
себе називаємо любов’ю себе. Христіянізм не
ганить за таку любов; навпаки, чинить її
мірою любови ближнього згідно з засадою:
“Люби ближнього свого як себе самого”.
Любов самого себе повинна бути: 1) розважна, отже треба старатися про тривалі, не
хвилеві добра, не про скороминущу, але сталу
радість; Єзав, що за горстку сочевиці продав
своє первородство, не любив себе розважно;
2) справедлива, отже не треба кривдити
нікого; 3) чинна, отже не треба обмежуватися
на мріях, охоті й словах, але спонукувати до
вчинку; накінець вона повинна бути 4) шляхотна, отже треба шукати вищих, благородних, а не низьких дібр.
Любов власного “я”, не плекана старанно,
не спроможеться на ці прикмети, і або впаде
жертвою легкодушности, мрійництва, чутливости, настроїв і для хвилевих проблисків
радости, для мани посвятить щастя цілого
життя, або попаде в пересаду і стане еґоїзмом
(самолюбством), що не зважає на недолю
других і веде де еґоцентрицизму, еґотизму, а
навіть до еґотеїзму.1 Самолюбство лучається
часто в дитячому і молодичому віці і пізніше
часто вже не можна вилічити себелюбця.
Еґотизм доводить до того, що людина людині
вовк (homo homini lupus) і через те розстроює
людську суспільність. Щоб до того не
дійшло, треба вже змалку дитину доцільно
виховувати. І так:
1) За основу возьмім пізнання та приймаймо на увагу вроджену вдачу й здібності
дитини, заглушуючи рано погані схильності,
а розвиваючи додатні, і на них будуючи
правильне життя. Вироблювати добрі нахили
не прийде тяжко, бо дитина має в цьому
напрямі вроджені здібності.
2) Будім суд совісти й розвагу, що
хоронять від легкодушности й настроєвости.
Заправляймо до вправ у цьому напрямі
щоденним обрахунком совісти.
3) Розгортаймо перед душею дитини вищі,
благородні ідеали, стараючись про те, щоб
наш вихованець у них закохався, бо вони
спрямують лет його духа до вищих,
шляхотних цілей.
4) Будім особливо альтруїстичні почування і любов до ближніх, бо вони не дадуть
1

Е г о ц е н т р и з м – уважання себе за осередок світа;
е ґ о т и з м – висування себе на перше місце; е ґ о т е ї з м
– обоження свого “я”.
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вихованцеві загрязнути в багні себелюбства.
5) Вчасно освідомлюймо вихованця в
конечності самостійної праці над собою,
впевнюючи його в перемозі, особливо коли
він схоче при кожній нагоді запитати
виховника о раду.
6) Даваймо додатній приклад і дбаймо про
добір ровесників, далеких від самолюбства.
7) Реліґійні й патріотичні засоби, лєктура
що викликує альтруїстичні почування та
виявляє нікчемність самолюбців, також
корисно впливають.
§ 142. Альтруїстичні почування.
Спочування іншим називаємо альтруїстичним почуванням або альтруїзмом (з латинського “alter” – “другий”). Ми звичайно вражливі на недолю других (неґативна форма), а їх
успіх замісць радости (позитивна форма)
викликує в нас немиле почування зависти.
Цю зміну викликує наша любов до власного
“я”, що воліла б, щоб цей успіх нас стрінув, а
не когось другого. Альтруїзм – це протилежність до еґоїзму і спонукує до жертв, до
добровільної посвяти свого майна, труду,
здоровля, а навіть життя для добра других.
Психольоґи розріжнюють три типи відносин еґоїзму до альтруїзму. В одних людей
(самолюбів) переважає рішуче еґоїзм; такі
люди не схильні до ніяких жертв у користь
других. У інших переважає альтруїзм, що
приспособлює їх до безмежної жертвенности.
Найбільше буває людей мішаного типу, еґоальтруїстичного, що чинить добро другим
тому, бо бачить у тому користь або славу для
себе, напр. займається долею робітників, щоб
з’єднати собі популярність серед них і стати
їхнім послом.
Симпатія й антипатія – це відміна альтруїстичних почувань. Виступають вони або
внаслідок пізнання добрих прикмет чи хиб
даної особи, або також відрухово, інтуїтивно.
Стрічаємо нераз уперве в житті якусь людину
й не знати чому відразу чуємо до неї або
симпатію, або антипатію. Симпатія будить
довір’я, зичливість, приязнь, учинність; антипатія викликує нехіть, відразу, ненависть. Як
сліпе почування, може інстинктова симпатія
завдати нам втрати й розчарування, антипатія
може спонукати неслушно шкодити другим.
Симпатія – це позитивне, радісне почування,
антипатія, навпаки – неґативне; воно затроює
гіркотою вдачу людини.
Виховник має завдання лікувати вихованця зі схильности до антипатії, а викликувати
свідому й природну симпатію до мертвого
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оточення, до тваринного й ростинного світу,
до власної родини, до приятелів, до власного
народу, до всієї суспільности. Іноді дитина не
виявляє спочування в нещасті своїх найближчих, а навіть перед фактом смерти “невражлива”, не має милосердя для тих, що терплять, а також для звірят, що їх нераз мучить.
Причини того позірного браку милосердя
бувають ріжні.
Дитина не знає ще життя ані теоретично,
ані практично, не має вироблених понять, не
здає собі справи з нещасть, напр. матеріяльних утрат; брак їй певного погляду в даль,
тому не розуміє втрати дорогої особи, і в
такій хвилині свічки, мари, домовина більше
її цікавлять, ніж думка про втрату, з якої не
здає собі справи. Тому дитина може не
розуміти проявів терпіння у інших людей і не
треба посуджувати її за брак серця; трапляється, що вже й малі діти реаґують на
сльози других.
Хлопчик бачить, що дитина плаче, та й
собі плаче. На запит: “Чому ти плачеш?” –
відповідає: “Бо він плаче!” Це вроджене
співчуття. Інший тішиться з того, що він
другим допік, що свідчить про викривлення
альтруїстичних почувань, або про здичавіння.
Дитина кидає крушини пташкам і тішиться,
що вони їдять, інша вириває мухам крила або
ноги і тішиться їх каліцтвом.
Учитель повинен остерігати дітей, щоб
вони не знущалися над звірятами, не
вибирали птахам гнізд, не ломали деревець
при дорогах, у молодих лісах і огородах, не
псували та не мазали лавок і стін, не псували квітників, не толочили збіжжя,
шукаючи за блаватами або іншими пільними квітками. Діти, що невражливі на
терпіння звірят, що не люблять квіток ні
дерев, а навіть люблять ушкодити мертву
природу, стають немилосердними, а то й
жорстокими для людей.
Однак треба вистерігатися пересадного
сентименталізму. Дехто, напр., дбає більше
про свого песика й котика, про свої квіти й
садок, ніж про людську недолю.
Дитині бракує також досвіду власних
терпінь; коли вона ніколи не дізнала голоду,
спраги, недостатку, морального болю, не вміє
відчути такого терпіння у других. Мучення
звірят, таке часте у дітей, спричинене не браком
милосердя, але більше цікавістю, напр., чи муха
могтиме літати, коли їй крила повідривають.
Виступає тут також охота дитини попанувати
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над сотворінням, слабшим від неї.1
Коли виховник зрозуміє причину цього
позірного браку милосердя у дитини, зуміє
відповідно вплинути на вироблення здібности
відчувати чужі терпіння й розбудить
альтруїстичні почування, витворюючи відповідні поняття у дитини, вивчаючи й висвітлюючи терпіння і їх прояви у других. Він
дозволить, щоби дитина дізнавала інколи
деяких терпінь (напр. голоду, холоду, спеки),
бо в той спосіб збирає дитина певний досвід
болю, для якого пізніше зуміє співчувати,
Перше місце досвідів – це родинний дім;
це для дитини перша, мала суспільність, і тут
відкривається поле для розвитку спочуття.
Найбільше діє тут атмосфера взаїмної зичливости, що оточує дитину; однак не слід робити з дитини малого тирана, але навпаки, спонукати її пристосовуватися до других, а також
вирікатися деяких забав, приємностей і уступати другим. Тут діє виховно рідня. Малі діти
вправді ще себе докладно не розуміють і не
вміють собі уступати, й звідси ті часті сварки,
бійки, скарги; однак справедлива поведінка
виховника, поборювання надмірних скарг, крім
сталої інтервенції в користь покривдженого,
усуває непорозуміння між дітьми, вчить
взаїмних уступств, пробачення і спочуття.
Важні також відносини до служби; і тут
головно діє добрий приклад, бо дитина
суспільних ріжниць не розуміє і у відносинах
до служби кермується наслідуванням. Чемности й пошанування чужої праці навчиться
дитина лише тоді, коли бачить гарний
приклад.
Дальше місце досвідів – це школа.
Зав’язується тут товариськість, співжиття,
приязнь. Те співжиття мусить бути докладно
управильнене, якщо має виховно впливати як
слід. У тій цілі повинен учитель однаково
відноситися до всіх учнів, не робити суспільних ріжниць, справедливо оцінювати працю й
здібності. Учитель не може кермуватися
симпатіями й виріжнювати дітей, бо такою
поведінкою викличе зависть і глибоко може
вразити покривджених дітей. Такому розвиткові почувань щодо товариськости й співжиття сприяє нова шкільна система, що завела ручну працю в шкільному навчанні. Тут
учні мають нагоду помагати й уступати один
одному. Виявляється добре зрозуміла поміч,
яка не лежить (як у давній школі) у
підповіданні й відписуванні задач. Солідарність і згідність діяння розвивають забави,
1

Пор. Sully: “Dusza dziecka”. Bibl. dzeł pedagogicznych,
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спільні гри, прогульки, устроювання обходів і
торжеств. Уступство в користь других, опіка
над слабшими товаришами, відповідальність
за приняті на себе деякі чинності, обачність
щоб кого не скривдити, все те поборює
еґоїзм, а вчить співжиття, основаного на
взаїмній зичливості та творить підставу до
розвивання суспільних почувань. Інтеліґентний і свідомий своїх завдань учитель зуміє
використати всякі сприятливі обставини, щоб
виробити того роду почування.
Шкільне життя дає також багато нагод
поширювати почування вдячности й приязни.
Вдячність – це та ніжна квітка, що не росте на
всякому ґрунті. Вдячність – це ніжне признання зазнаного добра, почуття деякого
зобов’язання супроти того, хто зробив нам
прислугу, станув нам у пригоді.
Треба розвивати у дітей охоту віддячитися, не конечно матеріяльним даром, але,
напр., якимсь доказом пам’яти, якоюсь приємністю й шуканням нагоди до цього. Вдячність можна поширювати у відносинах до
співтоваришів, родичів, учителів, а у відносинах до Бога разом з реліґійними почуваннями.
Молодь любить легко зав’язувати приязнь
на шкільній лавці. Виховник не повинен
лишати тих приязней без опіки, але ними
зацікавитися й доцільно покермувати. Тому:
1) Учитель не повинен мати своїх улюблених, протегованих дітей, але до всіх
ставитися з однаковою прихильністю. Кожній
дитині залежить на тому, щоб її вчитель
любив; якщо більшість кляси переконається,
що виховник має добре серце тільки для
вибраних, а чужим оком позирає на інших,
почнуть діти цим вибранцям завидувати, а
може їх зненавидять; щира товариськість між
ними не зав’яжеться.
2) Учитель не повинен мати донощиків.
Доноси виявляться скорше чи пізніше, але
особи донощиків залишаться в тайні, з чого
вийде, що діти в кожному товаришеві будуть
підозрівати шпигуна, що вчинить їх підзорливими й підступними; товариська сердечність стане тоді неможливою. Якщо вихованець жалітиметься перед учителем на когось,
належить його спитати, чи хоче, щоб ту
справу отверто обговорити. Якщо він на це не
згодиться, треба йому заявити, що ми хочемо
йому вірити, але справедливість каже запитати другу сторону в справі вияснення; без
такого вияснення справу треба вважати за пропавшу. Можна тільки обвинникові дати вказівки, як має поводитися. Розуміється, вчитель
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зверне увагу на обвиненого, і не даючи йому
пізнати недовір’я, стежитиме за справою
ближче і в разі вини картати буде на підставі
того, що сам справдив, а не на основі доносу.
3) Годиться повчати учнів при ріжних
нагодах, як мають один одному помагати, не
послугуючись брехнею, ні підступами. Учитель поможе їм заснувати кружок наукової
самопомочи, приймаючи за него відповідальність перед шкільною владою, і т. п.
4) Амбіція учнів, відповідно спрямована,
зміцнить їх альтруїстичні почування й буде
старатись зарадити потребам товаришів без
помочи старших. Оскільки ученикам буде
тяжко самим собі дати раду, нехай з довір’ям
звернуться до свого виховника. Всякі викрути
треба п’ятнувати як трусливість, як щось
нікчемне.
5) Знаючи учнів, повинен виховник знати,
котрі з них надають тон у клясі, і цими треба
старанно заопікуватися. Якщо верховоди
ведуть других на манівці, треба в приватних
розмовах викликати в них почуття відповідальности за майбутнє товаришів, наводити
їм приклади звихненого життя внаслідок
некорисних впливів у молодості й ушляхотнювати їхні серця. Звичайно нема там свідомої злої волі, тільки пустота й неоглядність, отже, можна врятувати багато.
6) Лучається, що здібніші, зразкові учні не
беруть участи в збитках, але не сміють
виступити відважно проти збиточників. Треба
тому розбуджувати духа самостійности і так
звану “цивільну відвагу”, яка зло називає
злом і не зносить його для вигоди. Смілий і
рішучий спротив ученика утвердить в доброму хитких товаришів і доведе до того, що
моральна управа кляси перейде в руки
совісних учеників. Якщо легкодушні можуть
спромогтися на відвагу накидувати другим
свої суди й свою волю, чому ж би розважніші
не могли здобутися на відвагу в обороні
додатніх чинів? В той спосіб виробиться в
клясі добрий дух і солідарність у доброму, а
не солідарність у злому.
7) Енерґію волі в додатньому напрямі
треба зміцняти етичними й патріотичними
спонуками, як також пригадкою на відповідальність перед Богом і іншими релігійними
засобами.
8) Щоб запобігти творенню картярських,
пияцьких кружків і т. п., повинні вчителі
взяти під свою опіку т. зв. станції учнів;
старатися не карати, а лікувати зло в зав’язку,
не допускаючи до витворення злих навичок і
шкідливих традицій.
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§ 143. Естетичні почування.
Подобається нам зелена жабка, гарний
краєвид, добре виконаний спів, гарне
малювання, захоплюємося геройськими вчинками наших Січових Стрільців, зображених у
повоєнних наших повістях Б. Лепкого,
Р. Купчинського і ін., в журналі “Червона Калина”; а навпаки, ропуха (хоч пожиточніша
від зеленої жабки), фальшива мельодія,
яскраві богомази, зрада конфідента викликують у нас огиду. Це вроджене нам почуття
краси, естетичне почування, що подобає собі
красу, а чує відразу до гидоти.
Стани вдоволення, викликані якою-небудь
красою в природі чи мистецтві, називаємо
естетичними1 почуваннями. Відграють вони
у вихованні важну ролю, бо впливають на
моральну сферу. Деякі мислителі, напр.
Спенсер, недоцінювали вартости естетичного
виховання, усуваючи його на останній плян.
Проти тої думки позитивістів виступає
реакція, що приписує, може, завелику ролю
естетичним почуванням у вихованні. Однак
перед зайвим захоплюванням перестерігає
Ферстер, твердячи, що тоді може в молоді
збудити відразу нужда або рана, що її треба
перев’язати.
Вироблювання естетичних почувань дуже
корисне й бажане, бо естетичні почування –
це не тільки джерело багатьох духових приємностей, але й спонука моральних почувань.
Хто полюбить те, що гарне, той буде гидувати злим, бо зло – гидке. Вчитель-виховник
використає кожну нагоду, щоб розбудити
естетичний смак і почуття краси. Вироблювання естетичних почувань лежить у тому,
щоб їх ступнево будити у вихованців, а
заразом приспособляти їх до того, щоб вони
не тільки відчували красу, але її також
витворювали, а тим самим заспокоїли свій
нахил до мистецтва.
Вже сама природа подає людям багато
естетичних почувань: ми говоримо про гарні
квіти, дерева, краєвиди, звірята, прогульку,
блакить неба, чарівну місячну ніч, срібні води
річок, гарний спів птахів і чарівний шум
гірських потоків. І справді, творить природа
стільки гарних і величавих річей, що їм ніяке
мистецтво не може дорівняти. Але не
зважаючи на це, людський дух старається
перевищити природу своєю творчою силою,
що дає змогу сполучувати поодинокі моменти
1
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краси, розсипані в природі, в одну гармонійну
цілість. Поодинокі гарні тони чуємо в співі
птахів, поодинокі чудові краски бачимо на
цвітах, звірятах, комахах, метеликах і в
явищах природи (напр, веселка), – але такі
таланти, як Моцарт, Бетовен, Бортнянський,
Лисенко і і. утворили нам музичні композиції,
в яких кожний тон збільшає красу всіх інших
сполучених з ним тонів, так що цілість
викликує значно могутніше почування, ніж
спів соловейка; так само тільки маляріартисти вміють творити ріжні сполуки
красок, а різьбарі й будівничі ріжні комбінації
ліній і форм. При огляданні, читанні або
слуханні твору мистецтва розбуджуються
звичайно, крім естетичного, ще й інші почування, спричинені змістом (ідеєю) твору:
дитина, слухаючи казки про заблукану
дитину в лісі, зазнає почування милосердя,
наша молодь спочуває Квітчиній Марусі та її
судженому Василеві, а тішиться з Наталкою
Котляревського, коли вертається її наречений
Петро, група Ляокон будить у нас співчуття
для нього і його двох синів, давлених вужами;
в драмі “Вільгельм Тель” тішимося швайцарцями, що вибороли собі волю.
Щоб розвинути естетичні почування, повинно оточення достачити дитині якнайбільше естетичних вражінь. Головно треба звернути увагу дитини на предмети, вживані
дітьми, отже забавки, образки, книжки з
образками, шкільне приладдя, одяги. Забавки
повинні відзначатися простотою форм і
вигляду, добором красок, повинні бути недорогі й нескомпліковані, але прості й естетичні; малюнки повинні бути достосовані до
зацікавлення дитини, але виконані правдивими артистами, благородні в лінії, гармонійні в зіставленні красок, живі, але не надто
яскраві. Діти, приглядаючись до гидоти,
привикатимуть до гидоти. Дитячу літературу
повинні постачати талановиті письменники,
що мають естетичний смак. Краса рідної
мови, гарне висловлювання своїх думок, деклямації, поправна форма письменних виробів,
спів, – усе те дає багато нагод до вироблювання естетичних почувань. В’яжеться це
пізніше з красою мови й стилю читаних
літературних творів, з красою співу й музики.
Безпосередньо можна тут впливати, навчаючи
відповідно ріжних предметів, напр. рисунків,
ручних робіт, де вироблюються не тільки
естетичні поняття й почування, але й творчість в тому напрямі. На прогульках і проходах треба вміло викликувати в дітей естетичне відчування природи й гармонії красок.

Естетичний змисл можна доцільно розвивати призвичаюванням дітей до чистоти,
чемности, пристойности й добрих обичаїв. А
це вимагає немалого труду, бо вчитель
повинен докладно, невтомно й послідовно
домагатися від дітей чистоти тіла, волосся,
обуви й одежі. В шкільному будинку і кімнатах має находитися приладдя, що нагадувало
б завсіди дітям необхідну потребу чистоти, як
витирачки ніг, коші на обрізки паперу, качани
з овочів і т. п. Дітям треба рішуче заборонити
в шкільній кімнаті смітити, або, що ще гірше,
плювати на долівку. Навіть у слітні, болотні
дні не сміють діти вносити до шкільного
будинку бруду й болота, а зарадити цьому
може дбайливий про чистоту вчитель. Бруд
не тільки вражає немило естетичний смак, але
й шкодить здоровлю та вважається ознакою
простацтва й поганих обичаїв.
А щоб діти навчилися чемности й пристойности, передусім учитель повинен поводитися з дітьми бездоганно. Неввічлива поведінка, простацькі вирази, крик і галасування,
лайки не причинюються до вироблення
естетичних почувань, бо молодь присвоює
собі ті хиби від старших людей.
Шкільні торжества повинні бути дуже
старанно підготовані й виконані у відповідно
прикрашених салях. А щоби старанні приготування до них (співи, музика, деклямація і
т. і.) не забирали молоді забагато часу, треба
шкільні торжества устроювати рідко; зате
кожне шкільне торжество, устроєне згідно з
вимогами естетики, оставить в душах учнів
приємні спомини на довгі роки.
Естетичні почування, згідно з цими засадами всесторонно вироблювані, дають багато
радости, ушляхотнюють почування та підносять значно ступень культури суспільности.
§ 144. Реліґійні почування.
Наука доказує, що людина завжди й усюди
мала свої реліґійні переконання й відповідні
їм почування. Вже Ціцерон завважує, що
нема такого дикуна, в котрого не було б
якогось уявлення про Бога. Видно з того, що
почування наших відносин до Бога основуються на людській природі; в ній джерело
реліґійних почувань. Як доросла людина, так
і дитина є змислово-духова істота. Видимий
світ для людини – символ невидимого світу,
вищого, духового, довершеного. В душі дитини дрімає, а опісля будиться невдоволення з
вартости видимого світу і туга за вічною
Правдою, Добром і Красою. Отже, коли
дитина чує оповідання про Найгарнішого,
37
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Найліпшого, Всемогутнього Бога, то душа її
присвоює собі скоро ті поняття, і на їх
підставі розцвітають реліґійні почування
подиву для Бога, пошани, любови, покори,
вдячности і т. п. Тому джерелом реліґійних
почувань треба вважати реліґійну з природи
психіку дитини, що природно улягає реліґійним правдам. Так само піддаються змисли
чарам зовнішнього світу. Пізнати Бога й
любити Його – це потреба людської душі. З
цієї природної потреби повстає реліґійний нахил, реліґійні поняття й відповідні почування.
Звичайно від четвертого року життя вже
сама дитина починає питати старших про
причини природних явищ. Старші повинні
давати приступні для дитячого ума пояснення, звідки береться дощ і сніг, грім і блискавки і т. д. Це для родичів найкраща нагода
дати дітям поняття про Бога як Творця і
Володаря світу, справжнього Батька, що
любить усіх людей і дітей.
Також у реліґійній сфері має дитина
антропоморфічні поняття, а в моральній
ділянці характеризує її еґоцентризм; тому й
почування її не є довершені. Дитина молиться
Богові, Ангелові Хоронителеві, за дарунки,
забавки, цукорки. Коли прохання невислухане, може повстати в душі дитини сумнів і
ослабити реліґійні почування.1 Тому виховник повинен рівночасно з умовим розвитком
дитини розвивати й простувати реліґійні
поняття, щоб дитину визволити з антропоморфічного й еґоцентричного погляду. Чим
кращі дитина матиме реліґійні поняття, тим
кращі й сильніші будуть її реліґійні почування. Накінець дитина мусить внутрішньо
зазнати реліґійних переживань, т. зн. треба
наводити її до того, щоб з любови до Бога
вміла довершити якусь прислугу ближнім,
простити образу, з вірою в сердечній молитві
наблизилася до Бога. Реліґійні переживання в
реліґійних практиках причиняються дуже до
скріплення реліґійних почувань.
Важна річ – спонукувати дитину до автоматизування реліґійної постави, себто
складати руки навхрест, стояти навколішках і
т. д. Така постава витворює реліґійний
настрій і скріплює реліґійні почування. Хоча
дитина може й не розуміє значення цих
чинностей, але загально буде мати свідомість,
що цим виявляє пошану Господу Богові, а це
вистачить. Такий примус наводить дитину
1

Можна легко вмовити в дитину, що Бог недобрий, бо
цукорків дітям не дає. Коли дитина в це увірить, має
зав’язок до пізнішої безбожности. Так деморалізують
дітей у СССР большевицькі вчителі.
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саме на те, що глибоко сидить у людській
природі й допомагає до розвитку найкращого
й найліпше дитячу психіку вироблюючого
реліґійного первня. Треба бажати, щоб малі
діти брали участь разом із родичами в
церковних Богослуженнях і торжествах. Але
ця участь не повинна тривати довго; ніколи
не треба допускати до того, щоб дитина на
довгій відправі нудилася. Жадна дитина не
може бути довго зацікавлена одним і тим
самим предметом або тою самою дією; не
може її зацікавити також і Богослуження,
навіть таке, що на думку старших є дуже
гарне
Не
слід
дітей
змушувати
прислухуватися до довгих проповідей,
читання псальмів, акафистів, співання
канонів на утренях і вечірнях. Показуймо
нашій дитині від малку те, що в нашому
обряді справді гарне, але не допускаймо до
того, щоб дитячі реліґійні почування були
ослаблювані і зморожувані нудьгою, яка
родиться завсіди там, де одноманітність
триває цілими годинами.
Перше реліґійне виховання, що його
дитина отримала дома, поширює й поглиблює
школа наукою реліґії й церковного співу,
щоденними молитвами перед навчанням і
після навчання та реліґійними вправами, як
екзортами, реколєкціями, сповідю й св. Причастям. Виклад реліґії не повинен бути сухим
раціоналізуванням, але з’ясуванням того, що
реліґія, робить для людини від колиски до
гробу, як причиняється до розвитку багатьох
культурних установ, знання, мистецтва, як
реліґія годиться з людською природою й
суспільністю, тощо. Однак виклад повинен
основуватися на фактах, узятих із Біблійної
історії, історії Церкви, життя Святих і власних переживань. Як до росту ростини потрібне не тільки соняшне світло, але й його тепло,
так і виклад реліґії має не тільки навчати
реліґійних правд, але й впливати на серце.
Віра й реліґійні почування – це найсвятіші
скарби людини тож ніяка розумна людина не
поважиться кепкувати з реліґії, її правд, слуг
Церкви та її устрою й церемоній. Далі,
великий злочин є баламутити молодь, висловлюючи реліґійні сумніви. Що ж лекшого, як
викликати сумнів. Це зуміє найбільший дурень, особливо коли сумнівом хоче прикрити
свою дурноту й легким коштом бавитись у
“великого філософа”. Відноситься це не
тільки до власної реліґії, але також і до інших
реліґій, бо віру й реліґійні почування кожної
людини треба вміти пошанувати.
“Віра серця мого, як Бескид, твердо опер-
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лась на любові”, – каже у своїх “Псальмах
Русланових” наш Маркіян Шашкевич. І
справді, тільки віра – це найкраща товаришка
людини в життєвій боротьбі, в нужді,
терпіннях і всякому горю. У злиднях і
пригодах не поможе здібність до математики,
ні докладне знання всіх частин власного тіла,
ні знання музичних скаль, амфібій, комах і
хробів, – але поможе одне-однісіньке речення
з Господньої молитви: “Нехай буде воля
Твоя, як на небі, і на землі”. В найтяжчій
утраті віруюча людина зможе себе потішити
словами: “Господь дав, Господь узяв, – хай
буде Ім’я Його благословенне” – лекше як
усяким фільософічним мудруванням. А
скільки то таких золотих думок містить у собі
віра, що успокоюють, потішають, покріплюють і підбадьорюють!
Тільки про одне дбаймо, а саме: щоб
реліґія стала справді внутрішньою потребою
душі, а не була пустим зверхнім виразом
форми. Перша є основою щирої христіянської
поведінки, спонукою чесних діл, – а друга,
себто сама лише форма, веде до облуди.
Не повинна також реліґія ніколи вироджуватися в фанатизм. Ісус Христос дав власною
поведінкою приклад реліґійної терпимости. В
Своїй притчі про Самарянина дав нам Ісус
Христос зразок правдивої любови ближнього.
§ 145. Патріотичні почування.
Основа любови свого народу – це прив’язання до родинного гнізда, до батьківщини.
Дитина прив’язується з природи до свого
найближчого світу й людей, які її оточують.
Вона любить своє родинне місце з усім його
природним багатством і красою, любить
матірну мову й пісні, ношу й звичаї.
Ті природні почування любови до свого
рідного скріплюються, поширюютсья й
усвідомлюються в неодної дитини вже в
передшкільному віці завдяки домашньому
впливові. Коли дитина чує з уст матери ріжні
пісні, казки й оповідання з рідної історії,
бачить на стінах кімнати історичні картини й
краєвиди та слухає пояснень до них від рідні,
бачить у хаті народню обстанову, зживається
з народніми звичаями під час церковних і
народніх торжеств, тоді закорінюється в душі
дитини патріотизм, і дальше його плекання
стає дуже легеньким.
Ця любов до свого народу та батьківської
землі може статися такою сильною, що не
один еміґрант попадає в т. зв. ностальґію,
себто сильну тугу за батьківщиною. Мешканці гір, степів і надморських околиць заз-

нають у чужині такої сильної ностальґії, що
вона доводить їх до важкої недуги. Були й випадки смерти з тої причини.
Патріотизму вчиться дитина під вправною
рукою виховника при кожній нагоді: під час
розмов, при навчанні ґеоґрафії, історії,
ґеольоґії, природознавства, тощо. Навіть під
час сухого навчання математики та чужих
мов зуміє вправний учитель уложити своєрідні завдання, – а вже дуже легко вчити в
народньому дусі співу, руханки, рисунків і
ручних робіт.
Обов’язково повинна шкільна молодь
відбувати прогульки під проводом учителів
по рідному краю, звиджувати свої замітніші
будівлі, свої музеї, свою старовину. В часі
прогульок мають діти збагачувати власним
трудом свої природничі збірки, бльоки,
альбоми, повинні робити світлини, рисунки, а
вчителі повинні їх не тільки до цього
заохочувати, але й наглядати над цим.
Крім вище згаданих засобів патріотичного
виховання, повинен вихованець зрозуміти,
що не вистачить народові свому бажати
розвитку, добре про нього перед чужими
говорити й не дозволити, щоб чужі висмівали
нашу історію або наші народні звичаї. Треба,
крім того: 1) Батьківщині служити чином уже
на шкільній лавці, отже пильно вчитися, щоб
багато вміти й навикнути до праці, бо такий
чоловік не буде пізніше галапасом серед своєї
суспільности. 2) Збагачувати своє знання й
навикати до праці, виробляти в собі сильний
характер, панувати над пристрастями й
поганими схильностями та ублагороднювати
свої почування в тій думці, щоб можна
більше прислужитися свому народові; це все
є вже для дитини чинним патріотизмом. Хто
замолоду з любови до батьківщини привик до
праці й обов’язковості, до ощадности й
услужности, той у пізнішому віці ставлятиме
інтереси народу понад особисті, клясові,
партійні інтереси, та не обмежиться до
нарікання, співання патріотичних пісень і
участи в патріотичних торжествах, але не
пожалує часу, гроша й труду, щоб справді
причинитися до добра нації так у часі миру,
як і під час війни.
Прогріхом проти своєї нації треба вважати
шовінізм
(національне
національний
засліплення), що вже багато лиха заподіяв і
нашому народові. З погляду шовініста
дозволений із любови до батьківщини навіть
злочин. Таке засліплення веде до нехтування
Божими й людськими правами інших народів,
до зневажування, а то й ненависти чужинців.
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“І чужому научайтесь, свого не цурайтесь” –
це заповіт Т. Шевченка. Адже кожному
дороге те, що йому рідне, так само, як для нас
дороге все, що наше. Нудним і поганим був
би світ і люди, якби в них не було
ріжноманітности, так як одноманітним був би
город, засаджений виключно самими, хоч би
найкращими, трояндами. Дітям треба дати
пізнати, що культурні досягнення власного
народу коріняться в старинній культурі
східніх й у новішій культурі західніх народів,
та що неодне, що ми вважаємо виключно
своїм рідним, – це тільки від чужих народів
перейняте добро.
§ 146. Афекти.
Сила почувань може бути ріжна. Без
почувань ми не є ніколи, але часом вони такі
слабі, що ми їх не відчуваємо. Найслабші,
звичайно, почування, відтворювані в пам’яті,
без повторення спонуки, особливо, якщо
минуло
більше
часу.
Невідтворювані
почування, напр. гнів, ураза, затираються
щораз більше і вкінці зникають; тому то
кажуть, що „час – це найкращий лікар”. Сила
свіжо викликаних почувань залежить від сили
спонуки, а головно від нашого стану
здоровля, від полу й від вродженої вдачі.
Здорова, бадьора людина відчуває кожну
радість сильніше, а невдачі приймає спокійніше; навпаки, хвора людина піддається
радості в малому ступені. Жінки навіть з
приводу малих подражнень сміються або
плачуть; чоловіки не так легко зворушуються.
Санґвінік виявляє інакшу вражливість, ніж
флєґматик або мелянхолік. Та сама людина в
ріжних часах при тій самій спонуці зазнає
сильніших або слабших почувань, а навіть
може заховуватися зовсім байдуже, або
зазнавати почуття спокою, залежно не тільки
від стану здоровля, але навіть від доброго
обіду, від непереспаної ночи, успіху, стану
погоди, від сильної волі, від ступеня
покірливости перед Божою волею, і т. д.
Силу почувань зміцнюємо ступенуванням
сили спонук, але тільки до деякої височини;
поза тією височиною почуття зміняє свій
характер. Гарна мельодія, надто довго
повторювана, знудить нас, подібно надто
довга забава, надто довге оглядання ґалєрії
образів і т. п. Немилий запах, фізичний біль,
гризота, можуть зростати лиш до деякого
ступеня, вище того максімум замісць грижі
чуємо щось в роді духового приголомшення.
Ще більше терпіння може спричинити
зомління або й смерть. Якщо наші почування
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довше тривають, тоді вони слабнуть; тільки
ненависть росте в силу.
Отже, почування можуть бути слабі й
сильні, спокійні й нагальні. Коли якесь
спостереження вплине на нас сильно й
несподівано, викликуючи мимовільну увагу,
повстає в нас подражнення почувань і вони
виявляються назовні укладом обличчя й
цілого тіла. Почування, котрі є такі нагальні,
що нам відбирають панування над нашим
тілом, звуться потрясеннями або афектами.
Розріжняємо в афекті три стани: 1) початковий стан, коли ми зворушені внутрішньо,
але ще не виявляємо цього зворушення
назовні (прим. у гніві); 2) кульмінаційна
точка, в якій почування і його прояви
подражнюють себе взаїмно й доходять до
найвищого ступеня; 3) кінцева фаза, в якій
афект або зникає, або переходить у спокійніше почування, але триває ще якийсь час
(напр. гнів переходить в уразу), або навіть
перемінюється часом у протилежне почування. Афекти, непогамовані в початковій фазі,
зрушуючи сильно наш орґанізм, можуть
спричинити недугу, наглу старечість, а навіть
і смерть.
Дамо кілька прикладів на приємні і прикрі
афекти. Хто несподівано одержав вістку про
велику спадщину по свояку в Америці або
виграв великі гроші на льотерії, хто не
сподіваючися одержав відзначення або
цінний дарунок, той утішиться так сильно, що
з радости співає, скаче, танцює. Також його
почервоніле обличчя, блискучі очі показують,
яка велика його втіха. Мати вмирає з
надмірного зворушення, побачивши сина, що
вернувся з війни, а вона вже думала, що він
поляг у бою.
Прикрі афекти мають більший вплив на
наш орґанізм, ніж радісні зворушення.
Наглий переляк від гарматнього вистрілу,
удару грому або несподіваної появи гадини
буває причиною, що подаємося мимохіть узад
або не можемо кроку зробити. Те саме буває з
дитиною, що провинилась і боїться кари, з
забобонною людиною, що вночі, йдучи попри
кладовище, боїться духів, і т. п. У таких
людей обличчя блідне, ноги дрижать, коліна
гнуться, волосся стає дуба. Такі афекти
називаються астенічні або убезвладнюючі.
Гнів, запал належать до ефектів стенічних,
побуджуючих. У великому гніві один червоніє, другий блідне, жили на чолі набрякають,
кулаки стискаються, хід робиться скорий,
нагальний.
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Здавалося б, що афекти, як могутні
почування, що віднимають панування над
орґанізмом, не повинні бути бажані для духового життя, і що педаґоґіка повинна б дати
хіба тільки вказівки, як треба їх оминати,
тому що вони шкідливі для здоровля й відбирають самовладання. Тим часом і афекти
треба плекати, щоб їх ублагороднити й використати до добрих учинків. Пориви й одушевлення, смілість і відвага – це афекти, які
ідейних людей спонукують до геройських діл
для добра ближніх, для добра рідного краю.
Родичі й виховники повинні давати
добрий приклад, пануючи над собою, над
своєю загонистістю, ярістю та іншими
афектами, бо афекти заразливі; особливо в
дітей почування бувають дуже нагальні. Коли
дитина тішиться, легко впадає в сваволю, а
якщо не може переперти своєї волі, то стає
гнівною і т. д. Нагальність цих почувань
можна злагіднити, якщо тільки вони не є
проявами хоробливої вдачі.
Тож при плеканні й ублагороднюванні
афектів треба приймати на увагу походження
дитини, її оточення, темперамент, вік, пол і
всі інші індивідуальні окремішності. Навіть
хоробливі об’яви вдачі можна почасті
вилічити.
Доцільно виплекані сильніші почування,
що творяться з ублагороднених афектів, бажані й для практичного життя, й для етичного
виховання, для мистецтва й науки. Вони
впроваджують багато ріжнородности й прикраси в сіре, буденне людське життя,
спонукують часто навіть рівнодушних людей
до шляхетних діл.
До хоробливих афектів склонні діти
батьків-алькоголіків. Діти таких батьків
приходять уже на світ зі слабими нервами, а
розстроєні нерви – це найбільш сприятливе
підложжа хоробливих потрясень.
Однак треба пильно берегтися перед
буйнотою почувань або т. зв. гіпертрофією. Є
люди, з якими ніякої справи не залагодите
успішно, доки вони в злім настрою. Кожен
мусить обережно вивідуватися, коли вони
мають добрий настрій, і тоді щойно звертатися до них із справою. Це невільники гумору, в яких чуттєвий настрій переважає над
розумом, а це понижує людську гідність.
Вибуялість почувань чинить одних несправедливими, інших незрівноваженими, що
перекидуються з одної крайності в другу,
нездатними до чину. Вони унещасливлюють
себе й других. Зайве розніжнення, нераз
викликане гістерією, веде до розпещування

себе, до втечі перед усяким трудом, а навіть
до гіперальґезії1 та гіперестезії.2
Якраз протилежна цим поняттям є ангедонія (притуплення почувань), що позбавляє
людей неодної благородної радости, чинить
їх байдужними на терпіння других і через те
приспособлює їх до простакуватости, а навіть
жорстокости. Рід ангедонії – це анальґезія,
себто нечулість на власний біль. У практичному житті треба розріжняти дійсну
ангедонію від удаваної, викликаної або
зарозумілістю, що не хоче виявити, що нас
щось цікавить, або сильним позуванням,
удаванням із себе холоднокровного англійця.
§ 147. Жадоби.
Вже мала дитина, заки прийде до розуму,
жадає грудей, або, зв’язана повивачами,
кричить, з цікавістю споглядає на блискучі
предмети. Отже, почуття голоду, охоти до
руху, і т. д. – це найнижчий ступень людських
жадоб. Вони виявляються як гін, пожадання,
нахил і пристрасть.
§ 148. Гони.
Гін – це природне пожадання, що періодично повторюється. Скільки змислових
потреб, стільки й гонів. Але можна їх зібрати
в деякі групи. І так, розріжняємо індивідуальні (змислові й духові), суспільні й
реліґійно-моральні гони. До індивідуальних
належить гін до самозбереження. Напр., у
дитини причиною крику було немиле почування голоду, що перемінилось на приємне
щойно після насичення дитини. Але дитина
не була свідома ані причини свого немилого
почування, ані не знала про це, що пожива
усуне це немиле почування. Отже гін – це
духовий прояв, незалежний від волі людини, і
дитина не була свідома ані причини гону, ні
приємности, що наступає після її усунення.
Коли фізичному орґанізмові що-небудь перешкоджує, шкодить або грозить, то людина
несвідомо заслонюється, борониться або оминає перешкоду. Це гін до збереження життя.
Гін до руху найсильніший у дитинстві, бо
він у тій добі життя б’є найсильнішим
живчиком. Цей гін залежить від вражливости
нервів і м’язів: чим більше сили, нагромадженої в нервах і м’язах, тим більший гін.
Гін до руху має велике виховне значення.
Гін до діяння, до чину. Коли чуємо, що
1
2

Чутливість, підвищена до болю.
Хвороблива, пересадна чутливість.
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подолаємо працю, родиться в нас почуття
сили, довір’я до себе, вдоволення, підприємчивість. Навпаки, коли чуємо, що праця
понад наші сили, падаємо духом, боїмося
компромітації, тратимо охоту до дальшої
праці. Коли ж знову праця наша надто легка,
підрядна, малозначна, так що не потребуємо
ніякого зусилля, легковажимо її й нудимося
при ній. Тому повинен виховник таку працю
добирати й призначувати для дитини, так нею
кермувати, щоб вона відчувала в ній
замилування, щоб праця її не страшила своєю
величиною або не нудила, щоб була достосована до духових сил дитини. Бо навіть в
одній клясі не кожне питання можна однаково стосувати до кожного учня. Повинні
вони бути пристосовані до більшости. Крім
цього, здібнішим треба час від часу завдавати
щось трудніше, а слабшим – щось лекше, щоб
перші не нудилися, а другі мали ту сатисфакцію, що й вони щось можуть, щоб усі
були заняті. Словом, чим краще виховник
зуміє урухомити й заняти сили дітей, тим
лекше збудить запал до праці.
Гін до товариськости у дітей виявляється
як охота до забави.
Гін до наслідування. Цей гін спричинює,
що ми мимохіть сміємося, коли й інші сміються, позіхаємо, коли інші позіхають (тому й
кажуть, що “позіхання заразливе”). Цей гін
для виховання дуже важний, бо на ньому
основується сила прикладу, як доброго так і
злого. На тому гоні можна оперти також
вщіплювання дітям добрих навичок прикладами, що їх діти по старших наслідують. Де
діти бачать у старших приклади пильности,
трудолюбивости, точности й порядку, там
стають і у них ті чесноти поволі навичками на
все життя.
§ 149. Реліґійно-моральні гони.
Рано виступає гін до самодосконалости в
напрямі фізичної, інтелєктуальної й фахової
зручности, а головно в етичному напрямі. Гін
до щастя збуджує нашу енерґію. Досвіди
переконують нас, що на землі нема повного й
тривалого щастя. Цей факт спонукує нас прямувати до щасливої вічности. В останньому
випадку лучиться з ним моральний гін, ще
склонює нас кермуватися все голосом
совісти. Реліґійний гін спонукує нас лучитися
з Богом молитвою і реліґійним життям.
§ 150. Суспільні гони.
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До суспільних гонів зачисляємо:
1. Товариський гін, що заохочує до життя
в суспільності, отже в родині, в кружку
приятелів, у товариствах, громадах, у державі. Примусове відокремлення людини (у
в’язниці, в концентраційному таборі) – це
прикра кара; тільки під впливом вищої ідеї
може людина шукати осамітнення, напр.
учений для наукових дослідів, артист, щоб
довершити
твір
мистецтва,
чернець,
пустельник із реліґійно-моральних спонук.
2. Симпатичні гони наклонюють робити
другим добро й злагіднюють еґоїстичний гін.
3. Гін приставання з другими доводить до
того, що ми нашими думками й почуваннями
ділимось охоче з другими, що дозволяє
користати з рад і вказівок та досвіду інших
осіб і приносить полегкість у журбі.
4. Приятельський гін спонукує нас шукати
приятелів і віддатися їм усією душею.
5. Сексуальний гін будиться в добі дозрівання й ублагороднюється в нерозривнім
святотайнім подружім зв’язку. На сторожі
його у людей стоїть почуття стиду. Годиться
кілька слів згадати тут про сексуальне
освідомлювання.
§ 151. Сексуальне освідомлювання.
В другій половині XVIII ст., під впливом
“Еміля” Ж. Ж. Русса, почав лунати клич сексуального освідомлювання. Сподівалися тоді
добрих наслідків із зреалізування того клича.
Однак, коли не можна було діждатися
сподіваних результатів, закинено цей клич, як
взагалі цілу утопійну педаґоґіку Русса. З
кінцем XIX і початком XX століття проголошувано ялові педаґоґічні кличі; відгребувано давніші речі, надаючи їм сучасний
вигляд. Так само стоїть справа з питанням
сексуального освідомлювання шкільної молоді. Прив’язують до нього багато надій, напр.,
що завдяки йому можна запобігти великому
моральному упадкові, який нині шириться
серед молоді.
Христіянська педаґоґіка не сподівається
так багато від сексуального освідомлення.
Вона вважає, що воно остаточно може добре
впливати у вихованні, але це залежить від
того, хто, коли і як буде освідомлювати
молодь. У тій справі існують ріжні погляди,
що насувають ріжні сумніви, так само, як
взагалі ціла справа освідомлювання.
Одні (на жаль, здебільша жінки) хотіли б
дати дитині опис сексуальних органів,
показати фізіольоґічний процес запліднення і
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родження; до того готові ужити рисунків,
моделів, а навіть вказати на природу. Таке
освідомлювання не має нічого спільного з
вихованням. Дитина, найчастіше науково
непідготована до такого викладу, зовсім його
не зрозуміє; а якщо зрозуміє, то тим гірше, бо
самі наукові знання не спинять розбудження
думки, гону, пожадання й морального упадку.
Особливо не годиться такі речі прилюдно
обговорювати.
Інші прихилюються до т. зв. природничого
освідомлювання, коли саме випаде говорити
про розмножування ростинного або тваринного світу, щоб тоді порушити й питання, як
люди множаться. При цьому намагаються
дарвіністи й моністи перепачковувати свої
ідеї. Якщо на лєкції прийдеться говорити про
запліднення в ростинному світі, можна б це
осторожно використати для справи сексуального освідомлювання; але наводити приклади
із тваринного світу було б не на місці. Взагалі
сексуальному життю не треба в очах дитини
надавати надто великого значення, немов би
воно було осередком усієї природи, бо це в
дитині розвинуло б хоробливі пожадання.
Ще інші домагаються гиґієнічного освідомлювання; мають вони на цілі перестерегти
молодь перед надужиттями й грізними
сексуальними недугами. Є це добра річ, –
щоб тільки була трактована у відповідному
часі та щоб було підкреслено, що сексуальні
промахи шкідливі не тільки для здоровля, але
що вони дуже неморальні.
Всі ці способи сексуального освідомлення
не мають нічого спільного з вихованням,
вони шкідливі для душі дитини та в такій
формі повинні бути занехані. Чим довше
дитина перебуває в несвідомості, тим краще
для неї й для виховання.
Однак, коли грозить небезпека, що дитина
може довідатися з непокликаних уст про
сексуальні справи, тоді треба приспішити
освідомлювання.
Освідомлювати повинні родичі; їх повага,
любов, знання душі своєї дитини найкраще
дадуть раду тому тяжкому завданню. Ніяка
виховна справа не вимагає такого індивідуального трактування, як саме ця; школа
направду не дала б собі з тим ради Найкраще
зроблять це родичі, але самі вони мусять бути
моральні, поважні й тактовні. Найвідповіднішим віком освідомлювання є час
дозрівання, отже около 15 року життя.
§ 152. Пожадання.
Дитина, що приймала вже часто корм,

пізнає вкінці страви. Отже вона знає з
досвіду, що голод і спрага втихають, коли
вона з’їсть або нап’ється, і що опісля почуває
ситість; вона знає, напр., що цукор смакує
ліпше, ніж сіль. Коли така дитина домагається знову їди, то тут уже зовсім не діє
тільки сам гін, дитина знає вже, чого вона
прагне, іменно корму, і то навіть такого, а не
іншого корму, напр. молока. Дитина уявляє
собі вже заки дістане молока, як воно буде
смакувати, іменно буде приємне, солодке, і це
виображення приємности є причиною її
бажання. Тому дитина прагне часом їди, хоч
гін до їди ще не відізвався; вона домагається
солодощів, навіть коли вона вже сита.
Якщо гін стає дещо свідомий і звертається
до означеного предмету, називаємо ту свідому жадобу пожаданням, а приємне почування, що його заздалегідь вижидаємо, називаємо спонукою пожадання. Отже пожадання
є явищем душі, зверненим з нашого нутра
назверх, що спонукує нас звичайне до діяння.
Коли чогось прагнемо, а цього не можна
нам осягнути, дізнаємо неприємного почування, а те неприємне почування спонукує нас до
чинности, щоб його усунути і його місце
заступити приємним почуванням, себто
почуванням вдоволення. Коли пожадання не
заспокоїмо, тоді неприємне почування лишається, і те почування називаємо почуванням невдоволення.
А тому що почування невдоволення буває
дуже прикре старається кожна людина своє
пожадання заспокоїти, хоч, щоб осягнути
предмет свого пожадання, мусить іноді
поконувати важкі перешкоди або понести
втрату (Ізав продає своє право первородства
молодшому братові Якову за миску сочевиці,
щоб негайно заспокоїти голод). Коли предмет
пожадання благородний і корисний для
здоровля тіла або духа, то й змагання для
його осягнення треба вважати похвальними й
чесними; але часом предмети пожадання
шкідливі для морального життя людини.
§ 153. Панування над собою.
“Себе перемогти – це найбільша перемога”,
– сказав старинний фільософ; виховання має
завдання навчити людину панувати над
своїми пожаданнями.
Педаґоґічна праця в тому напрямі мусить
початися вже в домі родичів над малою
дитиною. Як лікар, розпізнавши фізичну
недугу (діяґноза), укладає в душі й виконує
плян лікування, а час від часу досліджує
хворого наново, щоб ствердити, наскільки
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орґанізм відпорний, як діють лікувальні
засоби, чи не витворилися припадково інші
недуги й чи тому не треба буде змінити й
уліпшити ввесь плян, – подібно й виховник
повинен діяти. Треба йому: 1) пізнати, які
хвороби волі в дитини й яке їхнє джерело;
2) уложити плян лікування і згідно з ним;
3) застосувати лікувальні засоби, і накінець;
4) досліджувати успіхи лікування і в разі
потреби змінити плян.
Бажаючи пізнати дитину під моральним
оглядом, не досить завважити, які в неї хиби
та в якому вони ступені (чи це тільки
пожадання, чи вже наліг або пристрасть), але
треба дослідити, де джерело цих хиб, а
передовсім усунути це джерело й вилікувати.
Якщо дитина навчилася злого від когось з
оточення, треба або спокусника віддалити,
або дати дитину до виховного заведення.
Якщо хиба до деякого ступеня дідична, треба
цілий спосіб відживлювання, навчання й
виховування дитини так уладити, щоб тій
хибі стало й послідовно протидіяти, починаючи від добору науки, а кінчаючи аж на
доведенні дитини до повнолітности. Стосується це особливо до дітей п’яниць,
розпусників, злісників і т. п. Дідичність
лежить тут у нервовій системі і можна її
визначно злагіднити.
Передовсім треба дослідити, котра хиба в
дитини головна та де лежить її джерело.
Людина в одних справах виявляє енергію й
уміє злі спонуки рішуче відтрутити; щодо інших спонук вона мало вражлива, так що й
вони для неї негрізні; в іншому знову напрямі
виявляє значну вражливість, получену з
приємними почуваннями, що значно ослаблюють енерґію волі до протидіяння. Це
доводить до того, що саме в тому напрямі
людина легко улягає спокусі й допускається
злого вчинку. Знали вже про це старинні
греки й представляли ту правду в казці про
п’яту Ахілля; знали її також ґермани й
виразили її в переказі про листок на плечах
Зиґфрида. І нині вся життєва мудрість лежить
у тому, щоб облекшити вихованцеві пізнати
свою слабу сторону, свою Ахіллеву п’яту.
Тут треба бути обережним і рішучим та
найменші навіть спокуси негайно віддаляти,
якщо вдаряють у слабу сторону дитини; в
інших напрямах легко опертися злому. В
зв’язку з тою слабою стороною є звичайно
головна моральна хиба дитини, напр.
лінивство, зарозумілість, лакімство, невражливість на біль других і т. п. Всі інші хиби дитини є в ближчому або дальшому зв’язку з
44

тією головною хибою і не можна їх
вилікувати, поки тамта не уступить. Коли
дитина вилікується з головної хиби, інші самі
завмирають, і при невеликому зусиллі волі
цілком зникають.
Дитячий ум підлягає численним і сильним
жадобам, які походять або від гонів, або від
сильної вражливости, буйної уяви і невиробленої розумової волі. І так, напр., часто
стрічаємо в дітей лакімство. Діти бажають
мати все що бачать, а часто навіть не знають
предмету свого прагнення. Ті численні, змінні
змислові пожадання спричинюють виховникам немало труднощів.
Нешкідливі пожадання треба в відповідній
мірі заспокоювати. Не можна, напр., відмовляти дітям необхідної кількости їди, напою,
руху, забави. Коли відмовляємо дітям скромних бажань, родиться в них почування жалю.
Однак при заспокоюванні цих пожадань не
треба допускати, щоб діти були вередливі в
стравах і напоях, щоб деяких страв цілком не
їли або лише пробували, і т. д., бо цим
способом дітей не навчимо панувати над
собою, а навпаки, робимо їх химерними й
розніжненими.
Апетит у дитини з природи великий, тож
вона їсть усе їдоме, якщо мати не зіпсує
дитини під цим оглядом. Не одна мати
нарікає на недостачу апетиту в своєї дитини,
а не знає, що вона сама цьому винна, даючи
дитині їсти й пити те, чого тільки дитина
забажала, а до того ще в неправильних відступах часу. Коли дитина домагається тістечок,
тортів чи інших ласощів поза правильною
порою їди, треба їй рішуче відмовити й
строго вважати на зберігання правильности в
їдженні. Дитині, що призвичаєна до якогось
порядку в їдженні, навіть не прийде на думку,
що вона, напр., могла би не їсти поливки,
коли б та була навіть трохи пересолена або
прикурена.
Коли діти не є розпещені, тоді можна
легко їх спонукати заживати, напр., гіркі ліки,
або показати усну яму лікареві, і взагалі
дозволити лікареві оглянути, що в разі недуги
дуже облекшує плекання й лікування.
Відомо, що діти в другому й третьому році
життя дуже легко впадають в афекти, а саме в
афект гніву й пристрасного болю. Коли не
сповнити найменшого їхнього бажання, то
вони верещать аж до втоми, кидаються на
землю, копають ногами, беруться бити і т. д.
Звичайно винні в цьому родичі, бо дитині
давали все, чого вона захотіла; отже, якщо
такій дитині не сповнять коли її бажання, то
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вона якраз тому, що призвичаєна осягати свої
забаганки, не може запанувати над собою.
Ще гірше, коли родичі непослідовні в
сповнюванні й відмові бажань дитини, і
напр., нині відмовляють того, що вчора
дозволили. Очевидячки, дитина не розуміє,
чому нині не може бути дозволене те, що
вчора було дозволене; заборона родичів
видається їй самоволею і впертістю, і проти
цього бунтується дитина.
А вже найгірше лихо, коли родичі
пробують дитині щось заборонити, а вкінці,
на крик дитини або інші її примхи, таки
коряться, сповняють бажання дитини, а
навіть її перепрошують (!). Родичі повинні
звсіди пам’ятати про те, що коли якась
розумна причина спонукала їх сказати: ні!, то
вже послідовно треба навчати дитину, що
волі родичів вона має скоритися. Якщо
виховник послідовний у заборонюванні, то це
має корисний наслідок, бо вихованець
привикає до цієї послідовности й навіть не
буде домагатись речей, про котрі знає, що їх
йому не дозволять або не дадуть.
Чи дитина в своїх бажаннях попадає в
афект, це залежить багато від прикладу
родичів. Коли вони самі легко впадають у
гнів, коли вони сварять дітей і слуг,
уживаючи при тім грубих, образливих слів,
коли між самими родичами нема згоди й між
ними бувають прикрі сцени, то це некорисно
впливає на дитину. Вона наслідує родичів при
першій нагоді. Тому родичі не повинні
піддаватися афектам уже хоч би ради власних
дітей. Особливо, коли доводиться їм карати
дитину, треба робити це без вибухів гніву.
Розуміється, часом треба відповідним
обуренням дитині показати, що сповнена нею
провина потрясла нами і вчинила нам
прикрість. Тільки нехай поведінка родичів не
викличе в дитини переконання, що вона
потерпіла кару не тому, що її провина могла
справедливо обурити родичів, але тому, що
родичі розгнівалися.
Родичі мають обов’язок поборювати
заздалегідь невідповідні й надмірні жадоби
дітей. Рішуче треба відмовити дітям гарячих
напоїв, курити, часто ходити до театру, до
кіна, на прилюдні забави і т. д. Уживання
гарячих напоїв і курення тютюну не допускає
устав пластової орґанізації, що гуртує в себе
ідейну молодь, і родичі повинні дітям на це
вказувати. Завчасне й зачасте ходження до
театру або кіна, де часто дають неетичні й
невідповідні вистави, сприяє розвиткові
пристрастей і викликує пересичення життям.

Призвичаєння до смирного, простого
життя й добрий приклад виховників хоронить
від розбудження й переваги змислових
пожадань. Заборона, погроза й кара звичайно
тільки на якийсь час придавлюють ці жадоби,
що опісля при нагоді вибухають з тим
більшою нагальністю.
Панування над собою треба з’ясувати
молоді не як переслідування й обмеження,
але навпаки, як поконування себе, як вищий
прояв життя, як першу рису дозрілости. Хто
хоче бути правдивою людиною, повинен
показати свою змужнілість передовсім
пануванням над собою.
Коли Сократ, зігрітий і спрагнений,
прийшов до джерела, то черпав у пригорщі
воду й виливав назад, не п’ючи, аж доки не
охолодився.
Хоч нелегко кермувати гонами й пожаданнями, все-таки умілість виховання повинна
навчити підпорядковувати їх тямучості й
розумові. А можна це вчинити добрим прикладом, відповідним призвичаюванням, плеканням розуму та благородних почувань, а саме: замилування до доброго й відрази до злого.
§ 154. Нахили.
Почуття задоволення, що чинність, яку ми
забажаєм виконати, вдалася, викликує бажання повторити ту чинність. Нас тягне заспокоїти жадобу. Часто повторюване заспокоювання жадоби стає нахилом, а її заспокоєння –
потребою. Часто заспокоювана навичка, що
лучиться з почуванням задоволення, переходить у сильний внутрішній нахил, у навичку,
що її називаємо налогом. При чинах, що
лучаться постійно з почуванням невдоволення, не повстане наліг, а навпаки, збудиться
відраза, гидота. Наліг стається немов другою
природою (consuetudo est altera natura). Таким
налогом уважаємо, напр., курення тютюну,
пиття алькоголю, що згодом стають упертою
хворобливою потребою орґанізму. Але при
сильній волі можемо їх позбутися. Треба
тільки хотіти й виконати свою постанову.
Але бувають і добрі навички, напр. наліг
до трудолюбности, співу і т. д. Протилежністю нахилу є відраза до деяких страв,
напоїв, ліків, звірят (мишей, щурів, жаб,
павуків, стоніг і т. і.), до деяких чинностей,
місць і осіб. Відраза може степенуватися в
афект, а навіть ненависть.
Лікування вроджених злих нахилів і відраз
дуже тяжке. Тому виховник повинен підглянути в дитини добрі нахили та їх плекати й
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розвивати. В міру того, як добрі нахили
будуть скріплюватися, погані будуть слабнути, а згодом цілком занидіють.
Благородні нахили можна плекати й розвивати тільки добрим прикладом і призвичаюванням. Призвичаювання це знаменитий,
майже одинокий засіб. І так, напр., нема
вродженого нахилу до порядку й чистоти; тих
гарних прикмет треба вчити прикладом і
призвичаюванням. Такими способами треба
вчити дітей точности, пристойности, слухняности, правдомовности, скромности й чемности. А шкільне виховання, що впоює чесні
засади й карність, має також чималий вплив
на розвиток добрих, а усування поганих
нахилів.
§ 155. Пристрасті.
Якщо нахил, завдяки привичці, стане
такий сильний, що розум і воля не можуть
легко над ним запанувати, називаємо його
пристрастю. Пристрасть діє вибухово,
зносить хвилево суд совісти, а загострює
бистроту розуму в напрямі постачання
засобів, які заспокоїли б пристрасть; є це
недуга душі (idée fixe).
І так, напр., налоговий п’яниця не може
опертися, коли до нього з шинку донесеться
запах алькоголю, але мусить туди вступити і
впитися. Пристрасть не чекає на нагоду, не
триває постійно, як наліг, але коли відозветься, то п’яниця готов вийти комином,
продати одяг, що має на собі, – а піде до
шинку і вп’ється.
Пристрасний грач у карти не вміє грати
помірковано й коротко, але занедбує свої
обов’язки, марнотратить свій гріш, тручає в
нужду свою родину, а навіть готов спроневірити довірені йому гроші, ошукати, вкрасти т.
ін. Щось подібне бачимо у пристрасного
розпусника, у захланного, у мстивого, у
зарозумілого і т. п.
Пристрасть повстає із частого заспокоювання пожадань; чим частіше те заспокоювання,
тим більшу силу має пристрасть.
Пристрастей буває стільки, скільки є гонів,
пожадань і нахилів. Розріжняємо:
1) Змислові пристрасті, що вироджуються
з гонів, напр. гін до їди може виродитись у
обжерливість і п’янство, гін до відпочинку – в
лінивство, і т. д.
2) Духові пристрасті, що родяться із
непогамованих жадоб. І так захланність, гордість і самоволя, що вироджуються з жадоби
слави й панування. В церковній мові
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називаються вони головними гріхами.
Крім змислових і духових пристрастей
бувають іще мішані пристрасті, що повстали з
любови й ненависти, як заздрість, фанатизм,
шовінізм, деспотизм.
Пристрасті – це нещастя людини. Їх
стихійна сила приносить незраховані шкоди
індивідуальному й суспільному життю.
Пристрасна людина, замісць того, щоб бути
паном своїх чинів, робиться невільником
своїх жадоб. Все віддає їм на услуги: її розум
вишукує доріг і засобів, щоб вдоволити
пристрасті; розум прикриває їх і виправдує;
здоровля, добре ім’я, родинне щастя і т. д. –
все це пристрасна людина готова зложити в
пристрасті.
жертві
своїй
улюбленій
Пристрасть доводить людину часто до
в’язниці або до дому божевільних, а звичайно
– до передчасної смерти. Жажда й пристрасть
забруджує уяву, затемнює й колотить
здоровий погляд і суд на справи, притуплює
почування, словом, нищить усе, що благородніше в людині. Пристрасна людина
спадає нижче звірят, що завдяки інстинктові
самозбереження не допускаються таких
промахів, як людина.
І для оточення наслідки пристрастей
страшні: сльози, сварні, бійки й нужда родини, моральне зіпсуття молодшого покоління
задля поганого прикладу словами й ділами, та
підкопування через те великих моральних
цінностей, вкінці висовування на перший
плян негідних цілей життя.
Людина не повинна ніяким робом
піддаватися пристрастям До того ведуть ріжні
засоби: 1) Панування над собою. Чи заспокоюючи життєві потреби, чи віддаючись
гідним приємностям, завсіди треба пам’ятати
про те, щоб зберегти міру в усьому, щоб
розум і моральне почування не дали себе
пірвати й звести. Часом повстає охота хоч раз
спробувати й згодитися на вдоволення
пристрасти. Але така податливість не уйде
безкарно. Потурання пристрасті вироблює
неначе розгін, похилість у душі, й зупинитися
вже дуже тяжко. Тому в боротьбі з
пристрастями дуже важна річ: 2) Ставити
сильний опір у початках. Але треба уважати
на себе, зосереджуватися, щоб достерегти
перше прозябання пристрасти й негайно її
побороти. Треба також звертати увагу на
оточення, щоб не повстала звідси нагода до
пожадання, й не слід дати себе перемогти.
3) Нехай кожний собі сильно постановить та
цю постанову часто поновлює: не улягати
пристрасті. Ріжні мотиви можуть нас до того
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спонукати: природні (стид, утрата здоровля й
багато інших невигод) і реліґійні (думка про
Бога, Його справедливість, пам’ять на заслуги
перед Богом, приклад Спасителя, Його
смерть, приклади Святих, що поборовши свої
пристрасті, стали найдовершенішими людьми). 4) Умертвлювання. Вже опір пожаданням та панування над ними лучиться з відмовою від приємности. Умертвлювання зміцнює
панування розуму й волі, а ослаблює жадоби.
Як руханкові вправи й прогульки зміцнюють
м’язи й здоровля, так піст і умертвлення
взагалі зміцнюють волю. 5) Реліґійні засоби:
молитва, сповідь, св. Причастя. 6) Витривалість у боротьбі. Ані старість, ані наука, ані
становище не охоронять від пристрасти.
Завсіди й усюди мусить бути з нею боротьба;
без тієї боротьби нема чесноти. Здобування
чесноти можна би прирівняти з веслуванням
проти води: оскільки веслуємо, човен, хоч
поволі, посувається наперед; але як на
хвилину тільки заперестанемо, то човен
негайно завертатися буде – на місці не
втримається. 7) Чування над змислами, що за
їх допомогою входить жадоба в душу. “Коли
око твоє гіршить тебе – вийми його”, – сказав
Божественний Учитель. 8) Розбуджування в
дітей моральних і соціяльних почувань, особливо співчуття для вбогих і недужих, і
втягання дітей до виконування діл милосердя
спиняє від поганих схильностей. 9) Крім того,
впливає на дітей корисно добра лєктура,
оглядання гарних творів мистецтва й вистав
та вказування на чудесний устрій світу й дива
природи. 10) Поміч виховника. Дитина не має
ані розвиненого пізнання, ані виробленої
волі; тому треба над нею чувати, й коли
родиться пристрасть, коли жадоба переступає
належну міру, здавити її в зародку, загнуздати, заборонити. Дивитись крізь пальці,
улягати забаганкам і настроям дитини,
потурати її жадобам, було б згубне, бо
вчинило б дитину невільником її пристрастей.
Боротьба з пристрастями – це найважніший
обов’язок людини; а виховання мусить її до
цієї боротьби завчасу заправляти.
§ 156. Воля.
Були часи у вихованні молоді, коли клали
вагу лише на інтелєктуальне виховання. В
останніх десятиліттях звернули педаґоґи
увагу на виховання волі.1 Передусім важне
1

З багатої літератури дозволю собі навести:
F a s s b e n d e r : “Wollen, eine königliche Kunst”; K r u s :
“Pädagogische Grundfragen” 331 і наст. M e s c h l e r :
“Leitgedanken katholischer Erziehung”; L i n d w o r s k y :

виховання волі в часі дозрівання, часі других
народин, коли то витворюється характер та
індивідуальність. Тому-то останньою ціллю
кожного виховного впливу є вишколення
волі. Бо хотіти – це не така проста, природна
й легка річ, як могло би видаватися; треба
того довго вчитися. Праця – це тяжка, відповідальна, але корисна. Вироблювання волі
залежить більше від нас, ніж вироблювання
ума. Ум по дорозі свого формування стрічає
недосяжні границі правди; тим часом воля
може удосконалюватись у безконечність,
Та передовсім пояснім на прикладах, що
це таке воля і які роди волі розріжняємо.
Наші пожадання можуть виявлятися або
незалежно від нашої свідомости через
інстинкт, або при участі нашої свідомости
через гін. Це такі гони, що приймають вигляд
пожадання, нахилу, налогу, пристрасти. Це
прикмети, спільні з прикметами звірят.
Людина, як тільки починає мислити,
застановляється, чи заспокоєння якогось гону
можливе в даних умовинах, чи якийсь
предмет, що нам подобається, можемо
здобути; в міру оцінки людина або рішається
діяти, або занехує справу. При чинах, що їх
уважаємо невиконними, можемо спромогтися
тільки на бажання.
Можемо також хотіти якогось добра, що
його ми пізнали не змислами, але розумом,
отже абстрактного й загального, або надзмислового добра, як напр. знання, справедливости і т. п. Надзмислове пожадання неможливе без надуми, змислове пожадання може
виступити без застанови (нижча форма), або
сполучитися з застановою (вища форма). Бажання, викликане застановою (надумою),
називаємо розсудковою волею. Наша застанова оцінює головно дві прикмети:
а) чи якийсь чин для нас виконний, або чи
якусь річ можемо набути, чи ні, і
б) чи щось для нас корисне, чи шкідливе.
Тварина й немовля йдуть сліпо і негайно
за своїм гоном або пожаданням; розсудлива
людина повинна перше застановитися – і
після того щойно присвоїти собі річ або від
неї відвернутися. Якщо над якимсь нашим
пожаданням застановляємося не лише чи
воно розумне, але ще й над тим, чи воно
моральне, тоді ту моральну оцінку називаємо
розумовою волею. Розумова воля є вищий
“Der Wille, seine Erscheinung und Beherrschung nach den
Ergebnissen der experimentalen Forschung”;
всі
педаґоґічні твори славного педаґоґа Ф е р с т е р а кладуть
вагу на виховання волі, напр. “Виховання й
самовиховання” стор. 126 і слід.
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ступень розсудкової волі, але від неї по суті
не ріжниться. Нема трьох воль: змислової,
розсудкової й розумової, але маємо тільки
одну розумову волю, що одночасно сповняє
чинності розсудкової й змислової. Тільки фізичні гони існують у нас незалежно від волі й
може лучитися, що вони викличуть змислове
пожадання та будуть намагатися потягнути за
собою розсудкову й розумову волю. Якщо
розумова воля слаба й піддасться пожаданням, тоді людина чинить на подобу звірят,
робиться підлою; а якщо розумова воля енерґійна, повстане в душі внутрішня боротьба
між змисловими пожаданнями та бажанням
розуму і цей останній переможе.
Візьмім приклади. Немовля, почуваючи
голод, інстинктово плаче й успокоюється,
коли пічне ссати грудь матери. Небавом лучиться з цим змислове пізнання і коли мамка
дає йому ссати, відтручує її якийсь час.
Дитина починає свідомо прагнути грудей
матери. – Коли хлопець підросте, прийде в
сад, побачить на дереві дозрілі сливки, то
слинку ковтає й будиться у ньому жадоба
скоштувати ці сливки (змислове пожадання).
Він мірить зором відстань між галузами й
набуває переконання, що зможе вилізти досить високо й нарвати сливок. Видається
йому це дуже корисним і принадним, тому
здобувається на постанову й негайно її
виконує. Прямування в цьому випадку попередила застанова й оцінка, отже це був акт
розсудкової волі. Але ж хлопець міг перед
зірванням сливок нагадати собі ще, що родичі
не дозволили йому зривати овочів із дерев і
тому треба би в них перше просити дозволу.
Якщо він родичів не послухає, зробить зле.
Подібно при багатьох інших чинах питаємо
не тільки про те, чи можна їх виконати і чи
вони корисні, але також про те, чи вони добрі
або злі, годящі чи негодящі, дозволені чи
недозволені, себто опираємося на суді совісти
про моральну вартість вчинків (розумова
воля).
Акт волі відбувається: всередині, зовнішньо виявляється він чином. Хто свою
волю виконує чином, той має сильну волю;
навпаки, чия воля не може спромогтися на
чин, така воля слаба, – її наміри безвартісні
(“добрими намірами є пекло вибрукуване” –
каже приказка).
Хто в разі потреби скоро здобувається на
постанову й чин, виявляє рішучість; хто довго
надумується, може бути обережний, або
також бути людиною слабої волі. Хто постійно свою волю замінює в чин, називається
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людиною чину (подвигу). Хто свою волю
заєдно впроваджує в чин, того сила волі
зростає; навпаки, хто обмежується на
внутрішній волі, того воля слабне, – він
нездара.
Та чинності волі бувають не тільки
зовнішні, але й чисто внутрішні. Вони не
виявляються рухами тіла, але відбуваються в
душі. І так, напр., не чуємо тикання стінного
годинника, хоч навіть без напруження слуху
можемо його чути, – але як хочемо його чути,
то чуємо. Так само кожний знає, як дуже
треба часом напружити силу волі, якщо
хочемо собі пригадати назву особи, речі або
якусь дату, а пам’ять нам зараз не допише.
Воля має також вплив на уяву; людина може
собі уявити чоловіка з тваринним тулубом,
крилатого коня, німфу з риб’ячим хвостом і т.
д., коли тільки хоче. Вкінці бачимо могутній
вплив волі також на суди й висновки та на
наші почування. І так, родичі часто не бачать
похибок і хиб своїх дітей, бо їх не хочуть
бачити, й тому вважають своїх дітей
кращими, ніж показує дійсність. Силою волі
опановуємо страх, гнів, радість і терпіння,
коли того хочемо.
Отже, як бачимо, воля діє не тільки на
рухи нашого тіла, але також на наше
спостерігання, нашу пам’ять, уяву, наші суди,
висновки й почування, себто на всю нашу
духову діяльність.
Свобода волі. У нашому діянні йдемо за
голосом розваги, але вільно нам піти й проти
розваги; це залежить лише від нашої
постанови, чи так чи інакше чинимо. Буває й
так, що ми наш вибір зміняємо. Тому, отже,
що маємо вільний вибір у своєму діянні й що
кожний чин – це наше власне діло, кажемо,
що кожний чоловік має вільну волю. Свобода
волі – це здібність душі свобідно вибрати між
предметами нашого бажання.
Вправді є нині фільософи, а навіть цілі
фільософічні школи (т. зв. детерміністи), що
перечать свободу людської волі; але наше
внутрішнє почуття відповідальности за чини
й переконання всіх суспільностей, що
карають злочинців, свідчать про вільність
нашої волі. Зрештою заперечення вільної волі
є запереченням ідеї виховання, чинить, його
зайвим, отже і з того погляду треба це
заперечення відкинути.
В протилежності до сліпого пожадання,
залежного від інстинкту й жадоби, людська
воля вільна, бо може вибирати.
Приємно, напр., учневі вилігуватися в
ліжку, але що ще не вміє лєкції, тому зри-
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вається, щоб її вивчити. Маємо також свідомість вільної волі; обіцюємо, напр., щось
виконати,
віримо
обітницям
других,
вибираємо засоби, щоб осягнути намірену
ціль; почуваємо вдоволення, коли ми
доконали добрий вчинок, а нехіть і смуток,
коли поганий. Все те свідчить про свободу
людської волі і відповідальність людини за
свої вчинки.
§ 157. Хвороби волі.
Воля враз з умом – то дві стисло з собою
зв’язані найважніші сили людської душі. Як
волі не можна собі уявити без ума, так і ума
без волі. Умом людина пізнає правду, волею
осягає добро. Правда й добро, пізнання й воля
– то два бігуни духового людського життя.
Хоч пізнання завсіди випереджує волю,
немов її провідник і необхідна вимога, то
пізнання – це ледви перший ступінь на дорозі
до осягнення добра. Рішення й виконання
залежить від волі.
Воля надзвичайно важна в практичному
житті; воля – це ціла людина, це вся вартість
її життя. Розумна воля чинить людину
правдиво мудрою й доброю та є ознакою
людської величі.
Але тільки довершена воля. Воля,
похибок,
незалежна від слабости й
прикрашена такими прикметами, як правота,
витривалість, сила, моторність, воля, що
змагає до добра. На жаль, у теперішньому
стані людини існує багато небезпек для волі:
ослаблена сила пізнання, що нераз зло вважає
добром, щоб лише догодити нашій природі,
примхувата й насильна перевага гонів і
пристрастей, принади світового життя, що
хоче свою неморальність насилу поперти
“науковими” теоріями, бажаючи її подати за
чесноту, – це все є ті небезпеки. Уявім собі
лише дитину, полишену серед тих небезпек;
що з нею станеться, якщо виховник не буде
стерегти й спонукувати розумно й послідовно
уживати доброї волі, що допоможе їй до
перемоги над внутрішніми й зовнішніми
небезпеками.
Першою небезпекою слабости волі є її
неправість, нечистість і незгідність із
внутрішнім переконанням. Коли справді
часом не знаємо, як нам чинити, то багато
високих моральних правд подасть нам
христіянська етика, думки мудрців ріжних
часів і народів, а вкінці й народні приказки
(напр.: “Люби ближнього свого, як себе
самого”; “Наше єство – це город, а воля наша

– це городник” (Шекспір); “Правда мов
олива, завсіди вийде наверх”).
Другим браком волі є її обважнілість,
повільність, нерішучість. Не брак доброї
думки, плянів, благородних намірів, але брак
виконання, чину. Бувають люди сонливі з
природи, що постійно спізнюються з усім, що
тоді щойно починають, коли повинні вже
кінчати.
Хоробливе
ослабленння
волі
називається з грецька абулією. Людина, хвора
на абулію, не може спромогтися на
найпростішу постанову з щоденного життя, а
якщо спроможеться, не вміє дотримати.
Таким треба старатися набути більше
живости, рішучости, смілости до чину.
Третьою хибою волі є брак сили й
витривалости,
хиткість
і
несталість.
Постійність – це сила волі, що заєдно
перемагає всякі перепони, труднощі й труди,
щоб осягнути намічену ціль. Постійна
людина не кидається від одної справи до
другої, не покінчивши першої, ані не ставить
собі багато цілей нараз. Призвичаювання до
постійности дуже важне саме у вихованні
молоді, бо молодь уже з природи має схильність до зміни діяльности: спочатку ревно
береться до якоїсь справи, а небавом лишає її,
коли щось інше, принадніше, нове зверне на
себе увагу. Такі люди повинні засвоїти собі
деякі загальні постанови та завсіди згідно з
ними діяти. Ось, для прикладу, кілька таких
засад: “не рушу ніколи чужої власності”, “не
прийму на себе ніколи зобов’язання, що його
не зможу дотримати”, або “не буду ніколи
ручити за другого векселями”, або “буду все
віддячуватися за кожну одержану прислугу”,
або “для кожної людини буду чемний, навіть
під час боротьби”, або “завсіди охоче
приймаю відповідальність за кожний свій
хибний крок”. Присвоєння собі таких засад
додасть рішучости нашій волі. Воля – це не
тільки думка, але сила, що має зродити чин, а
вагання й нерішучість – то не чинна воля, але
щось половинне, манливе, до чину
непридатне.
Суспільність, що не осягнула ще досить
високого ступеня моральної культури,
поводиться у своєму збірному житті як молодь: нині запалюється до якоїсь високопатріотичної або добродійної справи й не
жалує для неї жертв, за два місяці остигає для
неї, покидає (хоч справа вимагає якраз
продовжати її на цілі довгі роки), а звертає
свої симпатії до чогось нового. У нашого
народу нема ще виробленої сильної волі.
Завдяки мелянхолійному темпераментові, що
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проявляється у нашого народу, нема у нас
постійности; наші люди зражуються легко
перепонами й невдачами і мають особливий
нахил нарікати на свою нещасну долю (“хоч
сядь та плач”), несвідомі того, що не
сльозами, але твердою працею здобуває собі
людина кращу долю (“не ридати, а здобувати”). Ця плаксивість, безнадійність – це
характеристична риса нашої народньої поезії,
і проявляється у переважної частини
найкращих українських поетів.
§ 158. Вироблювання волі.
З вище наведеного виходить, що волю
треба вироблювати й удосконалювати.
1. Першим засобом вироблювання волі є
образування ума. Систематичне образування
умових сил вимагає натуги волі. Збагачуючи
якусь ділянку понять і уявлень, можемо
лучити їх з означеною категорією почувань і
тим самим творити з них сильну основу
духового життя. Найбільша енергія нічого не
вдіє, якщо її не оживляє велика думка. Вона
одна дає підставу глибокому переконанню,
великій силі характеру. Всяка моральна сила
тільки в формі й завдяки кермуючій ідеї може
найти намічену ціль і здійснитися в чині.
Ясний, широкий і глибокий погляд і суд –
це знамените приготування до кермування та
зміцнення волі. Адже воля – це прямування,
кермоване пізнанням; розумна воля не йде
навмання, залежно від якоїсь примхи, але
стало, згідно із засадами, що їх будує й
здобуває розум.
2. Другим засобом вироблювання волі є
прямування до витворення засад, сталих
переконань, здорового світогляду. Річ тут не в
тому тільки, щоби здобути свій світогляд
розумом, мати його в серці й на устах, але
щоб його переводити в чин. Щоб це осягнути,
треба на це доцільности, правильника, постійної, а не поквапної й довільної діяльности.
3. Триматися раз установленого порядку –
це третій засіб вироблювання волі. Порядок
сильно підтримує волю, хоронить її від
поверховности та зледащіння. Ніщо так не
кріпить на дусі, як свідоме, стале, хоч
повільне змагання до ціли.
4. Четвертий засіб вироблювання волі – це
панування над собою, поборювання себе й
умертвлення. Не йде тут про те, щоб свою
природу вбити, але щоб вправити свою волю
й забезпечити її перед провиною. Виніжнена
воля, нездатна до посвяти в боротьбі з
ударами долі, мусить піддатися.
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5. Умертвлення, панування над собою, це
дуже тяжкі справи, що перевищують сили
неодного. Потрібна тут Божа поміч. Потребу
її признають навіть такі вільнодумці як Ґете,
Ойкен, Кант. Особливо сповідь, св. Причастя
й молитва корисно впливають на зміцнення
благородної
волі.
Це
п’ятий
засіб
вироблювання волі.
6. Шестий засіб – це привичка заправлятись від молодости до доброго. Справедливо каже Льок: Якщо хлопець у восьмому
році життя не запанує над собою й ласує
потайно, то в 18-тім році легко стане розпусником і п’яницею.
7. Вкінці семий засіб вироблювання волі –
це хотіння. Хоч воно виглядає трохи дивно,
але має свою глибоку рацію. Не навчимося
хотіти, прямувати до чогось, якщо не хочемо
цього; подібно не навчимося читати й писати,
якщо цього не схочемо. Працюємо свідомо,
віддаємося свідомо студіям, щоб освічуватися; чому ж тільки волю не треба би
свідомо образувати постійною вправою.
Всі великі винахідники дійшли до своєї
мети тільки завдяки постійності й витривалості. Часом і тисяча спроб їм не вдалася, а
тисячперша пощастила. Бездротний телєграф,
підводні човни, літаки, радіо видавалися
міліонам людей уявою маняків. А скільки то
невимовних трудів, невигод і небезпек зносять подорожники й дослідники рівникових
або підбігунових околиць. Треба лише
витривало хотіти.
§ 159. Характер.
Виховна праця має велику схожість із
працею рільника. Рільник, що працює в полі,
має одну провідну думку: жнива. Щоб зібрати
плоди, виконує в ріжних порах року ріжні
праці, які то по собі йдуть, то відбуваються
рівночасно. Між його працями існує тісний
зв’язок, хоч кожна з них може видаватися на
око окремою чинністю. Ціль чинностей хлібороба зосереджується в жнивах і кінчиться
разом із жнивами.
Так само у вихованні. Бог утворив із усіх
безчисленних і ріжнородних діл, почувань,
нахилів, прикмет, пристрастей, здібностей і
сил, які находяться в людині, одну природну
монархію волі, що має давати прикази
всьому, що живе в цьому малому світі. Бог
немов сказав до тої волі, як колись фараон до
Йосифа: “Ти будеш у домі моїм, і уст твоїх
нехай слухають усі люди мої, без тебе не
піднесе руки своєї ніхто у всій землі
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Єгипетській”. Та монархія волі – це характер.
Взагалі
виховання
визначаємо
як
доцільний, пляновий вплив дорослої людини
на дитину, щоб всестороннім і гармонійним
розвиванням та образуванням тілесних і
духових сил виробити в ній моральний
характер, що поміг би дитині самостійно
сповнити всі дочасні й вічні життєві завдання.
Стале прямування до добра, що виявляється одностайним діянням, називаємо
характером. Слово “характер” походить від
грецького слова χαράσσω = п’ятнувати, значити; отже означає те духове п’ятно, що його
благородні й моральні засади витиснули на
всьому єстві даної людини, і воно постійно
повторюється в людських думках, почуваннях і чинах.
Характерна людина в кожному поодинокому випадку діє так само, як діяла в попередньому випадку того самого роду; кажуть,
напр., “це характер”, “це характерна людина”,
коли мають справу з людиною сильної волі.
Коли хто легко відступає від своїх засад,
кажемо, що в нього слабий або хиткий
характер. Якщо засад у його поведінці годі
взагалі дошукатися, кажемо, що в нього нема
характеру. Таку людину, що чинить згідно з
засадою: “роби все залежно від обставин, так,
щоб ти мав з того більшу користь”, називаємо
опортуністом. Але коли хто постійно діє
згідно з засадою, напр.: “старайся завжди
щось заробити на всім, навіть з людською
кривдою й слушною своєю ганьбою”, той
виявляє підлий, нікчемний характер.
З цього видно, що від характеру залежить

вартість людини. Однак образування характеру не становить нічого нового, окремого в
педаґоґіці. Це тільки продовження в образуванні ума, волі й серця і пристосовування
того всього в життєвій практиці. Це немов
з’ясування всього виховання, корона й
останнє слово педаґоґіки. В характері міститься все: ціла людина, її життя, завдання, її
гідність і велич.
Звичайно характер розуміємо в додатньому значенні, хоч може бути й поганий,
нікчемний характер, у протилежності до
благородного, чесного.
Але й сильний характер має ріжні ступені.
Неодин мусить довго працювати над собою,
заки виробить у собі точність і докладність у
роботі, порядок і систематичність у праці.
Заки це прийде, лучається, що хтось час від
часу улягає впливам, що його відхилюють від
сталих засад поведінки. Говоримо тоді про
невироблений характер. І тому лекше
вибачаємо деякі провини молодим людям,
ніж дозрілим. Думаємо тоді про те, що даний
характер згодом іще скристалізується.
І так, характер – це не прикмета душі вже
здобута. Її треба заєдно здобувати, образувати, кристалізувати. Тому-то праця над
характером не кінчиться разом з укінченням
школи, ані взагалі ніколи, але тривати мусить
до гробової дошки.
В христіянському значенні образування
характеру рівнозначне з наслідуванням Ісуса
Христа або з уладженням свого життя згідно
з засадами Христової науки.
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Завдання виховання у контексті ноосферної парадигми освіти
У статті подано філософський аналіз концепції ноосферної освіти, що розглядається як
парадигма формування людини ХХІ ст. Показано завдання виховання у контексті ноосферної
освіти, якими є розвиток цілісного мислення, формування ноосферної свідомості та ноосферної
поведінки особистості.
Ключові слова: освіта, ноосферна освіта, парадигма, виховання, особистість, ноосферна
свідомість, цілісне мислення, біоадекватний метод, ноосферна етика, ноосферна поведінка.
На початку ІІІ тисячоліття в усьому світі
відбувається
переосмислення
ціннісних
орієнтирів і стратегій людського буття, а
отже, і цілей освіти. Цілісний (холістичний)
підхід до людини в педагогіці дає змогу
розробити оновлену світоглядну парадигму
духовної еволюції людини як альтернативної
стратегії виживання і збереження екології та
здоров’я цивілізації. Такий підхід можна
реалізувати шляхом створення якісно нової
системи освіти.
Освіта як соціальний інститут відіграє
важливу роль у функціонуванні та розвитку
суспільства в цілому, тому що є необхідною
умовою поступового перетворення кожної
людини на повноправного члена суспільства,
запорукою та основним засобом успішної
соціалізації особи. Якісна освіта є одним з
головних чинників формування всебічно і
гармонійно розвиненої особистості. Розробка
нової концепції освіти є сьогодні найбільш
актуальною проблемою не тільки філософії
освіти, але й необхідною умовою подальшого
ефективного функціонування українського
суспільства.
Фрагментарне мислення, на якому переважно побудована класична наукова парадигма ХIХ−ХХ століття (так звана Ньютонівсько-Картезіанська механістична модель
світу), призвела до утилітарного ставлення
людей до природи, механістичного розуміння
зв’язків природи та людини, держави і
суспільства, формування своєрідної споживацької психології буття, де раціональне
мислення є панівним чинником.
Ще однією важливою проблемою, наслідки якої ми спостерігаємо сьогодні, є проголошення на основі марксистської методології
біосоціальної сутності людини. Людину у ХХ
столітті фактично “звели” до фізичного тіла,
її потреби – до пошуку комфорту за будь-яку
ціну. Такий підхід є спрощеним і небезпечним, оскільки знімає проблему “духовного” в
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людині, збільшує ризик втрати сенсу життя
особистості, призводить до виникнення
“людини абсурду”.
Незважаючи на визнання творчої діяльності основою прогресу, сучасна освіта
культивує переважно репродуктивний тип
навчання і залишається засобом закріплення і
відновлення наявних соціальних структур,
інститутом формування “людини знаючої”,
замість того, щоб плекати людину дослідницько-інноваційного типу з розвиненими
творчими здібностями, активну, ініціативну,
здатну опановувати ще не відоме, змінювати
своє життя та життя своєї країни на краще.
Сучасну людину не вчать творити своє життя,
вона існує переважно у світі лінійних
комп’ютерних алгоритмів, певних стереотипів, діє за інерцією, що позбавляє особистість вільної творчості у просторі багатоваріантності та альтернативності, у площині власної відповідальності за реалізацію
свого призначення.
Система освіти суспільства – це основа
формування фізичного і психічного (духовного) здоров’я людини, суспільства в цілому.
Система освіти в державі повинна екологізуватись. Через систему освіти має екологізуватись усе суспільство з метою виживання. Людина повинна оволодіти навичками
ноосферної поведінки, навчитись керувати
собою, вийти на новий рівень свідомості, щоб
стати необхідною і гідною часткою біосфери
– ноосфери.
На жаль, сучасна освіта і досі залишається
консервативною сферою, у якій зміни відбуваються досить повільно. Незважаючи на
проголошені у нормативних документах гасла
людиноцентрованої освіти про самоцінність
та унікальність кожної особистості, важливість максимального розкриття задатків,
потреб та інтересів кожної дитини, школа
залишається заручницею традиційних стереотипів, канонів, уявлень, а отже, знання
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залишаються важливішіми за досвід творчої
діяльності та емоційно-ціннісне ставлення
учнів до світу.
Розрив між шкільною освітою та вимогами
часу відчувається як ніколи, тому перед педагогікою постає спектр нових завдань:
розвивати людину, здатну повноцінно жити
та ефективно діяти у глобальному середовищі, здатну до виживання та успішної самореалізації в динамічному та нестабільному
світі.
Головна і принципова суперечність
сучасної системи освіти полягає у проголошенні високих гуманістичних цінностей і
неможливості реалізувати їх на практиці.
Криза сучасної системи освіти – об’єктивний
результат вказаної суперечності. Вона тісно
пов’язана із загальною цивілізаційною кризою і не може бути зрозуміла тільки як
наслідок соціальних, політичних, екологічних чи культурно-ідеологічних впливів у
світі. Сучасна криза цивілізації – це криза
лівопівкульного (логіко-дискурсивного) типу
мислення. Суть кризи системи освіти полягає
у невмінні функціонувати так, щоб забезпечити розкриття людського потенціалу, у
небажанні особистості (учнів і вчителів)
діяти в умовах, які порушують природну
потребу самореалізації.
Вихід із кризи можливий за низки умов,
серед яких:
• усвідомлення стратегічного значення
освіти в суспільстві;
• осмислення комплексу функцій системи
освіти в суспільстві;
• впровадження у систему освіти наукомістких освітніх біотехнологій.
Суспільству потрібні люди, які володіють
системним, цілісним мисленням, мають високі моральні цінності, ідеали і духовні
прагнення.
Еволюційно новий підхід до освіти
полягає в тому, щоб цілі, завдання, засоби,
форми освіти і виховання були узгоджені з
природними закономірностями світобудови і
не порушували біоритмів живих систем, а
враховували можливості мозку, психіки, тіла
дитини.
Всі учасники освітньо-виховного процесу
– учень, учитель, батьки – є відкритими
системами і взаємодіють зі світом як його
частини на підставі єдиних закономірностей
світобудови.
Концепція еволюційно нового підходу до
освіти й виховання ґрунтується на сучасних
наукових досягненнях у галузі природничих і

гуманітарних наук та психолого-педагогічних
практик. Серед них досягнення квантової
фізики, синергетики, біотехнологій, квантової
та інтегративної психології, квантової медицини, нейрофізіології і т.п. У поєднанні з кращими педагогічними концепціями Я.А. Коменського, К. Ушинського, Г. Сковороди,
П. Юркевича, В. Сухомлинського, В. Шаталова, Ш. Амонашвілі та ін. ці досягнення дали
змогу сучасним ученим розробити цілісну
наукову концепцію ноосферної освіти.
Як зазначає доктор філософських наук,
академік АПН України, професор, ректор
Національного педагогічного університету
ім. М.П. Драгоманова Віктор Андрущенко,
наша цивілізація поступово переходить у
нову стадію розвитку – ноосферну. Ознаками
цього переходу є: інформаційна революція;
формування суспільства знань і колосальне
зростання ролі освіти і науки як головних
чинників суспільного прогресу; все більш
глибоке усвідомлення людиною власної
духовної сутності, повернення до якої є
єдиним засобом збереження цивілізації як
унікального космічного явища.
Освіта в цих умовах набуває нової,
цивілізаційної місії, суть якої – у відтворенні
“божественної природи Людини” – людської
духовності у її повному обсязі й історично
виплеканому змісті. Відомо, що “бездуховна
людина” перетворюється в демонічну силу
історії. Вона збуджує конфлікти, втягує
народи у руйнівні війни, постійно створює
глобальні загрози. Насильству і злу протистоїть інша людина – духовна, розумна і
справедлива. У вихованні такої людини – не
лише в окремо взятому суспільстві, а в
цивілізаційному вимірі – якраз і полягає нова
історична місія освіти. Прагматизму ринкових відносин і цинізму лже-демократії, що
все більш помітно роз’їдають живе тіло
цивілізації, збільшують її конфліктогенність,
освіта має протиставити високу культуру і
моральність, віру, надію і любов, єдність яких
у кожній особистості є саме тим фундаментом, від якого розпочинається перехід
людства до ноосферного способу буття –
буття людини в розумі, її буття як розумної
духовної істоти. На жаль, людство стало
інтелектуальнішим, але не мудрішим, релігійнішим, але не духовнішим. Освіта має покласти край відчуженню, повернути людину до
людини, забезпечити відродження справжньої
духовності.
Сутність переходу освіти до виконання
своєї нової функції полягає у такій підготовці
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людини до життя (озброєння її знаннями,
належним світоглядом, навичками практичної
діяльності, життєвими компетентностями
тощо), де духовність і висока моральна позиція є не лише ознакою вихованості, але
цілком і повністю забезпечує життєздійснення індивіда у всій повноті його людського
ставлення до природи, інших і до самого себе.
У ноосферній освіті розкриваються невичерпні резерви людського розуму, на
противагу 4−6% можливостей головного
мозку, на які орієнтується середньостатистична людина сьогодні. Концепція ноосферної освіти є стрункою системою науковотеоретичних поглядів на процес виховання й
освіти високоморальної цілісної особистості,
спрямованої до еволюційного розвитку. Діти
в освітньо-виховному процесі почуваються
радісними і щасливими й активно оволодівають знаннями. Навчання і виховання
особистості дитини здійснюється в біоадекватному режимі. В сукупності своїх
можливостей (спеціальні підручники, методики навчання й виховання) ноосферна освіта
спрямована на розкриття вищих творчих
здібностей особистості, укріплення резервів
здоров’я, пізнання душевних і духовних
можливостей людини. Ноосферна освіта
здатна дати суспільству здорову, стійку
особистість, що розвивається, з набором
якостей, необхідних для побудови більш
гармонійного суспільства зі стійким розвитком. Ідеологія ноосферної освіти здатна
консолідувати суспільство, об’єднати різні
соціальні інститути з метою виховання
гармонійно розвиненої, творчої, здорової і
духовно сильної особистості.
Лише глибокі зміни у поглядах на світ і
місце в ньому людей, оволодіння новою
методологією та інструментами його пізнання
допоможуть органічно увійти в новий етап
еволюції нашої планети – НООСФЕРУ (за
В. Вернадським).
Час диктує завдання створити таку
освітньо-виховну систему, яка зможе ініціювати самоорганізацію особистості, психологічно стійкої до всіх типів залежності,
чутливої і здатної до внутрішніх і зовнішніх
продиктованих еволюцією змін, яка володіє
універсальним методом пізнання і перетворення внутрішнього і зовнішнього світу у
системному, конструктивному, природовідповідному, інтелектуально й естетично безпечному руслі.
Негармонійна, обмежена, хвора чи проблемна людина репрезентує неприродну,
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патологічну якість людини, яка визначається
однопівкульним мисленням. При цьому розрізняється лівопівкульна (точні науки, раціоналізм) чи правопівкульна (гуманітарні,
творчі напрямки) орієнтація і проміжні
варіанти.
Гармонійна, універсальна, здорова особистість маніфестує природну, біосферосумісну
якість людини, яка визначається двопівкульним, цілісним, екологічним мисленням.
Ноосферна освітня парадигма, будучи
синтезом напрацювань наявних соціальнопедагогічних парадигм – культурологічної,
теологічної, синергетичної, екологічної –
спроможна поєднати в собі різні форми
освоєння дійсності. Концепція ноосферної
освіти – це система науково-теоретичних,
гносеологічних, методологічних і практичних
поглядів на природу освіти та можливості її
ефективного функціонування в суспільстві на
етапі ноосферного переходу.
Ноосферна освіта – це природовідповідне
навчання та виховання, спрямоване на розвиток синтетичного мислення, цілісного
світогляду, екологічної свідомості та духовно-моральної сфери особистості, озброєння її
ефективним інструментом для самостійного
вибору свого місця в системі “Природа –
Суспільство”, вміннями ставити цілі, вибирати морально допустимі засоби їхнього
досягнення та прогнозувати наслідки своєї
діяльності.
Проблема становлення ноосферної парадигми освіти відносно недавно стала предметом активних досліджень фахівців. При
Російській Академії Природничих Наук
(РАПН) функціонує відділ “Ноосферна
освіта”, який займається розробкою цієї
проблеми. Основні концептуальні засади парадигми ноосферної освіти були сформульовані академіком РАПН Н.В. Масловою.
Філософському осмисленню ноосферної освіти присвятили свої дослідження Н.В. Антоненко, М.В. Ульянова, О.С. Анісімов, А.Л. Лифьоров, Н.М. Мамедов, А.Д. Урсул, Г.В. Курмишев, М.М. Курик, Л.І. Нечипорук, О.І. Хромова, М.В.Коновальчук, В.О. Кравцов та ін.
Хоча є вже чимало досліджень, присвячених ноосферній освіті, її принципам та
змісту, проте недостатньо уваги приділено
осмисленню проблем виховання в контексті
ноосферної парадигми освіти.
Основна мета статті – осмислення завдань
виховання у контексті ноосферної освіти як
парадигми формування людини ХХІ століття.
Традиційна система освіти, яка склалася в
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ХІХ – першій половині ХХ століття, була
зорієнтована на підготовку “людини знаючої”. Але для того, щоб сьогодні знайти себе у
складному світі, що стрімко змінюється,
треба не тільки володіти певною сумою
знань, а й глибше розуміти та усвідомлювати
себе, суспільство і культуру. Сьогодні слід
повною мірою активізувати потенціал
виховного навчання.
М.М. Курик, аналізуючи суперечності
теперішньої системи освіти, зауважує розділення знань на окремі дисципліни, що не
сприяє формуванню цілісного світогляду
людини. Також наявна конфронтація суб’єкта
освіти і системи, концепції і практики освіти.
Втрата відповідності між біосоціальною
природою людини та можливістю задоволення її потреб в адекватній системі освіти
призводить до насилля з боку системи.
В сучасній освіті декларуються важливість
інформатизації та комп’ютеризації в суспільстві, але при цьому забувається світоглядна
функція знань, не приділяється належної
уваги проблемам самореалізації та самовиховання особистості.
Концепція ноосферної освіти багато в
чому відмінна від наявних сьогодні моделей
освіти і завдяки цьому здатна забезпечити
формування не тільки високоосвіченої, але й
високоморальної, духовно багатої, творчо
активної особистості.
Головна мета такої системи освіти –
формування в людини цілісної ноосферної
свідомості, яка має в основі три взаємопов’язані складові: цілісне мислення, етичний біоадекватний метод поведінки (екологічна етика, ноосферна поведінка) та
екологічний (ноосферний) світогляд.
Провідне завдання ноосферної освіти –
формування цілісного мислення, гармонійного сприйняття дійсності, яке ґрунтується на
усвідомленому сукупному володінні логічним
(лівопівкульним) та образним (правопівкульним) мисленням. Людина має навчитися
користуватися одночасно логічними та
образно-інтуїтивними методами мислення
при вирішенні різних життєвих, виробничих,
соціальних, універсальних завдань. Цей тип
мислення може дати людині цілісну картину
світу та здатний стати інструментом вирішення глобальних проблем і переходу до
ноосферного розвитку суспільства.
Людина з ноосферним мисленням зможе
правильно осмислити і зрозуміти своє місце в
природі. Цілісне ноосферне мислення означає
свідомий вибір на користь еко-життя, позиції

“Я в природі”, любові до природи, співтворчості людини і природи (на відміну від
сьогоднішнього его-життя, позиції “Я – цар
природи”).
Необхідним принципом ноосферної освіти є її відповідність природі або біоадекватність.
Ідея природовідповідного виховання має
свій початок у первісних обрядах, віруваннях,
міфології, вперше виокремлюється мислителями стародавніх Індії та Китаю. Значної
популярності вона набуває в античності, де
розвивається в творчості відомих філософів
Стародавньої Греції – Фалеса, Геракліта, Піфагора, Демокріта, Зенона, Сократа, Платона,
Аристотеля та мислителів Стародавнього
Риму – Сенеки, Епіктета, Марка Аврелія. У
середньовіччі, коли в європейській педагогіці
на провідні позиції вийшла схоластика,
пошуками взаємовпливу людини і природи
займалися відомі мислителі Центральної Азії
– Давані, Фарабі, Ібн-Рушд та ін.
Новий погляд на проблему взаємин
людини і природи знаходимо у філософівгуманістів епохи Відродження – Данте,
Петрарки, Галілея, Дж. Бруно, М. Кузанського, М. Коперніка, які реабілітували античне
тлумачення людини як природної істоти.
Гуманістичні ідеї були розвинені Т. Мором,
Т. Кампанеллою, Ф. Рабле, які втілили ідею
життя у відповідності до природних потреб
людини у власні теорії освіти. Але справжнім
виявом ідеї мислителів епохи Відродження в
освітній теорії і практиці стала теорія
Я.А. Коменського, який вперше науково
обґрунтував принцип природовідповідності
виховання як вимогу вивчати і враховувати в
освітньому процесі природні особливості учнів.
Представники філософії Нового часу
(Ф. Бекон, Р. Декарт, Б. Спіноза, Т. Гоббс,
Дж. Локк) головну увагу у вихованні приділяли процесу набуття соціального досвіду, а
філософи-просвітники (Д. Дідро, Гольбах,
Ж.-Ж. Руссо та ін.), навпаки, надавали пріоритетного значення природовідповідному
вихованню, надмірно біологізуючи при цьому
сутність людини. Оригінальну концепцію
природовідповідного виховання розробив
український мислитель світового масштабу
Г.С. Сковорода. Її елементами є теорія
“сродної праці” та “виховання серця”.
Представники
класичної
німецької
філософії (Кант, Фіхте, Шелінг, Геґель,
Фейєрбах) та марксизму створили діалектичну модель взаємозв’язку людини, природи
і суспільства, одночасно обґрунтувавши
необхідність підкорення людиною природи.
55
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Їхні погляди певною мірою стали основою
діяльності масових державних шкіл, навчання
в яких відбувалось на принципах дидактизму.
А з іншого боку, видатні педагоги того часу –
Й.Г. Песталоцці, Ф.А. Дістервег, Л.М. Толстой, К.Д. Ушинський, Дж. Дьюї – обстоювали ідею природовідповідного виховання.
Продовжуючи традиції Я. А. Коменського,
вони творчо реалізовували принцип природовідповідності виховання у своїх педагогічних
теоріях.
Формування особистості, спроможної до
гармонійної взаємодії із суспільством і природою, було пріоритетним напрямом діяльності представників реформаторської педагогіки кінця XIX – поч. XX ст. Діяльність
вальдорфської школи Р. Штайнера була спрямована на виховання людей, орієнтованих на
навколишній світ, на пізнання й “усвідомлення власної людяності”, здатних приймати
усвідомлені рішення і брати на себе
відповідальність за їхні результати. Такою ж
була і мета діяльності школи М. Монтессор:
людина виконує в природі перетворювальну
роль, тому вчитель повинен допомогти дитині
осмислити своє космічне завдання, усвідомити єдність людства перед небезпеками соціальних негараздів, вселенських катастроф.
У цьому контексті виокремлюються
напрацювання філософів-космістів кінця ХІХ
− поч. ХХ ст. (М.О. Бердяєв, В.С. Соловйов,
П.О. Флоренський, К.Е. Ціолковський, О.Л. Чижевський та ін.). Як стверджував М. Бердяєв,
людство має перейти від роздрібленості до
цілісності, від гурту до особистості – до так
званої “соборної свідомості”, оскільки суб’єктом планетарної й космічної перетворювальної дії повинна бути не одна людина, а все
людство, єдність усіх поколінь. Без морального ставлення до природи, без діяльної
турботи і відповідальності за її майбутнє, як
вважав В. Соловйов, неможлива соціальна
організація людського буття взагалі.
Світоглядною концепцією, що справила
значний вплив на усвідомлення коеволюційного розвитку людини і природи, стала
“етика благоговіння перед життям” А. Швейцера, в основі якої правило: “Я є життя,
яке хоче жити, я є життя серед життів, які
хочуть жити”. Учений пов’язав невідворотність переходу до нової системи світогляду з
моральним падінням культури індустріального суспільства, що зневажає елементарні
моральні норми збереження життя.
Дослідження проблеми взаємовідносин
людини, суспільства і природи активізува56

лися у другій пол. XX ст., коли Римський
клуб оголосив про вкрай негативні наслідки
науково-технічної революції. “Справжня проблема людського виду на цій стадії еволюції
полягає в тому, що він нездатний в
культурному відношенні йти в ногу й
повністю пристосуватися до тих змін, які ж
сам і вніс у цей світ”, – заявив від імені членів
Римського клубу А. Печчеї, і зазначив, що
“…у зв’язку з цим головним завданням
людства є удосконалення своєї якості, тобто
людської культури...”. Отже, наростання
гострих кризових проблем людства сприяло
усвідомленню провідної ролі моральності
особистості у збереженні світу, перенесенню
моральних норм як соціально значущих у
сферу взаємодії природи й суспільства.
Нового звучання набуває ідея природовідповідності виховання.
Принцип
природовідповідності
був
покладений в основу педагогічної системи
В.О. Сухомлинського, дав змогу педагогові
побудувати виховний процес на засадах
гуманізму, доброти, педоцентризму, що
актуально у світлі вимог до змісту сучасної
освіти в Україні. В.О. Сухомлинський обстоював у своїх педагогічних працях філософськосвітоглядні погляди, наближені до філософії
ноосфери В. Вернадського, і практично довів
ефективність подібної педагогічної системи.
Розвиток наук про природу та людину у
ХХ столітті суттєво збагатив зміст принципу
відповідності природі освіти і виховання.
Сучасне тлумачення принципу природовідповідності освіти, або біоадекватності
фундатор концепції ноосферної освіти на
пострадянському просторі Н.В. Маслова
пояснює через суму таких принципів:
- екологізація освіти, тобто звернення до
природних засобів і каналів сприйняття
інформації без посиленої експлуатації дискурсивно-логічної лівої півкулі;
- системне викладення знань, що означає
побудову педагогічної діяльності, виходячи з
наукових теорій розвитку систем природи,
суспільства, мислення;
- гармонізація освіти, тобто застосування
технологій і методик цілісного сприйняття
світу, що занурює учнів та студентів в
гармонію світу вже у ході занять;
- гуманізація – перехід від технократичної
моделі освіти до моделі соціокультурної;
- ненасильство, яке засноване на принципах педагогічної етики.
Реалізація принципу біоадекватності має
на меті побудову такої моделі освіти, коли
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людина буде прагнути отримувати знання,
усвідомлюватиме потребу у власному
розвитку, стане на шлях самовиховання і
самовдосконалення.
Другою складовою ноосферної свідомості,
яка має бути сформована внаслідок
отримання людиною ноосферної освіти, є
екологічний біоадекватний метод поведінки
людини або, іншими словами, екологічна
етика, ноосферна поведінка. Ноосферну
поведінку можна трактувати як поведінку
людини, яка, досягнувши космопланетарного
рівня свідомості, усвідомлює себе не тільки
громадянином свого народу, але й Землі і
Всесвіту, відчуває свою морально-духовну
відповідальність за “світ і себе у світі”,
спрямована на встановлення енергетично
гармонійних взаємостосунків у системній
взаємодії “Людина – Суспільство – Земля –
Всесвіт”. Це сукупність моральних принципів
взаємодії людини та природи, які б могли
забезпечити цілісність екосистем та гідну
якість життя людини. До таких принципів
належать:
- нерозривність людини і природи;
- ставлення до природи як до джерела
матеріальних та духовних цінностей людини,
її поліпшення;
- потреба в спілкуванні з природою,
захоплення її красою та прагнення розкрити її
таємниці;
- формування здорового способу життя;
- гуманне ставлення до світу в цілому.
Становлення екологічної етики кидає
виклик усій сучасній системі життєдіяльності
людини. Така моральна система пропонує
нову концепцію самореалізації особи, де Его
людини поступово розвивається в альтруїстичне Я. Екологічна етика дає оцінку вчинкам людини насамперед з погляду екосистемного блага та повинна породжувати так
звану екологічну совість, тобто внутрішній
підсвідомий контроль за ставленням людини
до природи. Формування такого почуття
пов’язане із труднощами подолання людиною
власного егоїзму, її небажанням турбуватися
про благо майбутніх поколінь та намаганням
пояснювати руйнування довколишнього середовища об’єктивними соціальними причинами.
І нарешті, ще одним завданням ноосферної
освіти є формування екологічного (або
ноосферного) світогляду. Основним питанням будь-якого світогляду є питання про
ставлення людини до світу, про місце та
призначення людини в світі, про сенс життя
людини. У взаєминах між людиною та світом

можливі такі варіанти: 1) перевага людини
над світом; 2) перевага світу над людиною;
3) паритет людини та світу. Сьогодні панує
перший тип світогляду, який можна визначити як антропоцентричний. Завданням
ноосферної освіти є побудова такого світогляду, який був би орієнтований на гармонійні
партнерські взаємини людини та світу. Такий
світогляд можна було б назвати екоцентричним або антропокосмічним.
Виділяють низку психолого-педагогічних
принципів розвитку ноосферного світогляду:
1. Отримання знань з різних джерел
пізнання світу: науки, релігії, філософії,
езотерики, культурології.
2. Розвиток характерних властивостей
ноосферного мислення, якими є інтегративність, нелінійність, творчість, критичний і
рефлексивний характер.
3. Залучення до процесу мислення емоцій і
почуттів, аксіологізація знань.
4. Діалоговий характер навчання, відкритість до думок інших, вміння мислити і жити
в умовах множинності культур.
5. Використання перцептивного і практичного каналів отримання інформації, що
задіюють діяльність двох півкуль мозку.
Побудова системи виховання на основі
перелічених принципів сприятиме духовнотворчому становленню школярів, не затримуючи їхнього природного розвитку, допомагатиме формуванню моральних установок,
прагнення до самопізнання і самовдосконалення, усвідомлення свого місця у світі.
У цілому, формування цілісної ноосферної
свідомості, що є метою ноосферної освіти і
виховання, має вирішити завдання усвідомлення людиною і суспільством, що вся їхня
діяльність повинна підкорятися закономірностям світу, їхня творчість повинна бути в
гармонії з природою, а їхня свобода є свободою вибору життя для кожного особисто та
для майбутніх поколінь.
Проблеми ноосферної освіти мають
сьогодні стати предметом не тільки філософської рефлексії. Становлення ноосферної
освіти має розглядатись як стратегічний
інструмент соціально-екологічного розвитку
суспільства. Чинником переходу до ноосферної освіти повинна стати державна освітня
політика, спрямована на підтримку концепції
ноосферної освіти, що має виявитися у зміні
місця науки й освіти в суспільстві, а саме: у
визначенні пріоритетів ноосферної освіти, її
всебічній підтримці, превентивному фінансуванні, глибокому розумінні й державній
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пропаганді того, що саме ноосферна освіта
виконує випереджувальну функцію, задаючи
швидкість і рівень розвитку суспільства.
Уже в перші роки ХХ віку В. Вернадський
говорив про те, що вплив Людини на Природу зростає настільки швидко, що не за
горами той час, коли вона перетвориться в
основну геологоутворювальну силу. Людина
повинна взяти на себе відповідальність за
майбутній розвиток Природи. Процес розвитку навколишнього середовища і суспільства
стане нерозривним, біосфера перейде у сферу
розуму, в ноосферу, коли розвиток планети
буде направлятись силою Розуму.
Сучасна ера інформатизації, комунікації та
глобальних мереж вимагає зміни парадигми
педагогічного мислення, перегляду категорійного апарату педагогіки, трансформації педагогічної практики. Сьогодні дошкільна,
середня та вища освіта – швидше засіб закріплення і відновлення наявних соціальних й
екологічних структур, ніж механізм удосконалення індивіда, колективних цінностей і
знань, які б дали змогу людині будувати своє
життя. На освіту покладена функція відновлення ресурсів для економіки, натомість
центральним завданням освіти має стати
творення людини, її всебічне вдосконалення.
Головним пріоритетом розвитку суспільства у ХХІ столітті повинна стати Людина як
гармонійна складова Природи, Всесвіту. З
метою глибшого розуміння Людини як
космопланетарного феномена, свідомої живої
структури Природи повинні поєднатися
досягнення науки із релігійними, філософськими, езотеричними вченнями про людину на
основі синергетичного підходу.
Освіта як єдність філософії освіти та
соціального інституту освіти повинна враховувати сучасні раціоналістичні та ірраціональні тенденції і будуватись на розумінні
того, що ефективна технологія освіти лише
відображає природні закономірності функціонування людської особистості як системи.
Лише оновлена й удосконалена система
освіти дасть змогу людині органічно увійти
до нової сфери життя на Землі.
Ноосферна освіта спрямована на виховання особистості, духовні інтереси якої домінують над споживацькими, гармонійної і
цілісної, яка усвідомлює себе як частинку
вселенського життя, свою відповідальність за
вчинки перед суспільством і природою,
причетність до еволюції життя, виявляє
спрямованість на підтримку і збереження
життя на планеті.
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Ноосферна освіта є механізмом гармонізації соціоприродної взаємодії, переходу
суспільства на шлях стійкого розвитку. Вона
вирішує цілий комплекс завдань, серед яких
найбільш соціально важливим є формування
свідомості особистості, що уможливлює:
• усвідомлення себе громадянином Всесвіту;
• розуміння планетарних процесів, що
відбуваються, й наявних глобальних проблем;
• усвідомлення зв’язку ноосфери й життєдіяльності людських спільнот;
• наявність почуття причетності до природи й соціуму як її складника;
• прагнення до формування в собі особистісної відповідальності за ноосферу як
середовища і як продукту людської життєдіяльності;
• усвідомлення себе як суб’єкта, що
творить ноосферу, розумно використовує,
береже й відтворює її.
Виділяють такі головні складники ноосферної свідомості: наукова свідомість –
готовність вирізняти межі своєї компетентності, отримувати й переосмислювати знання,
застосовувати їх у життєвій практиці;
феноменологічна – ставлення до всіх
природних і соціальних об’єктів (і до
планети) як до живих організмів; екологічна –
розуміння органічної єдності світу й неможливість звершення дії в одному компоненті
системи без впливу на інші, усвідомлення
руйнівних наслідків вторгнення у складні
системи; гуманістична – розуміння цінностей
кожної культури, кожної особистості і
кожного природного організму, бережливе
ставлення до тваринного й рослинного світу,
живої й неживої природи; вселенська
(глобальна) – розуміння взаємозв’язку регіональних і глобальних проблем, готовність до
дій з метою їхнього подолання; самовизначення особистості як ноосферної людини –
єдність знання, переконань і життєвої
практики, розуміння відповідальності за світ
природи.
Засобами екологічного виховання необхідно формувати у школярів ставлення до природи в аналогії із ставленням до самого себе
як істоти природної – принцип природовідповідності (якщо я руйную природу, то я руйную самого себе, оскільки я є частинкою
Природи, а це принцип неруйнівної поведінки).
Формування ноосферної свідомості рухається від екологічної до планетарної свідомості, тому, ознайомлюючи школярів із
системою понять про цивілізаційну культуру,
слід забезпечити процес їхнього самопізнан-
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ня, осмислення своїх потреб, мотивів, способів діяльності в планетарному соціальному
середовищі, враховувати характерну якість
ноосфери – “воістино загальнолюдську спільність” (за В.І. Вернадським), яка об’єднує
нації. Необхідне введення у систему ціннісних орієнтирів школярів історичного соціального досвіду колективної життєдіяльності
людства. Водночас реалізується процес
формування і національної свідомості, оскільки загальнолюдська культура є системою, а
національні культури – її складниками. Звідси
випливає необхідність орієнтації школярів на
розуміння єдності національного й загальнолюдського – ігнорування національного, як і
ігнорування будь-якого компонента системи,
веде до розпаду системи,
її неминучої
загибелі.
Під ноосферним мисленням розуміється
мисленнєва діяльність людини, в основі якої
– фундаментальні ідеї ноосфери: всеєдності,
активної еволюції, антропокосмізму, у процесі її різнорідні знання (гуманітарні, природничі, філософські, релігійні) синтезуються в
цілісну систему світорозуміння.
Ноосферне мислення в соціальному
аспекті ґрунтується на пізнанні соціальної
реальності й умінні аналізувати інформацію
шляхом її моральної інтерпретації на основі
емоційно-особистісних суджень з космічної і
планетарної точок зору. Планетарне мислення як показник ноосферної свідомості стає
для сучасного людства життєво важливою
необхідністю, адже змістом його є осмислення, а результатом – усвідомлення свого
буття у світі, усвідомлення потреби у пошуку
сенсу життя, який повинен збігатися із сенсом
життя всього людства, випливати з нього і
бути з ним тісно пов’язаним, оскільки
ноосферний шлях людства можливий тоді,
коли логіка Людини буде погоджена із
логікою Природи. Таке одухотворене мислення, у якому поєднуються моральний розум
і розумна емоція, як зазначає С. Б. Кримський, здатне вирішувати проблеми загальнолюдського характеру. Це той тип мислення,
що може дати людині цілісну картину світу і
стати інструментом вирішення глобальних
проблем сучасності.
Формування ноосферного мислення вимагає відповідних форм і методів, перш за все
викладання знань за проблемним, а не за
дисциплінарним принципом. А це потребує
створення нових програм навчання, які
орієнтовані не тільки на поглиблене розуміння предмета, але й на осмислення роз-

витку явищ у системі взаємодії з іншими.
Ноосферна свідомість особистості формується на основі ноосферних моральних
цінностей: Життя, Істина, Добро, Совість,
Віра, Чесність, Творчість, Співпереживання,
Любов, що є способом гармонійного поєднання людини із закономірними основами
природи, Всесвіту. Статус ноосферних цінностей як загальнолюдських зумовлений тим,
що вони визначають змістове й сенсотвірне
ядро буття людини, кінцеві цілі її існування,
космопланетарні функції, перебувають поза
національними, політичними, релігійними й
іншими межами, забезпечуючи її загальнородову ідентифікацію. Соціально-педагогічний аспект проблеми формування ноосферних ціннісних орієнтацій полягає в тому, щоб
у процесі цілеспрямованого виховного
впливу вони стали предметом усвідомлення й
переживання їх як особистісних потреб,
спонукаючи до реалізації їх у життєдіяльності. Серед засобів, що сприяють процесу
засвоєння ноосферних цінностей, вирізняють
входження особистості в царину найглибших
ідей і широких зв’язків зі всім світом і
людством; підготовку до багатьох варіантів,
програм життя й діяльності у ноосферному
соціумі; готовність бути справжнім суб’єктом
свого життя й діяльності. В соціальнопедагогічній діяльності школи це відображається в цілеспрямованому, послідовному
створенні педагогічних ситуацій контрастного емоційного впливу, зіставленні різних
світоглядних поглядів, моральних принципів,
емоційних переживань тощо.
Могутніми чинниками, що сприяють
формуванню ціннісного аспекту ноосферної
свідомості, є також краса та гармонія. Усвідомлення й відчуття гармонії в навчальновиховному процесі школи досягається шляхом осмислення вихованцями наслідків різного роду їхньої взаємодії із собою, іншими
людьми, природою, через уміння побудувати
конструктивний діалог, спроектувати наслідки своїх дій. Таку гармонізацію індивідуальних, етнокультурних та вселюдських форм
буття забезпечує діалог, що є всезагальним
засобом оптимальної організації й управління
на всіх рівнях розвитку життєдіяльності на
Землі – від біологічного рівня до соціального
й особистісного. У цьому контексті вирізняється діалог культур (адекватне сприйняття, розуміння, позитивне ставлення й
оцінка представників груп, народів, їхнього
стилю життя, морального світу, взаємного
прийняття цінностей і норм), діалог із собою,
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іншими, природою, Всесвітом, Вічністю,
Істиною, Красою, що вільно торкається
всього існуючого, ноосферний діалог (спрямованість на “вживання”, ототожнення із думками і почуттями співбесідника (і природою).
Показником сформованості ноосферної
свідомості є спрямованість особистості на
діалогічний стиль спілкування, толерантність.
Виховання толерантності нині набуває
планетарного значення як умова функціонування громадянського суспільства, виживання всіх і кожного в часи глобальних криз та
загрози знищення життя на планеті,
безумовна соціальна необхідність, вимога
становлення суспільства стійкого розвитку.
Ще одним показником сформованості
гармонійного сприйняття довколишнього світу і себе у системі людина-суспільствоприрода є здоров’язбережна діяльність. Ноосферна особистість турбується про підтримку
високого рівня свого здоров’я, а це означає,
що вона повинна прагнути до того, щоб і
безпосереднє середовище її існування було
здоровим – екологічно, соціально, морально,
енергетично, духовно. Здоров’я й гармонія
взаємодоповнюють одне одного, даючи змогу
глибше оцінити зв’язок здоров’я людини,
глобального здоров’я людства, гармонії,
краси і творчості в ноосферному суспільстві.
Як засоби формування такого розуміння
вирізняються біоадекватні освітні технології,
напрацьовані ноосферною освітою, механізми
релаксації й рефлексії, різноманітні форми
здоров’язбережної діяльності тощо.
Ноосферна свідомість є основою соціальної позиції особистості як соціально зумовленої системи понять, що мотивує сенс особистої позиції в житті суспільства, держави на
основі моральної відповідальності за свою
діяльність, відчуття власної сутності, своєї місії
в соціальній системі минулого й сьогодення,
розуміння себе як частини живої природи.
Сформувати таку соціальну позицію – це
значить допомогти школярам піднятися на
такий рівень світорозуміння і світоставлення,
який би сприяв їхньому гармонійному
розвитку і діяльності відповідно до законів
розвитку Природи й суспільства. Це, за
В.П. Андрущенком, внутрішнє розуміння
духовної тотожності з Великим Космосом,
Людством у всіх його цивілізаційних вимірах,
усвідомлення людиною своєї “вселюдськості”
і “всесвітності”, невіддільності власного існування від існування людства і Космосу.
Отже, для вирішення і впорядкування
глобальних проблем і переходу до нової
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епохи цивілізаційного розвитку – суспільства
стійкого розвитку – першочерговим завданням є виховання особистості із ноосферною
свідомістю. Тільки така особистість спроможна вирішити надзвичайно важку проблему
переходу на принципово новий рівень буття,
у якому людина, суспільство і природа
перебувають у гармонійній, коеволюційній
єдності.
Особливого значення сьогодні набуває
проблема виховання моральної культури
особистості. Вона розглядається як рівень
розуміння універсальних законів розвитку
Всесвіту, моральних норм, ідеалів, принципів, ноосферних моральних цінностей та
практичного втілення їх у поведінку, що
виявляється у ставленні до інших людей,
природи, себе самого в цілях, життєвих
планах, ціннісних орієнтаціях, життєтворчості на основі моральної потреби у
самовдосконаленні та усвідомленій відповідальності за збереження життя на Землі.
Модель процесу виховання моральної
культури учнів на ноосферній основі включає
такі рівні: когнітивний (моральні знання та
моральне ноосферне мислення, що уможливлює формування уявлень про світ як цілісну
систему і себе в ньому як її складової),
афективний (емоційно-ціннісне ставлення у
формі ціннісних орієнтацій на основі толерантності, діалогічного стилю спілкування,
спроможності до контролю негативних
емоцій тощо); діяльнісний (здатність жити і
діяти на основі принципу неруйнівної поведінки та моральної відповідальності). Для
реалізації цієї моделі потрібне використання
адекватних засобів та соціально-педагогічних
умов: організація соціокультурного освітнього середовища, забезпечення ноосферним
змістом соціально-педагогічного процесу
школи, ноосферна орієнтація професійної
спрямованості педагога, педагогічний супровід і підтримка, опора на життєвий досвід
учнів, організація соціокультурної діяльності
як створення умов для їхнього самовиховання
та самоактуалізації, педагогічний моніторинг
тощо. Результатом стане сформоване ноосферне мислення, ноосферна моральна
позиція та спрямованість на життєтворчість
на основі ноосферних моральних цінностей.
Ноосферна освіта полягає у вихованні
духовної творчої особистості, здатної не
порушувати закони функціонування Всесвіту.
Головне завдання виховання у контексті
ноосферної освіти – плекання покоління з
ноосферою свідомістю, самостійно мисля-
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чих, активних та творчих громадян України, здатних зберігати та примножувати
природні, національні та вселюдські
цінності.
Концепція ноосферної освіти, яка ґрунтується на багатих традиціях світової і
вітчизняної педагогіки, культури і психології,
вказує на необхідність цілісної, системної,
природовідповідної освіти, яка дає змогу
виховати гармонійно розвинену людину, що
володіє цілісним мисленням.
Освіта може стати лідером ноосферного
переходу суспільства, тим ланцюгом, за
допомогою якого можна вирішити проблеми
сучасного суспільства.
Концепція ноосферної освіти, на наше
переконання, повинна стати наріжним
каменем у формуванні сучасної виховної
ідеології.
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НАУКА – ШКОЛІ
Оксана Мартиняк

Матеріали до вивчення стилістики в шкільному курсі рідної мови
Стилістика є дуже важливим завершальним складником шкільної програми з
рідної мови. Завдання шкільної мовної освіти
полягає не лише в тому, щоб дати учням
знання про систему сучасної української
літературної мови, основні правила її
функціонування, виробити орфографічні й
пунктуаційні вміння і навички, а й навчити
дітей послуговуватися мовою в усіх її
функційних різновидах. Тобто навчити дітей
добирати необхідні мовні засоби залежно від
ситуації спілкування і комунікативної мети.
Стилістика немовби проростає через усі
рівні мовної системи й обирає матеріал
стилістично маркований або такий, що має
стилістичні потенції [6, с. 3]. Саме це
завдання – сформувати в учнів поняття про
функції мовних засобів різних рівнів (від
звука до речення) і вміння користуватися
ними у власній мовній практиці – покликана

реалізувати мовно-стилістична складова у
шкільному курсі рідної мови [2, с. 2].
Стилістичні
можливості
фонетики.
Навіть найменші мовні одиниці, що не мають
лексичного і граматичного значень, а лише
виконують смислорозрізнювальну функцію в
поєднанні з подібними одиницями, можуть
творити виразні фоностилістичні фігури.
Фоностилістика вивчає засоби звукової
організації мовлення, шляхи та прийоми
досягнення його милозвучності, способи
використання природних і функціональних
властивостей звуків для створення певного
стилістичного забарвлення [1, с. 38].
Кожен стиль сучасної української мови
вирізняється
специфічним
фонетичним
оформленням, проте найповніше стилістичний потенціал фонетичних засобів реалізується в текстах художнього стилю. У мові
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художніх творів широко використовують
звукове інструментування (звукопис), яке
полягає в закономірному розміщенні й повторюваності окремих звуків, у зв’язку з чим
виокремлюють такі повтори [1, с. 38]:
 за місцем розташування повторюваних
звуків:
анафора: Холодний сон. Холодний сон добра,
Холодний сенс багряного пера
(І. Драч).
епіфора: Виють собаки, віщуючи недолю, і
небесні птиці літають уночі над селом і
віщують недолю. І реве худоба вночі, і віщує
недолю (О. Довженко).
 якістю повторюваних звуків:
асонанс: Сунуться, сунуться хмари –
думи сумні…
Які вогні в височині!
Свій зір туди зведи.
Вони зрідні
Тобі й мені…
(П. Воронько).
Поглянь туди! Туди!
Повторення однакових голосних сприяє
милозвучності віршованої мови, підсилює її
музикальність.
алітерація: Несамовитим криком крові
Роздерлися Твої уста:
Сурмиш у рупор пурпуровий,
Вагітна бурями повстань (Є. Маланюк).
Повтор того самого звука посилює
виразність вірша. Нанизування звука р у
поезії Є. Маланюка навіює відчуття тривоги і
страху. Разом з тим ця поезія звучить дуже
твердо і гостро, як заклик, порив.
Повторення шиплячих і свистячих звуків
не лише відтворює шелест листя, але й навіює
відчуття спокою, наприклад:
Ви знаєте, як липа шелестить
У місячні весняні ночі?
Кохана спить…Кохана спить…
Піди збуди, цілуй їй очі.
Кохана спить.
Ви ж чули бо: так липа шелестить
(П. Тичина)
 звуконаслідувальні слова (ономатопея)
є оптимальним способом для зближення
звучання слова і його змісту: А дощ не
переставав. Рівненько, все однаково: цяп-цяп,
цяп-цяп! Не спішиться, має час: цяп-цяп, цяпцяп! Не вмучиться, не спочине й на хвильку:
цяп-цяп, цяп-цяп! Не слухає ні просьби, ні
прокльонів: цяп-цяп, цяп-цяп! Куди рушитися,
де поступити: цяп-цяп, цяп-цяп! Чи їси, чи
спиш: цяп-цяп, цяп-цяп! (Л. Мартович).
У художньому мовленні фонетичні фігури
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є яскравим засобом увиразнення мовлення.
Вони зосереджують увагу реципієнта на
певному образі чи символі, відтворюють
різноманітні звуки, надаючи мовленню не
лише смислового, але й емоційного та
експресивного навантаження.
Стилістичні особливості слова. Специфіка слова як носія інформації і багатофункціональної мовної одиниці позначається
на його стилістичному використанні. За
сферою використання лексику української
мови поділяють на нейтральну (міжстильову),
вживану в усіх стилях, і стилістично марковану, співвідносну з одним або кількома
стилями (лексика наукова, ділова, просторічна, розмовна, вульгарна тощо) [4, с. 25].
Стилістично немарковані, нейтральні
лексичні засоби, на відміну від маркованих,
не надають висловлюванню стилістичного
забарвлення, проте у певному контексті
можуть набувати різних емоційно-експресивних відтінків. Ознака нейтральності
сприяє активному використанню цієї лексики
в різних сферах й умовах спілкування. Стилістично немаркована, нейтральна лексика є
основою всіх функціональних стилів [4, с. 25].
Стилістично маркованими (стилістично
забарвленими) називають слова, що стали
типовими не для всіх стилів мовлення, а тільки для одного (рідше кількох). Наприклад,
слова асиміляція, фотосинтез, вегетативний
− стилістично марковані, оскільки їх використовують у науковому стилі; терпкопіднесений, уста, уквітчаний – у художньому [1,
с. 51].
Зі стилістичною метою активно використовують усе розмаїття лексичних одиниць
та їхні специфічні вияви. Багатозначні слова
мають яскраві виражальні можливості, що
найактивніше виявляється у стилі художньої
літератури та публіцистиці. У цьому разі
багатозначні слова є засобом творення образності, емоційності, експресивності і навіть
комічних ефектів. Наприклад:
 уживання того самого слова в одному
контексті у двох чи кількох значеннях:
Мизатий хлопчик, як горобчик, З таким, як
сам, до річки йде. Іде над хлопчиками дощик,
Іде над ними й більш ніде (М. Вінграновський). Дієслово іти вжито в різних
значеннях: у першому випадку воно має
пряме значення – пересуватися у просторі, а в
другому переносне – падати (про дощ);
 використання слова одночасно у
вільному й фразеологічно зв’язаному значен-

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2011 / № 1

ні: Раніше сушили болота, а тепер сушать
голову: де знайти воду, щоб повернути
життя занапащеній природі (Із газети). У
першому випадку дієслово сушити має пряме
значення – позбавляти вологи, а в другому
його вживають у складі фразеологізму, що
має значення “думати”, “розмірковувати”;
 використання в одному контексті слова
з двома різними фразеологічними значеннями: На організації таких кооперативів
Михайло набив собі руку й кишеню (Із газети).
В одному реченні вживають два фразеологізми, що мають спільний компонент із
різними значеннями: набити руку – здобути
досвід, набити кишеню – розбагатіти [7, с 38].
Багатозначність слова може бути основою
для каламбуру – гри слів. Каламбури
сприяють створенню комічного чи сатиричного ефекту. Наприклад: От, приміром, іде
заклопотаний голова артілі. Голова в голови
розкалюється од думок різних (Остап Вишня)
[3, с. 199].
Окрім того, велику стилістичну вагу в мові
художньої
літератури
має
переносне
вживання слів, що є основою для виникнення
тропів:
1) метафора:
Сонце згасло. На землю швидко напинається пітьма
(У. Самчук);
2) метонімія:
Матушка випила півчарки й налила Балабусі; Балабуха вихилив чарку до дна й укинув у
рот одразу півпирога
(І. Нечуй-Левицький);
3) синекдоха:
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата.
А буде син і буде мати,
І будуть люде на землі
(Т. Шевченко);
4) персоніфікація:
Ходила яблуня і стукала у вікна;
Бульдозер до кінця не викорчував сад.
І яблуня одна, нікому непідзвітна,
Хазяїна свого шукала навздогад.
Та так і не знайшла, було багато вікон.
Доми все кам’яні, і вікна все чужі.
І яблуня одна стояла серед віхол.
Залізний пес гарчав у гаражі
(Л. Костенко).
У науковому та офіційно-діловому стилях
багатозначні слова вживають зазвичай у
прямому значенні.
Омоніми часто є засобом досягнення
комічного ефекту в художньому та публіцистичному стилях. Наприклад:

– Наталочко, а хто ще з ним (Дідом
Морозом) приходить?
Наталочка мовчить.
– Ну, Наталочко, це дівчинка з довгою
косою, ну хто це?
– Смерть?
(Із газети).
Уживання омонімів змушує читача
замислитись над значенням слова, ужитого в
тексті, і сприяє розумінню ідейного задуму
твору:
На срібнім березі Дніпра,
Слов’янства золота столице,
Світанку мови і добра,
Вікно у світ стооке і столице…
(М. Вінграновський).
Засобом творення комічного також є
пароніми (слова близькі за звучанням, але
різні за значенням):
Романтики
Гарну книжечку нову
Читають хлоп’ята.
– Що це значить романтизм? –
Питають у тата.
– От знайшли про що питать, –
Глянув той спідлоба. –
Це коли кістки болять…
Є така хвороба
(П. Глазовий).
Синоніми здебільшого використовують з
метою посилення емоційності, щоб наголосити на певних нюансах, а також для
врізноманітнення викладу: Я став підбирати
найдошкульніші, найобразливіші, найогидніші
слова й уже збирався виповісти їх Максові, як
несподівано мене попустило (В. Слапчук).
Основними стилістичними функціями
антонімів є контрастність і посилення емоційності: З журбою радість обнялась; Сміються, плачуть солов’ї (О. Олесь). На антонімії
заснована така стилістична фігура, як антитеза: Ми в раї пекло розвели (Т. Шевченко).
Використання іншомовних слів теж може
бути цікавим стилістичним засобом, особливо
в розмовному та художньому стилях, де
іншомовні слова сприймаються іронічно:
Закоханість, за моїми спостереженнями, це
аритмічність нервової системи, безсумнівно,
тут надибуємо моменти резонансу, своєрідної детонації, процес хворобливий і мало
досліджений, я займусь ним після третього
курсу медичного інституту, думаю, це буде
також темою моєї майбутньої кандидатської дисертації (В. Дрозд) [1, с. 64].
У художньому мовленні цікаві стилістичні
функції виконують й інші пласти лексики,
зокрема неологізми та застрілі слова. Поши63
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реність хронологічно маркованої лексики в
різних стилях мовлення неоднакова. Загальномовні неологізми з’являються в процесі
розвитку науки і техніки, духовної культури,
соціальних і політичних змін у суспільстві.
Поширюючись спочатку в засобах масової
інформації, вони швидко входять у розмовнопобутовий, офіційно-діловий, науковий та
художній стилі. Їхнє використання підкреслює новизну понять, які вони позначають
[4, с. 134-135]. Окрім того, індивідуальноавторські неологізми вміло передають найтонші відчуття, увиразнюють мовлення і
надають йому високої емоційності та
образності:
Світами вітровінь поля відволочила,
Прижовклено збіліла далина –
Дніпровими високими очима
Дитинно-сіро глянула весна
(М. Вінграновський).
Застрілі слова в художньому мовленні
допомагають відтворити колорит епохи, яка
змальована у творі, а також надають
висловлюванню урочистості, піднесеного чи
іронічного колориту. Наприклад:
Мій дід Михайло був храмостроїтель.
Возводив храми себто цілий вік.
Він був чернець, з дияволом воїтель,
Печерник, богоугодний чоловік…
(Л. Костенко).
Так само діалектизми сприяють відтворенню особливостей колориту тієї місцевості,
про яку йдеться у творі. Наприклад:
Зо всіх нас братів найкращим видався
Павло. Високий, стрункий, дужий і прудкий,
мов тятива. Очі сірі, гострі. Кулак твердий і
меткий. У вісімнадцять літ він уже гонив
дараби з найнебезпечнішої гаті на Сухому. Є
це між Говерлою й Заногою. Потік Сухий
стрімкий, кам’янистий, з багатьма небезпечними зворотами.
Звичайно в понеділок на світанку Павло
набирав до тайстри солонини, хліба. Мати
при тому тошніла й зітхала.
– Сокотися, сину!
– Не бійтеся, не вперше
(У. Самчук).
Використання в інших стилях мовлення
цих слів є дуже обмеженим.
Терміни здебільшого активно вживають у
науковому та офіційно-діловому стилях. Тут
вони виконують номінативну функцію і є
стилістично нейтральними: Деякі глибоководні організми (кишковопорожнинні, ракоподібні, молюски, риби) здатні самі виробляти світло за рахунок окиснення певних ліпі64

дів – біолюмінесценції (З підручника) [1, с. 70].
У художньому стилі мовлення терміни
використовують як стилістичний засіб.
Наприклад, мовознавчі терміни, вжиті в поезії
Вадима Коваля, увиразнюють і уточнюють
значення слова названої частини мови:
Зів’яле осіннє бароко.
З усіх дієслів лиш – чекати,
З прислівників – дико, високо.
Міняючи лиця і дати,
Стаєш невагомим, невічним,
Усе піднімаєш на кпин.
І разом з невпевненим січнем
Малюєш числівник “один”.
Надуживання
термінної
лексики
у
художньому й розмовному стилях може бути
недоречним і створювати комічний ефект.
Кіт, який є оповідачем твору, так розповідає
про життя свої господині – вчительки
математики:
Той, хто має хоч малі математичні
пізнання, міг би легко записати життя моєї
господині формулами. Я кажу так певно
тому, що моя господиня вчителька
математики і в її книжках тих формул
більше як треба. Книжки ж я пізнаю не
способом перечитки, а сомнамбулічно,
тобто часто використовую їх як підстілку
при спанні, а відтак знання й істини, записані
на їхніх сторінках, мимовільно просякають у
мене, як у губку вода, варто мені хоч раз
переспати на тій чи іншій книжці. Особливо
люблю я отак сеансувати із словником
іншомовних слів, а ще більше з томами
енциклопедії, які моя господиня вряди-годи
залишає на столі, – знання там різноманітні
і винятково пожиточні. Ті ж книги, які
лежать без ужитку, так само непожиточні
й для мене, хіба б я сам метаморфозувався б
у книжку і заліз би у щілину між томами, –
це ж бо річ неможлива як на наш
раціональний вік. Так от я кажу, що життя
моєї господині до того, як сталася з нею
історія, про яку я збираюся тут оповісти,
можна було б розкласти на формули й
записати алгебраїчними знаками.
Стилістична роль фразеологізмів. Особливо виразними стилістичними засобами
мови є фразеологізми. Вони активно
вживаються в різних функціональних стилях.
Серед фразеологізмів виділяють стилістично
нейтральні (відігравати роль, гра слів, у
всякому/кожному разі), що не мають
емоційно-експресивного
забарвлення
і
функціонують в усіх стилях мовлення, та
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стилістично забарвлені (без задніх ніг,
замилювати очі – розм., енергетичні ресурси,
знаходження кореня – наук., оскарженню не
підлягає, укласти угоду – офіц.-діл.), характерні для одного, двох стилів [4, с. 139].
Виокремлюють
групу
фразеологізмів
книжного походження, що функціонують у
різних стилях мовлення, надаючи йому відтінку урочистості й поетичності. Наприклад:
випити гірку чашу, езопівська мова, нема
пророка у своїй країні, олімпійський спокій.
Фразеологізмам властиві такі виразові
якості, як образність, емоційність, оцінність,
експресивність. Образність є домінантною
рисою фразеологічних одиниць, вона становить їхню естетичну цінність. У художній
літературі фразеологізми використовують в
авторському мовленні, роблячи його різноманітнішим, більш мальовничим, сповненим
почуттів: Тільки почало на світ благословлятися, а Мелашка вже біля печі (І. НечуйЛевицький). У мовленні персонажів фразеологізми слугують засобом їхньої характеристики: – Не буде, свате з нашого пива дива,
– сказав [Рудик]. – Не весілля нам справляти,
Оксентію…(Г. Косинка).
У публіцистичному стилі мовлення
фразеологізми є яскравим засобом увиразнення оповіді, особливо видозмінені фразеологічні звороти: “Якщо гора не йде до Магомета, Магомет знайде іншу гору”, – мабуть,
саме так подумав верховний рефері
українського народу, завізувавши минулого
тижня два документи, яким судилось
відіграти принципову роль у долі найближчих
парламентських виборів (Із газети).
Стилістичні функції словотворчих засобів
мови. Стилістичні можливості словотвору
виявляються в зіставленні слів одного кореня
й одного значення, але різного словотвірного
оформлення, тобто в синонімії словотворчих
афіксів, які увиразнюють слово, надають
йому відповідної експресії. Наприклад,
рідковживані префікси пра-, па-, су-, уз-, вознадають слову урочистого, піднесеного відтінку: праоснова, паморозь, супокій, узголів’я,
возвеличити. Префікси іншомовного походження анти-, архі-, екс-, псевдо-, ультрамають книжний відтінок: антинародний,
архіважливий, екс-президент, псевдопатріот,
ультраправий [1, с. 89].
Один із найважливіших засобів стилістики
– суфікси. Суфікси книжного забарвлення
-нн΄(а), -тт΄(а), -ізм- утворюють назви
абстрактних понять: прагнення, каяття,

націоналізм. Відтінок книжності мають
старослов’янські за походженням суфікси
-ств(о)/-цтв(о)/-зтв(о) та -іст΄-: посередництво, національність. Вони характерні для
всіх стилів, але переважають у науковому,
офіційно-діловому та публіцистичному. Але
відтінок книжності стирається через наявність багатьох слів з такими суфіксами, що
мають виразне експресивне забарвлення,
зумовлене семантикою твірної основи:
крутійство, шахрайство, дурість тощо.
Наприклад: В. Самійленко розкриває в сатирі
ті беззаконня і насильства, які чинять ці
“поважні” особи, глузує з їхньої тупості,
жорстокості, недоумкуватості (Із журналу)
[6, с. 134].
У сучасній українській мові активно
функціонують суфікси, що творять назви осіб
жіночої статі за фахом від відповідних назв
чоловічого роду: артист – артистка,
аспірант – аспірантка, вчитель – вчителька.
Останні мають розмовний характер, тобто
функціонують у розмовно-побутовому стилі
мовлення, а також у художньому, якщо вони
є елементом розмовного стилю. У науковому
та офіційно-діловому стилях уживають лише
форми чоловічого роду.
Особливу виразність мають зменшенопестливі суфікси -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-,
-усіньк-, -ик-, ичок-, -ечк-: тоненький, малесенький, манюсінький, стовпчик, ріжечок та
суфікси зі згрубілим значенням -езн-, -ищ-:
старезний, ручище. Суфікси здрібнілості у
відповідному контексті й у поєднанні з
твірними основами із негативним забарвленням надають висловлюванню зневажливого,
іронічного, сатиричного відтінку: партійка,
рішеннячко [1, с. 90].
В офіційно-діловому та науковому стилях
мовлення переважно уникають використання
слів з експресивними суфіксами. Терміни на
зразок язичок, мозочок втратили первісне
демінутивне значення [1, с. 90].
Складні слова виконують різні стилістичні
функції: їх використовують як терміни в
книжних стилях (демократія, макросистема), вони передають найрізноманітніші
емоційно-експресивні відтінки в художньому
й публіцистичному мовленні [1, с. 90]:
Тривого моя! Катерино! Ходім!
За вікнами в травах така дзвінколунність,
Що землю свою у труді молодім
Обнімем з тобою й покотимо в юність
(М. Вінграновський).
Стилістичним засобом є повторення того
65
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самого слова (кореня, префікса), воно
підкреслює інтенсивність дії, ознаки: ходжуходжу, старий-престарий. Окрім того, яскравим засобом стилізації є творення нових слів
шляхом поєднання різнопланових одиниць,
адже це посилює експресивність висловлювання: возгавкати, ідейка, наплювизм [1, с. 90].
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Олександра Захарків

Кличний відмінок в українській мові і в сучасному мовленні
Мовне нехлюйство устократ гірше за
неохайність у побуті, бо бруд із житла чи з
одягу легше очистити, а мовленнєва нечисть
душу роз’їдає. Загальновідомою є істина:
мова – духовна скарбниця народу, його
національна святиня. А мовлення – реальне
життя мови. Спотворене мовлення завдає
шкоди і системі мови. Без правильного,
добірного мовлення мова може перетворитися в мертву схему.
Недбале, невміле формування й висловлювання думок виявляє убогість цих думок,
низький рівень культури, зрештою, засвідчує
і брак національної гідності.
Проблеми сучасного українського мовлення не раз були об’єктом наукового аналізу.
Різним аспектам культури мовлення присвячено й чимало науково-популярних праць.
Найбільшу тривогу, на наш погляд,
викликає той факт, що внаслідок масового
копіювання російських мовних зразків у
сучасному українському мовленні катастрофічно зникають з ужитку не тільки окремі
питомі слова, але й цілі самобутні мікросистеми, зокрема граматичні. Про одну з них
і піде мова – про кличний відмінок.
Сплутування
відмінків
звичайно
є
сигналом слабкого володіння українською чи
будь-якою іншою мовою, що має систему
відмінкових форм. Грузин, який погано знає
російську мову, може сказати: Иду с дэвушка.
Важко навіть припустити, щоб хтось з
українців сказав так : Іду з мама чи Іду з
Андрій. Такий вислів був би дивним, ба навіть
неможливим. Адже для такої помилки немає
жодних підстав. Ні родового, ні давального,
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ні знахідного, ні орудного, ні місцевого ніхто
не замінює називним відмінком.
Чому ж ігнорування кличного відмінка
спостерігаємо на кожному кроці? Так ніби на
українців напала масова амнезія і вони враз
забули, що, на відміну від російської мови, у
якій шість відмінків, українська мова має ще
й сьомий – кличний. Цього вчать уже в
початковій школі.
То чому, врешті-решт, такі помилки, як
уживання називного відмінка у звертаннях,
стали звичними і в наш час нікого цим не
здивуєш? Натомість форми мамо, тату,
Петре, Андрію, Василю, Оксано, Галю вже
рідко можна почути не тільки на сході країни,
але і в західноукраїнських містах. Навіть
традиційне побажання Дай вам Боже щастя
поспіль чуємо в перекрученому на російський
лад варіанті: Дай вам Бог щастя.
І так виглядає, що мало хто цим
переймається.
Механізм обговорюваної граматичної
помилки, як і інших численних відхилень від
норми, лежить, власне кажучи, у площині
психолінгвістики
(чи
соціолінгвістики).
Цілий комплекс вишуканих радянських
методів асиміляції виявився ефективнішим за
емсько-валуєвські закони про заборону нашої
мови. Те, чим українська мова відрізняється
від російської, планомірно й послідовно
затирано, нівельовано, нищено. Це, серед
іншого, спричинило хворобливу мутацію
українського мовного організму, внаслідок
якої витворився суржик. Як специфічне
явище мовного життя України і розглядає
суржик Л. Масенко – не тільки в мовознав-
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чому, а й соціокультурному та психолігвінстичному аспектах [2, с. 2].
Форми вокатива дуже давні. Вони сягають
праслов’янської доби [3, с. 243]. Українська
мова зберегла кличний відмінок, а в російській його функцію виконує називний
відмінок. Отож для викоренення цього
відмінка з української мови ще в 30-х роках
XX століття придумано надійний спосіб –
обізвати його кличною ф о р м о ю і цим
самим позбавити статусу відмінка. Справедливий чин повернення йому цього статусу (3є видання Українського правопису 1990-го
року), коли офіційно відновлено номінацію
кличний відмінок, виявився запізнілим, бо
уподібнювачам
української
мови
до
російської значною мірою вдалося доконати
лихий задум – з реального мовлення кличний
відмінок (за рідкими винятками) фактично
зник. Залишився він хіба що в художній
літературі, в підручниках, у правописі.
Носіям української мови, вочевидь,
забракло імунітету: коплекс меншовартісності таки дається взнаки. Свідомо чи вже й
підсвідомо... мавпуємо. Хоча, може, це й
несправедливо – звинувачувати в безхребетності тих, хто став жертвою витонченої
асиміляційної системи, яка продовж тривалої
доби бездержавності українського народу
вперто доводила, що української мови нема,
що є такий собі сільський діалект, тобто для
міського мешканця – щось ганебне, неперспективне. А якщо людям вибито з голови
національну клепку, то їм, либонь, важко
самостійно вилікуватися від комплексів.
Потрібна об’єктивна інформація, терпелива
роз’яснювальна робота, повноцінна національна освіта в усіх навчальних закладах,
починаючи з дошкілля. А цього нема.
Мовлення дорослих і дітей навіть у нашому
реґіоні дедалі більше втрачає самобутні
національні особливості.
Є, на щастя, поодинокі відрадні факти.
Хотілося б, щоб було їх якомога більше.
От якось довелося авторові цих рядків
бути свідком такої ситуації: трирічний
хлопчик, почувши фразу “Надя, дай руку”, –
сказав: – Плавда, це по-лосійськи? Його
спитали: – А як по-українськи? Дитя відповіло: – Надю, дай луку.
Треба зробити ремарку: ця дитина з
родини філологів. Але ж звернімо увагу на
вік – три роки від роду, а наука виявилася
легкою до засвоєння. Ну а дорослі? Бездумно
копіюють – хто через недоосвіченість, а хто
через брак власної гідності, – запозичують

російські відповідники: вживають у звертаннях називний відмінок або усічені форми на
кшталт мам, Надь, Оль, тат, ба, ма, які у
сфері російського розмовного стилю виконують функцію кличного відмінка. Що
завгодно, аби не своє: це ж круто, посучасному! А мамо, Надю?.. – Ніхто тепер
так не говорить. І справді. Майже ніхто. Тому
й б’ємо на сполох.
Освітяни знають, що обговорювана проблема аж ніяк не є суто лінгвістичною. Адже
сліпе копіювання чужомовних зразків нікому
не робить честі. Сплутувати відмінкові форми
– значить збіднювати рідну мову, забувати її
барви, спрощувати, примітивізувати власне
мовлення, наївно думаючи, що чуже краще за
своє. Учні мають повірити своїм педагогам,
які твердять, що інтелігентній людині не до
лиця безпринципність, самозневага і мовленнєве безкультур’я.
Як не дивно, але з уживанням кличного
відмінка мають проблему і деякі вчителі,
вихователі, журналісти. Робімо висновки,
повертаймо національну гідність і не спотворюймо рідної мови. Кличний відмінок –
окраса української граматичної структури.
Гріх його занедбувати.
Вслухаймося в мелодику мови, яку з волі
небес, попри лихоліття, дбайливо плекали
наші предки :
Ой, не шуми, луже, зелений байраче. Не
плач, не журися, молодий козаче.
Доле, де ти? Доле, де ти?...
Мріє, не зрадь.
Місяцю-князю...
Зоре моя вечірняя, зійди над горою...
Можна все на світі вибирати, сину, –
Вибрати не можна тільки батьківщину.
Народе мій, замучений, розбитий, Мов
паралітик той на роздорожжу... Від сорому,
який нащадків пізніх Палитиме, заснути я не
можу.
Далекі нащадки справді зневажатимуть
нас за те, що, діждавши своєї держави, ми так
і не спромоглися належно пошанувати рідну
мову – духовний скарб, яким дорожить кожна
нація, що має самоповагу.
Уважно прочитаймо ще раз вищенаведені
поетичні зразки – речення зі звертаннями. Ми
виділили слова, вжиті у кличному відмінку.
Замінімо його називним відмінком – і що
вийде? – Ой, не шуми, луг, зелений байрак...
не журися, молодий козак...Це вже не буде
поетичний шедевр, це вже фактично не мова,
а дивоглядний суржик, потворний покруч.
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Для відновлення в сучасному усному
мовленні кличного відмінка шкільним філологам тепер треба докладати великих зусиль,
з уваги на тотальний нігілізм, байдужість,
катастрофічно низький рівень мовленнєвої
культури, де антинорма давно почала
витісняти норму.
Для широкого кола читачів нашого
часопису, на наш погляд, тут варто подати ще
конкретні суто мовні поради: щодо специфіки
кличного відмінка, вибору закінчень, які
властиві різним іменникам у цьому відмінку,
а також стосовно супровідних фонетичних
явищ та акцентуаційних особливостей деяких
іменників у вокативі.
А. Специфіка кличного відмінка
Кожен відмінок має свою семантикограматичну своєрідність, притаманні йому
функції (суб’єкта, об’єкта, адресата, інструмента дії тощо). Для кличного відмінка
властива семантико-синтаксична функція
адресата вольової дії, реалізована в реченнях
із дієслівними присудками у формі
наказового способу. Іменник, ужитий у
кличному відмінку, стоїть поза реченням або
сам по собі утворює речення [1, с. 77-79].
Особливістю цього відмінка є те, що він
має чітко окреслений лексичний діапазон,
який звичайно охоплює назви істот (частіше
осіб) та явища персоніфікації (в художній
літературі та публіцистиці, особливо у фольклорі це можуть бути іменники з предметним
та абстрактним значенням) [5, с. 122]. З уваги
на це, вважаємо, не варто подавати в
підручниках, довідниках, словниках теоретично можливі, але практично не вживані
форми кличного відмінка від таких слів, як
наприклад, архів, дріт, комір, ніс, олівець,
палець, прогрес, спідниця, стіл і подібних, бо
це вже скидається на неуцький формалізм.
Спеціальну форму мають у кличному
відмінку іменники чоловічого і жіночого роду
однини. У назвах осіб середнього роду (2-а й
4-а відміни) кличний відмінок однини
збігається з називним: місто, сонце, цуценя.
Цікаво, що іменник 4-ї відміни дівча в
діалектах усе ж уживається в кличному
відмінку, форма якого полягає у зміні
наголосу. Порівняймо називний – дівчи і
кличний – дівчи: Пішло моє дівчи. Ходи,
дівчи, додому (с. Під’ярків на Львівщині).
У множині кличний відмінок є омонімним
із формою називного відмінка: зорі, народи,
подруги, сини.
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Б. Відмінкові закінчення
І. Іменники 1-ї відміни, які в називному
відмінку однини
1) мають закінчення -а і належать до твердої групи, у кличному відмінку закінчуються
на -о: мамо, сестро, донечко, Лідо, Любо,
Олено Василівно, Марійко, Ярославо, Кузьмо,
Луко, Миколо, Хомо, Яремо, лелеко,
старосто, батьківщино, доленько, зірко,
зіронько;
2) мають закінчення -я і належать до
м’якої групи (у кінці основи – не й), у
кличному відмінку, як правило, закінчуються
на -ю (пестливі іменники): бабуню, доню,
матусю, Галю, Ганю, Катрусю, Лесю, Олесю,
Олю, Христю –
або на -е: Богородице, господине, доле,
зоре, кринице, нене, пісне, робітнице, свине,
судде, Ілле, Катре, Мотре –
чи на -є (у кінці основи – звук й, графічно
– після голосного та апострофа): зброє, мріє,
феє, Лідіє, Майє, Мар’є, Маріє, Надіє, Рає,
сім’є, Соломіє, Софіє, Юліє;
3) мають закінчення -а після кінцевого
шиплячого в основі і належать до мішаної
групи, у кличному відмінку переважно
закінчуються
на -е: душе, круче. Але: вельможо, мишо,
предтечо, тещо (за аналогією до іменників
твердої групи).
ІІ. Іменники 2-ї відміни, які в називному
відмінку однини
1) мають нульове закінчення і належать до
твердої групи, у кличному відмінку
переважно закінчуються
на -е: боягузе, брате, волоше, їжаче,
Києве, козаче, командире, куме, Львове, ляше,
монаше, пане, Спасе, стороже, чумаче, Іване,
Романе, Семене, Степане, Тарасе, Федоре,
Явтуше, Ярославе, Боже, вороже, враже,
друже, Олеже1.
або на -у (односкладові слова і слова з
суфіксами -ик, -ок, -юх, а також деякі власні
імена, переважно чужомовного походження,
на -к, -ґ, -х): діду, сину, конику, котику,
коточку, полковнику, синку, синочку, сплюху,
Джеку, Жаку, Людвіґу, Генріху, Стаху,
Фрідріху;
2) мають нульове закінчення і належать до
у
кличному
відмінку
м’якої
групи,
закінчуються
на -ю: герою, дурню, жалю, злодію,
кобзарю, коню, краю, ледарю, лежню, місяцю,
1

До речі, сучасний Український правопис допускає в
кличному відмінку ще й форму Олегу, що, на наш
погляд, зовсім недоречне.
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секретарю, скрипалю, учителю, царю,
череваню, Андрію, Василю, Гриню, Грицю,
Івасю, Ігорю1, Лесю, Михасю, Олесю, Федю,
Юрасю –
або на -е (якщо мають суфікс -ець): женче,
молодче, творче, хлопче, шевче, єдиний іменник (церковнослов’янізм за походженням)
закінчується
на -и: Господи;
3) мають нульове закінчення і належать до
мішаної групи, у кличному відмінку закінчуються
на -е: Довбуше, Дороше, Лукаше, [4,
с. 275], небоже, стороже, Тимоше, школяре –
або на -у: багачу, збирачу, доповідачу,
паничу, партачу, прохачу, синашу, скрипачу,
тлумачу, товаришу, Лукашу [ 4, с. 275],
Лукичу, Хомичу;
4) мають закінчення -о і належать до
твердої групи (у більшості з них у кінці
основи – приголосний к), у кличному відмінку закінчуються
на -у: батьку, Богданку, Данку, Ігорку,
Зенку, Левку, лелеченьку, Ромку, татку,
Тимку, Юрку, а також тату –
або на -е: Даниле, Карпе, Михайле, Петре,
Павле, Самійле;
5) мають закінчення -о і належать до
м’якої групи (Бенедьо, Бодьо, Грицуньо,
Ґеньо, Даньо, Зеньо, Ігорцьо, кумцьо, Левцьо,
Михалюньо, Петруньо, Славцьо, татунцьо,
Юльцьо, Юрцьо), у кличному відмінку
закінчуються
на -ю: Бенедю, Бодю, Грицуню, Ґеню,
Даню, Зеню, Ігорцю, кумцю, Левцю,
Михалюню, Петруню, Славцю, татунцю,
Юльцю, Юрцю.
ІІІ. Іменники 3-ї відміни у кличному відмінку мають закінчення -е: любове, Любове,
молодосте, осене, радосте. Але: мати.
В. Фонетичні явища
Як відомо, у процесі словозміни іменника
в українській мові відбуваються чергування
голосних і приголосних у корені або в
суфіксі. Що стосується кличного відмінка, то
це чергування о, е – і, о, е – Ø (нульовий
звук), г – ж, к – ч, х – ш: Антін – Антоне, кіт
– коте, нарід – народе, Тиміш – Тимоше,
Тихін2 – Тихоне, Федір – Федоре, Львів –
1

У чинному правописі узаконено як можливу
паралельну форму кличного відмінка, поряд зі слушною
Ігорю, – ще й Ігоре. Вважаємо, що це помилка.
2
Форми кличного відмінка, утворені як від наведених
тут структур Антін, нарід, Тихін, так і від їхніх
фонетичних варіантів Антон, народ, Тихон, певна річ,

Львове, Київ – Києве, осінь – осене, коток –
котку, коточок – коточку, красень – красню
(і красеню – вирівнювання основи за законом
аналогії), пес – псе, друг – друже, козак –
козаче, Явтух – Явтуше.
Г. Наголос
Місце наголосу у вокативі і в початковій
формі не завжди збігається. Найперше звернімо увагу на іменники 1-ї відміни, які в
називному відмінку мають наголошене закінчення, а в кличному – ненаголошене: верба –
вербо, голова – голово, дочка – дочко, душа –
душе, земля – земле. Ці словоформи фіксує
словник-довідник “Українська літературна
вимова і наголос” (К., 1973).
У численних іменниках 2-ї відміни, які в
початковій формі мають наголошені закінчення або суфікси (-ок, -ець, -ко), у кличному
відмінку наголос переміщається на корінь:
ватажок – ватажку, жнець – женче,
молодець – молодче, Грицько – Грицьку,
Данько – Даньку, Дмитро – Дмитре, Ілько –
ĺльку, Марко – Марку, Петро – Петре, Семко
– Семку, Сенько – Сеньку, Стецько –
Стецьку, Тимко – Тимку, Тишко – Тишку,
Федько – Федьку, Хома – Хомо, Юрко –
Юрку. В іменах по батькові на -ич наголос у
вокативі з суфікса переходить на флексію:
Ілліч – Іллічу, Кузьмич – Кузьмичу, Лукич –
Лукичу, Хомич – Хомичу.
Тільки засвоюючи морфологічні норми
літературної мови, позбуваючись граматичних та лексико-семантичних кальок, можна
зліквідувати прірву між поняттями мова і
мовлення, підвищити рівень індивідуальної
мовленнєвої культури.
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однакові, бо в обох випадках маємо відкритий склад.
Форми Антіне, Тихіне, Федіре хибні.
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МЕТОДИКА. ПРАКТИКА. ДОСВІД.
Наталія Ісак

Семантика кольору “золотий” у поезії Ліни Костенко
Назви кольорів викликають інтерес мовознавців, які ведуть лінгвістичні дослідження у
галузі семантики, ось уже протягом кількох
останніх десятиліть, оскільки цей матеріал
надзвичайно цікавий.
По-перше, назви кольорів розглядають із
погляду проблеми мовних універсалій, зокрема
закономірностей еволюції систем назв кольорів
на матеріалі різних мов світу [3, с. 42].
По-друге, фрагмент лексики на означення
кольорів виявився придатним для досліджень
у галузі семантичної типології мов, у виявленні національно-специфічних рис мовних
моделей світу, оскільки “фізичному спектрові
кольорів у різних мовах відповідають різні
засоби членування цього спектра, мовного
вираження окремих його фрагментів” [1,
с. 238], а отже, назви кольорів переконливо
свідчать про відмінні засоби мовної концептуалізації світу [3, с. 42].
По-третє, назви кольорів привертають
увагу й дослідників когнітивної семантики, в
якій одне із чільних місць займають праці
А. Вежбицької, де поставлене завдання опису
мовних концептів кольору, у зв’язку з чим
обґрунтовується необхідність введення до
семантичного аналізу таких концептів основного пункту їхньої референтної віднесеності,
тобто врахування стійких асоціативних
зв’язків між концептом кольору та його
“еталонним” носієм-прототипом. Авторка робить висновок, що сприйняття кольору
пов’язане з певними “універсальними елементами людського досвіду”, які по-різному
концептуалізуються в різних мовах.
Г. Яворська у статті “Мовні концепти
кольору (до проблеми категоризації)” зауважила, що для опису семантики прикметників,
серед них і позначень кольорів, важливим
завданням є визначення їхньої референтної
сфери, тобто сфери предметів чи подій, що
мають відповідну ознаку. На практиці це
вирішується за допомогою розгляду семантичної сполучуваності прикметників із
певними класами імен.
Так виглядає лінгвістичний аспект вищевказаної проблеми.
Наше дослідження ставить собі за мету
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розглянути референтну сферу використання
прикметника на означення кольору “золотий”
у поезії Ліни Костенко, дослідити його
поєднуваність в асоціативних зв’язках із
якомога більшою кількістю предметів, явищ,
подій.
Індивідуальність творчого стилю кожного
письменника (прозаїка, поета чи драматурга)
виявляється не лише у доборі ним відповідних лексичних чи стилістичних засобів,
побудові тропів, використанні фігур поетичного синтаксису. Індивідуальність світобачення кожного конкретного автора значною
мірою виявляється у колористичному сприйнятті об’єктивної дійсності, навколишнього
світу живої та неживої природи.
Кожен автор, чия творчість є значущою
для розвитку української національної культури взагалі й літератури зокрема, особливо
уважно ставиться до відбору лексичних
одиниць на означення колористичної характеристики навколишнього світу, оскільки саме
в цьому щонайяскравіше виявляється особистісна творча суть його мистецького обдарування. Через індивідуально-авторську колористичну характеристику читач не лише
сприймає індивідуальність самого письменника, але й розкодовує внутрішні якості,
притаманні йому як людині. Кожен митець (і
не лише письменник, а й художник, скульптор, архітектор тощо) через форму й колір
знаходить власне творче самовираження.
Особливо таке колористичне самовираження притаманне митцеві у літературі, якій
властива синкретичність, поліфонічність
зорових, слухових, смакових, дотикових та
інших вражень, бо кожен образ, витворений
автором, відразу набуває не тільки конкретної
озмістовленої форми, а й починає жити
власним, притаманним йому життям.
Символіка кольору, динаміка чи статика
його, особливо у поезії, – це вияв індивідуального творчого авторського стилю, це
“зліпок” відчуттів (і не тільки зорових)
кожного конкретного письменника.
Л. Краснова у посібнику для вчителів
“Поезія Ліни Костенко” вказує: “Реалізація
уяви митця часто набуває форм ірреальних,
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незвиклих, небуденних. У Л. Костенко цей
нахил часом втілюється у колористиці,
яскравому забарвленні навколишнього світу
або у зіткненні контрастних фарб.
Підкреслена орієнтація митця на світ є
чуттєвою ознакою творчої манери Л. Костенко. Ця орієнтованість сприяє своєрідності
бачення світу, може, у чомусь дещо деформованого, незвиклого, своєрідного. Ось у
цьому ракурсі незвиклості, небуденності треба подивитися на колористику поета, на функцію кожного кольору або гами барв” [2, с. 51].
Цікава з цього погляду семантика та
референтна сфера прикметника “золотий”, що
виконує роль художнього означення у поезії
Ліни Костенко. Звернімося до “Великого
тлумачного словника сучасної української
мови”. Ось яку дефініцію подає він до
прикметника “золотий”:
1. Прикметник до золото – який має в
собі золото як складову частину;
– зроблений із золота або покритий,
оздоблений золотом чи позолотою;
– пов’язаний із видобуванням золота.
2. У значенні іменника золотий – золота
монета, червінець.
3. Витканий, шитий шовковими нитками з
тонкою позолотою.
4. Який своїм кольором нагадує золото;
блискучо-жовтий, оранжевий.
5. (переносне) Дуже цінний, вартий поваги
(про людину, її характер і т.ін.).
6. (переносне) Який дає людям радість,
щастя; прекрасний, щасливий.
7. (переносне) Дорогий, любий (у пестливому звертанні до кого-небудь).
8. Пов’язаний із п’ятдесятиліттям, п’ятдесятою річницею існування чого-небудь.
9. Пов’язаний із завоюванням, присудженням золотої медалі за перше місце у спортивних змаганнях, на конкурсі і т.ін. [4, с. 381].
Звернімося до поезії Ліни Костенко
“Вечірнє сонце, дякую за день!”:
Вечірнє сонце, дякую за день!
Вечірнє сонце, дякую за втому.
За тих лісів просвітлений Едем
і за волошку в житі золотому.
Золоте жито – це стигле жито, що своїм
кольором і блиском безпосередньо нагадує
золото (тут епітет уживається в переносному
значенні). Це типовий образ і типове означення, таке, як золота пшениця, золоте жито,
золоті зерна кукурудзи тощо. Тут поетка,
йдучи за фольклорною традицією, використовує сталий (постійний) епітет. Ось інша
поезія авторки:

Затінок, сутінок, день золотий.
Плачуть і моляться білі троянди.
У поєднанні з іменником “день” художнє
означення золотий теж ужите у переносному
значенні. Це день, увесь пронизаний сонячним промінням, яскравий, залитий сонцем.
Таке поєднання означення та означуваного
слова є оригінальним авторським тропом, що
увиразнює образ дня, робить його неповторним, нестандартним. Ось як звучить це художнє означення в поезії “Старий годинникар”:
Старенька жінка вносила соломки
і, вся залита сяйвом золотим,
чогось палила у печі іконки,
поцілувавши кожну перед тим.
Старенька жінка, дружина старого годинникаря, входила у сутінь хати, залита золотим
сяйвом, тобто в ореолі сонячного проміння,
яке на тлі напівсутінків видавалося особливо
яскравим. Тут епітет “золотий” поєднується з
іменником “сяйво”, що, загалом, є типовим
поєднанням для цього означення.
У вірші “Стоїть у ружах золота колиска”
епітет золотий безпосередньо пов’язаний з
іменником колиска:
Стоїть у ружах золота колиска.
Блакитні вії хата підніма.
Поєднання іменника “колиска” із означенням “золота” може тлумачитися порізному: це і золота колисонька із колискової
пісні, і символ усього дорогого, цінного, що
безпосередньо пов’язане із ранніми дитячими
роками, з дитинством загалом, і золотавий
колір дерева (особливо липи), із якого найчастіше робилися колиски. Такий асоціативний ряд робить художнє означення досить
абстрактним, дає змогу читачеві самому
домислювати, що має на увазі автор вірша.
У сюжетній поезії “Доля” авторка вдається
до тавтології з метою посилення образусимволу плати за все, що людина прагне
здобути собі у житті:
Дехто щастям своїм платив.
Дехто платив сумлінням.
Дехто – золотом золотим.
А дехто – вельми сумнівним.
Тут тавтологія “золоте золото”, безперечно, цілком виправдана, оскільки визначає
велику цінність плати за здобуте протягом
життя у порівнянні із золотом “вельми
сумнівним”.
Поезія “Українське альфреско” містить аж
два референтні зв’язки із означенням “золотий”:
... живе там дід і баба, і курочка в них
ряба,
вона, мабуть, несе їм яєчка золоті.
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Або:
Дорога і дорога лежить за гарбузами.
І хтось до когось їде тим шляхом
золотим.
Золоті яєчка − казковий образ, що символізує благополуччя й достаток у родині, де
художнє означення “золоті” вже давно стало
постійним епітетом, що зрісся з іменниковим
поняттям. А ось золотий шлях – це цілий
асоціативний ряд, де читач має змогу
витлумачувати для себе поняття “золотий” у
переносному значенні дуже широко: це і
шлях, освітлений, осяяний сонцем, і шлях,
дуже дорогий, рідний комусь, як спогад
дитинства, і шлях, укритий золотим пилом у
сонячнім промінні тощо. У поезії “Буває мить
якогось потрясіння...” Л. Костенко поєднує
епітет “золоті” зі словом “барви”, оскільки
пропонує читачеві образ сірої осінньої хмари,
що раптом засяяла золотими барвами
призахідного сонця:
Звичайна хмара, сіра і осіння,
пропише раптом барви золоті...
Хоча словосполучення “золоті барви” й
використовується досить широко при змалюванні природи, особливо осінньої, але в
конкретному контексті витворено оригінальний і неповторний образ, особливо у
поєднанні із дієсловом пропише.
Дуже цікавий образ золотої стрічки у
поезії “Кобзарю, знаєш, нелегка епоха...”:
Вона [історія. – Н. І.] грудьми на фініші
розірве
Чумацький Шлях, мов стрічку золоту.
Тут історія, що стоїть на старті “перед
ривком в космічний стадіон”, розриває Чумацький Шлях, мов фінішну золоту стрічку,
що приносить їй перемогу. І тут золота
стрічка справді є символом перемоги, успіху.
Вірш “Старої казки пісня лебедина...”
містить епітет “золоті монети” у такому
контексті:
А всі були вже трішечки поети,
і розпливались посмішки до вух,
і вечір сипав золоті монети
в його [шарманщика. – Н. І.] потертий
сірий капелюх...
Чудова метафора у цих рядках дає простір
для читацької фантазії: золоті монети
асоціюються і з блискучими мідяками, і з
блискітками призахіднього сонця, і з зорями,
що з’явилися на небі.
У поезії “Ліс” – “дубів золоті герби горять
під коронами сосен”. Словосполучення “золоті герби” вказує на такий асоціативний
зв’язок: листя дуба, особливо восени, справді
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нагадує своєю формою герби. Цей образ –
оригінальний, цікавий, свідчить про велику
поетичну майстерність авторки.
У вірші “І тільки злість буває геніальна...”
Ліна Костенко так описує жінку:
А по ідеї: жінка ж – тільки жінка.
Смаглява золота віолончель.
Справляло б тіло пристрасті обжинки
колисками і лагодом ночей.
Струнке жіноче тіло письменниця порівнює із дорогоцінною віолончеллю, смаглявою
і золотою, причому тільки друге означення,
вжите у переносному значенні, може стосуватися кольору віолончелі (золота), а перше
і найголовніше викликає підсвідому асоціацію віолончелі-жінки, стрункої і смаглявої.
У вірші “Любов Нансена” ліричний герой
звертається до своєї коханої: “Моя Пісне
Пісень! Золоте пташеня мого саду”, –
визначаючи тим самим силу своєї любові та
місце її у житті. У контексті епітет “золоте”
вжите у переносному значенні, як щось
найдорожче, найрідніше для ліричного героя,
те, без чого не мислиться саме життя.
Поезія “Дорогий мій, сонячний, озвися!”
теж містить прикметник “золотий” ось у
якому контексті:
Золотої пам’яті узвишшя,
Звідки видно вже лиш силует.
У словосполученні “золота пам’ять” художнє означення виконує роль метафори, що
служить для характеристики усього найціннішого, найпрекраснішого, що могла зафіксувати пам’ять людини, – це таке собі “пам’яті
узвишшя”. У вірші “Екзотика” лірична героїня поезії говорить про себе:
Оце таке у мене Таїті –
руки твої, золоті ліани.
В образному порівнянні вона називає
гнучкі й засмаглі руки коханого “золотими
ліанами”, а прикметник на означення кольору
“золотий” у контексті виступає у ролі
прикметника “засмаглий”.
У поезії “Лейтмотив щастя” влучна метафора підводить читача до розуміння сенсу
життя через рядки:
Нещасть моїх золоті обжинки.
Душа моя, аж тепер сп’янись.
Ох, я не Фауст. Я тільки жінка.
Я не скажу: “Хвилино, спинись!”
Оксиморонна
метафора,
використана
авторкою, посилює враження від словосполучення “золоті обжинки нещасть”, де золоті
виявляють не позитивну, а, радше, негативну
характеристику явища. Це перший і поки що
єдиний випадок, коли прикметник із пози-
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тивним емоційним забарвленням виступає на
означення негативної характеристики.
У поезії “Місто, премісто, прамісто моє!”
художнє означення “золотий” використано в
емоційно піднесеному тоні:
Скільки душа прориває тенет!
З моря і суші – додому, додому!
Там, де у мене є той силует,
Той силует у вікні золотому!
Золотий колір вікна у цьому контексті
слугує символом усього рідного, близького,
найдорожчого, що змушує людину щоразу
повертатися із найвіддаленіших місць додому.
У поезії “Ставить осінь на землю...”
традиційно використано епітет “золотий” у
символічному значенні “жовтий”:
Ставить осінь на землю свою золоту
жирандоль.
Таке ж значення прикметника й у вірші
“Самі на себе дивляться ліси...”:
Осінній вітер одгуляв, затих.
Стоїть берізонька – як в іскрах золотих.
Золоті іскри – це символ золотого листя, в
яке осінь вбирає дерева, це колір короткочасної пишноти й недовговічного багатства
природи. Цю ж символіку кольору маємо і в
поезії “Красива осінь вишиває клени...”:
Красива осінь вишиває клени

червоним, жовтим, срібним, золотим.
Тут, на відміну від попередніх творів,
маємо перелік колористичних ознак, дібраних
до однотипних предметів, тому ця метафорична характеристика розширює колористичну гаму від червоного аж до срібного та
золотого.
Отже, семантика кольору “золотий” у поезії Ліни Костенко багатогранна і розширює
словникові дефініції несподіваними значеннями та відтінками значень, збагачуючи при
цьому образний склад мови художнього твору, метафоризуючи його, сприяючи витворенню яскравих і неповторних художніх образів.
При цьому референтна сфера означеного
прикметника-назви кольору значно розширюється порівняно із визначеним словником
полем сполучуваності.
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Ігор Сисін
Пам’ятаю, як студенти Дрогобицького педагогічного інституту філологічного факультету щиро
закохувались у найгарніших дівчат-студенток та в кімнаті гуртожитку при свічках допізна читали
напам’ять прекрасну лірику Шевченка, Лесі Українки, Ліни Костенко, Байрона, Гайне, Блока,
Лермонтова. Я ж дозволив собі наполегливо пропагувати вірші тоді ще маловідомого Василя Симоненка.
Адже я був переконаний, що на літературному видноколі України з’явився не лише самобутній талант, а
й справжній український геній, поезія якого глибоко западає в душу та легко запам’ятовується.
Окрилений моральною підтримкою нині професорів М. Шалати та Й. Лося, сміливо звернувся до
редактора газети з клопотанням опублікувати статтю про лицаря української поезії Василя Симоненка.
Але він категорично відмовив… Думаю, що кожна свідома людина прекрасно розуміє, чому так вчинив
духовно збанкрутілий радянський редактор.

ЛИЦАР УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ
Україна…В одному вже тільки цьому слові і для нашого вуха і навіть для вуха чужинців
бринить ціла музика смутку і жалю…
Україна – країна смутку і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше мають її;
країна гарячої любові до народу і чорної йому зради, довгої вікової героїчної боротьби за волю,
в результаті якої велетенське кладовище і високі в степу могили; руїна та прекрасна на весь
світ безіменна, невідомо ким складеня пісня… Тяжкий сон неволі і темна ніч, як ворон. Тільки
Дніпро з берегами, тільки вітер над могилами шепоче…
(В.Симоненко)
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Самобутня поезія Василя Симоненка спалахнула блискавкою на поетичному небосхилі і залишила глибокий слід у серцях
палких прихильників рідного слова.
Поезія Василя Симоненка захоплива,
чарівна і неповторна. Коли я читаю його
вірші, то немов торкаюсь чогось світлого,
ніжного, святого. У ній глибина думки,
відверта щирість, дивовижна правдивість.
Його поезія змушує задуматись, хвилює,
бентежить, одухотворює. Я забуваю про все,
гортаючи його поетичні збірки “Тиша і грім”,
“Земне тяжіння”. Мені здається, що читаю
вірші Тараса Шевченка, Лесі Українки.
Перечитуючи їх вдруге, я відчуваю, що
багато рядків вже знаю напам’ять.
Поет палко і ніжно любив Україну, її
народ. Усе своє коротке життя він присвятив
рідному краю. Щиро хвилюють душу поетичні рядки про Батьківщину:
Можна вибирати друзів і дружину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
Можна вибрать друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати.
“Мріють крилами з туману ...” – поетичний шедевр, без якого не можна збагнути всю
велич і могутній талант Симоненка. Просто і
переконливо звучать його рядки, які назавжди
закарбовуються у свідомості:
І якщо впадеш ти на чужому полі,
Прийдуть з України верби і тополі,
Стануть над тобою, листям затріпочуть,
Тугою прощання душу залоскочуть.
Свої щирі і світлі почуття до рідної землі
поет висловив у багатьох творах. Безмежна
відданість Вітчизні, особливо у тяжкі для неї
години, звучить у таких рядках:
Я тоді з твоїм ім’ям вмираю,
Я в твоєму імені живу.
Василь Симоненко прагнув до нового, ще
не відкритого. Мені здається, що саме тому
вірші поета такі близькі і зрозумілі кожному
молодому читачеві:
Хто сказав, що все уже відкрито?
Нащо ж ми народжені тоді?
З глибин народного життя вийшла поезія
Василя Симоненка. З мужності народу, з горя
його і його звитяжної боротьби виспівалась
вона. Звідси той дух непоборний, яким вона
пройнята, звідси та розпашіла пристрасть, яка
буяє в ній. Високо поцінував творчість поета
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корифей української літератури О. Гончар:
“Вітер часу не остудив Симоненкових поезій,
вогнем душі жаріють вони й сьогодні, як і
тоді, коли вперше так жагучо й неповторно
вибурхнулись в нашому красному письменстві”.
Викликають глибокі роздуми невеличкі
вірші Симоненка про людину і суспільство.
Оригінально висловлює автор свої думки у
лаконічній поезії “Люди – прекрасні, земля –
мов казка...”. А глибокий за змістом образсимвол турбує не тільки розум, а глибоко
западає в душу:
Загруз я по серце у землю в’язко –
Вона мене цупко трима ...
Яскраво, динамічно і бунтівливо, дзвінко і
переконливо лунає голос поета. А вдумливе
тлумачення художнього образу дає можливість читачеві не лише усвідомити своєрідність задуму автора, його новаторство, а й
відкрити перед собою глибоку філософську
істину: “Людина міцна, як граніт, – стверджує
поет, – сильна, ніби Антей, коли черпає сили
з рідної землі, коли в змозі віддати їх для
щастя людей. Тоді – дихати повітрям, бачити
голубе небо і яскраве сонце, любити і бути
любимим – це радість життя. А померти,
віддавши свій розум, талант в ім’я людини, –
це не трагедія, а крок у безсмертя. І що
більше величних справ буде створено тобою,
то довшою буде згадка про тебе, Людино, в
пам’яті сердець інших.
Прості та ніжно-ліричні, емоційні та
глибоко-філософські слова в підкресленолаконічній формі набувають сили бурхливого
за своїм змістом афоризму: “Живе лиш той,
хто не живе для себе, хто для других виборює
життя”. Ці слова були девізом короткого, але
бурхливого і змістовного життя поета.
В. Симоненко прагне, щоб людина в житті
залишила добрий слід. Ця думка виражена в
таких рядках:
Воскресайте, камінні душі,
Розчиняйте серця і чоло,
Щоб не сказали про вас грядущі:
– Їх на землі не було.
У цьому вірші автор оспівує велич простих
і гордих людей нашого краю, яких возвеличує
праця.
“Таким ми бачимо Василя Симоненка –
поета-громадянина, безкомпромісного, сміливого, одвертого, ніжного і гнівного”, – писав
Борис Олійник.
Поряд з творами громадянської лірики і
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дошкульними сатиричними епіграмами з-під
пера Симоненка виходять поезії інтимної
лірики.
Василь Симоненко – тонкий і проникливий лірик, який навіть у скрутні хвилини не
втрачає чоловічої мужності та гідності. Але,
водночас, це поет, ставлення якого до жіночої
краси було шляхетне і лицарське, кохання
бентежне і шалене:
Чорні від страждання мої ночі,
Білі від скорботи мої дні
Впали у твої свавільні очі,
Жадібні, глибокі і чудні ...
Стегна твої, брови і рамена,
Шия і вогонь тендітних рук –
Все в тобі прекрасне і священне,
Мамо моїх радощів і мук!
“Вірші Василя – це, насамперед, поезія,
яка допомагає іншим людям зрозуміти самих
себе, освоїти багатство почуттів,” – так
образно сказала про творчість Симоненка
Маргарита Малиновська.
Я переконаний, що поезія талановитого
автора заслуговує на глибше вивчення, бо
Симоненко осмислював життя “в усій його
складності, діалектичному розвитку, розмаїтті, суперечностях і перспективах”.
Автор чудових поезій, прекрасних віршів і
казок для дітей був пристрасним шукачем
правди на землі, борцем за світлі ідеали.
Безперечно, Василь Симоненко – лицар
української поезії. Співець великої любові до

людини, сонячного оптимізму. Сьогодні особливо актуально звучать його чудові твори.
Нам так потрібне зараз його сміливе,
пристрасне, правдиве поетичне слово.
Він оспівує безсмертну велич людської
спільноти та возвеличує особистість:
Ми – це народу одвічне лоно,
Ми – океання вселюдська сім’я.
І тільки тих поважають мільйони,
Хто поважає мільйони “Я”.
Одержимий жагою любові до матеріБатьківщини, поет нещадний до манкуртіввідступників, її глумителів та ворогів, проти
яких спрямований його гнів:
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
І орди завойовників-заброд!
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!
Відрадно, що у 2008 році Національний
Банк України випустив двогривневу монету,
на якій зображено портрет геніального поета,
обрамлений крилатими словами, його довічним заповітом, а саме:
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.

Марія Завада

Формування національно свідомої, духовно багатої мовної
особистості на уроках української мови в середній школі
Перед учителями-словесниками поставлено велику освітню мету – формувати національно свідому, духовно багату мовну
особистість, яка вміє вільно, комунікативно
доцільно користуватися засобами рідної
мови. Якщо людина оволодіє рідною мовою,
вона прилучатиметься до невичерпних джерел культури свого народу, здатна буде йому
служити, примножувати його матеріальні і
культурні цінності.
Роль учителя української мови на сьогоднішньому етапі реформування школи особ-

лива. Саме він повинен найбільше дбати про
те, щоб навчити учнів комунікативно
виправдано користуватись засобами мови у
різних життєвих ситуаціях, формувати їхній
духовний світ.
Як домогтися, щоб кожна молода людина
мала почуття національної гідності? Що може
допомогти у формуванні усвідомленого ставлення до української мови як інтелектуальної,
духовної, моральної та культурної цінності;
потреби знати сучасну українську літературну мову і користуватися нею в усіх сферах
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суспільного життя? Над цими питаннями я не
раз задумувалась. І зрозуміла, що ніякі
директиви не допоможуть, якщо вчителісловесники не докладуть власних зусиль до
розв’язання цих проблем.
Але потрібно задуматись ще й над тим, що
ніхто не примусить того чи іншого учня
говорити правильно, грамотно писати,
культурно спілкуватись, якщо він сам цього
не захоче. Для того, аби сприяти появі такого
бажання, використовую на уроках української
мови такі теми бесід:
1. Чому словесних покручів (“блін”, “тіпа”,
“карочє”, “класно” і т.п.), вульгаризмів немає
у письмових творчих учнівських роботах?
(Під час аналізу письмових або усних творих
робіт).
2. Чи може кожен школяр стежити за
власним мовленням? (Під час підготовки учів
до діалогічного, монологічного мовлення).
3. Чи можна образити людину, не використовуючи у мовленні вульгарних слів?
(Коли складаємо діалог дискусійного характеру, пов’язаний із життєвим досвідом).
4. Чому слова-покручі застосовують у
засобах масової інформації? (Коли вивчаються стилі мовлення).
5. Чи подобається вам мова представників
влади? (При вивченні публіцистичного стилю).
Під час спілкування саме на такі теми учні
щиро зізнаються, що при виконанні письмових чи усних творчих робіт вони думають над
змістом, окремими реченнями, відчувають
недоречність того чи іншого слова, а про
якісь там вульгаризми чи слова-покручі не
може бути й мови, вони ж бо, мовляв, ще «не
сказилися»… В усному ж мовленні, ще й тоді,
коли не чують батьки, вчителі, багато хто
дозволяє собі поводитись вільно. “Так
говорять усі, це “прикольно”, – стверджують
особливо старшокласники.
Учні погоджуються з тим, що кожен із них
може стежити за власним мовленням, але це
дуже обтяжливо; образити можна людину і
без вживання виразів, що перебувають поза
нормами літературної мови; велике значення
у спілкуванні, суперечці має інтонування
речень, логічний наголос; що навіть такі
слова як “дорогенька”, “дорогенький” можуть
скривдити когось.
Деякі мої колеги кепкують із моїх
намагань щось змінити. “У тебе нічого не
вийде», – говорять вони мені. Але у цей
момент я згадую слова сучасної української
письменниці Марії Матіос: “Мужньо витримаю огуду і не здурію від похвал”.
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Національно свідомою, духовно багатою
мовна особистість, на мою думку, стане тоді,
коли у неї з’явиться почуття патріотизму.
Адже саме з нього виростає шанобливе
ставлення до рідної мови.
Пригадую одну десятикласницю, яка прибула до нашої школи із м. Бершадь, що на
Вінниччині. У перший день навчання вона
звернулась до мене: “Здрастє. Я Остра Ілона”.
Учні зареготали. Тоді, зніяковівши, дівчина
промовила: “Здрастуйте!”. З’ясувалося, що у
попередній україномовній школі, де навчалася Ілона, вітаються саме так, суржиком
розмовляють не тільки учні, а й учителі, а на
деяких уроках дозволяють відповідати
російською!!?
Учениці було важко, але вона досить
швидко навчилась розмовляти літературною
українською мовою. На запитання, чому не
перейшла у школу з російською мовою
навчання, відповіла: “Зрозуміла, що не
володію добре ні російською, ні українською.
Але ж я – громадянка України!”
Провчившись рік у нашій школі, ця учениця, вже одинадцятикласниця, взяла участь
у Всеукраїнському історико-літературному
конкурсі “Моя Батьківщина очима дітей всіх
етносів України” у номінації “Література”
(2008 р.), який проводив Київський інститут
інноваційних технологій і змісту освіти. На
превеликий жаль, переможницею конкурсу
дівчина не стала, але була задоволена
результатом своєї праці: вона повірила у
власні сили. “Шкода, що я з вами не
зустрілась раніше! – говорила вона мені, – ви
не повірите, але я навіть думати почала
українською, а не російською, як колись!”
Звичайно, мені було дуже приємно чути такі
слова, але одночасно стало трохи сумно, бо я
усвідомлювала, що незабаром ця здібна
учениця стане студенткою і я вже не матиму
можливості з нею працювати...
Осмисливши написане школяркою, я зрозуміла, що як учитель, домоглась багато, а ця
дитина буде успішною у спілкуванні, досягатиме певної мети й виконуватиме свої завдання разом з іншими, бо навчилась бути
активною, прислухалась до кожного вчительського слова, сміливо висловлювала свої
думки, користувалась прихильністю інших.
У роботі з такими дітьми допомагають
наполегливість, доброзичливе ставлення до
дитини, індивідуальний підхід, врахування
пізнавальних інтересів, потреб, прагнень.
Саме це заохочує дітей до самостійності у
вивченні мови, до саморозвитку.
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Хтось скаже, що всі так працюють і
подібне використовують… Але, погодьтесь,
не кожному вдається досягти саме такого
результату.
На уроках української мови використовую
різнопланові тексти з акцентом на українознавчій тематиці, бо саме це розширює
культурологічний обрій школярів і допомагає
формувати у них усвідомлене ставлення до
української мови як духовної, моральної та
культурної цінності.
На підсумкових уроках рідної мови я
використовую інтелектуальну гру, під час
якої учні повинні письмово розмежувати
слова.
Наприклад: що віднесемо до поняття
Добро і до поняття Зло? Зачитую ряд слів, які
учні записують у дві колонки: напівдикун,
націоналіст, невихований, зневіра, недбалий,
незабутній, недружний, необразливий, непередбачливий, непошана, непідкупний, несхибний, позаочі, по-зрадницьки, по-людськи,
замах, запізнення, пошана, матуся, дитиночка, врода, лагідний.
Якщо хтось не знає лексичного значення
того чи іншого слова, використовує тлумачний словник.
Після цього виконуємо різні граматичні
завдання: розбираємо слова за будовою,
робимо їхній словотвірний розбір; учні
одержують завдання скласти і записати
просте або складне словосполучення, використовуючи подані слова; скласти і записати
речення з тим чи іншим поняттям у ролі
головного та другорядного члена. Все це
збагачує словниковий запас учнів, сприяє
розвитку їхнього мовлення, логічного мислення, а також виховує інтерес до української
мови як предмета.
На уроках розвитку мовлення школярі
переказують
прочитані
тексти,
усно
розігрують діалоги, усно складають твори
різних жанрів, що вказані у програмі,
вибирають відповідно до умов спілкування
стиль мовлення.
Намагаюсь постійно залучати всіх учнів
до оцінювання усного мовлення того, хто
відповідає, спонукаю виправляти недоліки.
Так званих “опонентів” заохочую оцінкою.
Часто на уроках української мови учні
користуються тими словничками, що вміщені
у підручнику. Для того, щоб діти запам’ятовували слова, вони одержують різні
завдання. Наприклад: виписати лексичне значення певних слів; виписати слова, що
належать до тієї чи іншої частини мови;

скласти речення із певним словом; утворити
ту чи іншу форму від названого поняття;
скласти і записати дієслівне, іменне чи
прислівникове словосполучення і т.п.
У кінці першого і другого півріччя
проводжу усний кросворд “Упізнай слово”
(зачитую зміст поняття – учні називають
слово). Школярі без примусу готуються до
таких уроків упродовж півріччя і одержують
додатковий бал. Це також, на мою думку,
сприяє формуванню усвідомленого ставлення до вивчення української мови.
Особливістю навчання української мови у
школі є те, що важко довести учням, що вони
не знають рідної мови (нею ж спілкуються!).
Обов’язковою умовою досягнення успіхів
у вивченні української мови є мислительна
діяльність школярів, активна робота думки.
Учитель-словесник повинен будувати уроки рідної мови так, щоб учні мислили
самостійно, а не механічно відтворювали
вивчене. Для цього треба намагатись, аби
школярі здобували знання завдяки самостійному осмисленню мовного матеріалу. Адже
якщо дитина не вміє застосувати на практиці
граматичний матеріал (правила знає, але
пише з помилками), це сковує її, позбавляє
упевненості, перешкоджає засвоєнню нового
матеріалу. Думки, висловлювання таких учнів
не зовсім чіткі, ясні. Однак не всі діти мають
нахил до логічного мислення. Його потрібно
розвивати.
На уроках рідної мови намагаюсь
переконувати учнів у тому, що вони повинні
навчитись бути кмітливими, завжди мати
власну думку, щоб повсякчас давати собі
раду у дорослому житті. У цьому мені
допомагають різні приклади із довідкової
літератури, з якими знайомлю учнів. Ось
один із них:
Якось Едісон дав завдання співробітникові
обчислити об’єм колби електричної лампочки. Той кілька годин здійснював складні
математичні обчислення (вельми вчений був).
Едісон узяв порожню колбу лампи, наповнив
її водою і вилив у посудину з позначками.
Завдання було розв’язано просто і швидко.
“Допомогла, – пояснюю, – логіка. Так
деколи і у граматиці, не знаючи добре
правила, можна застосувати логічне мислення. Треба тільки захотіти”.
Щоб виховувати інтерес до української
мови як предмета, сприяти розвитку логічного мислення учнів, інколи використовую
мовні задачі, при розв’язанні яких необхідно
застосовувати логіку. Ось приклад.
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Спочатку ознайомлюю учнів із змістом
записки, яку написав батько дочці:
Наталя, я і мама пішли на базар. Їж
пиріжки.
Тато.
– Але швидше, – пояснюю, – прийшов син
і з’їв усі пиріжки.
Ставлю питання: Чи був син егоїстом?
Деякі учні кажуть, що був, інші з цим не
погоджуються. Але необхідно аргументувати!
Одна з учениць слушно зауважує, що якби
вона сама прочитала таку записку, не знаючи
про сина, то зрозуміла б, що тато, Наталя і
мама пішли на базар. А хто має їсти пиріжки
– невідомо!
– За якої умови зміст цієї записки буде
зрозумілим? – ставлю наступне запитання.
П’ятикласники роблять висновок, що
вживання кличного відмінка – “Наталю” –
усуне двозначність у змісті письмового
повідомлення.
Як по-різному можна вирішити певну
проблему на уроці української мови і не
помилитись, показую п’ятикласникам при
вивченні написання префіксів пре-, при- у
словах. Не всі учні сприймають повідомлення
про те, що префікс пре- повинен указувати на
збільшену міру ознаки, а префікс при- – на
приєднання, наближення чи неповну дію.
Тому додатково пояснюю, що префікс препишемо тоді, коли можна його замінити
словом “дуже”, а у всіх інших випадках треба
писати при-, крім слів: прірва, прізвисько,
прізвище.
Все роблю доброзичливо, дозволяю
користуватись підручником під час самостійної роботи після вивчення певної теми, але
наголошую, що учні повинні виявляти самостійність, бо саме це цінується у навчанні
найбільше. Здатність самостійно мислити
позначається й на особливостях мовлення
учнів. Тому вчителеві потрібно докласти
чимало зусиль, терпіння задля формування у
школяра основоположного вміння самостійно
мислити й логічно висловлювати свої думки.
Під час тренувальних вправ на уроці та
перевірки домашніх завдань необхідно домагатись точності їхнього виконання; пояснювати учням, яких успіхів досягнуто, чи
ліквідовано прогалини у знаннях окремих
школярів, які є перспективи.
Словеснику дуже важко домогтись миттєвого застосування граматичного правила
школярами. Адже для грамотності мало того,
щоб людина знала правило. Реалізовувати
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набуті знання учням допомагає зв’язок теорії
з практикою. Потрібно багато вправлятися,
щоб закріпити вивчений матеріал − через
невелику кількість годин учителеві-словесникові важко забезпечити якісне навчання
(особливо для учнів 5-9 класів). Добре було б,
якби у середній школі кожен клас ділили хоча
б на дві групи, незалежно від кількості учнів.
Адже, погодьтесь, працювати вчителеві
української мови з класом, у якому 20 і
більше (27!) учнів, дуже важко. Але на це
ніхто з найвищого освітянського керівництва
не звертає уваги (мовляв, бюджет не
дозволяє). У тоталітарні часи (це можуть
підтвердити вчителі старшого віку) у школах
так інтенсивно вивчали російську мову, що не
шкодувала коштів на дві, а то й на три групи,
незалежно від кількості учнів! А сьогодні у
незалежній Україні ділити клас на дві групи
можна лише за умови, коли є 28 учнів і
більше. Виходить, що Міністерство освіти
також уповільнює процес формування
національно свідомої, духовно багатої мовної
особистості?!
Якби успішно розв’язувались ці болючі
для словесників питання, скільки б з’явилось
нових робочих місць для молодих педагогів,
і, без сумніву, значно підвищилась би не
тільки якість викладання української мови як
предмета, а й успішність учнів…
А що вже говорити про символічну
зарплату педагогів. Учителям вищої категорії
атестаційна
комісія присвоює звання:
“Старший учитель”, “Учитель-методист”, але
як “хитро” здійснюється доплата
при
тижневому навантаженні 18 год! А якщо воно
менше, то й доплата зменшується. Хіба цей
учитель буде мати бажання виконувати
методичну роботу у школі? А чому не
встановити сталий розмір доплати? Чому
немає доплати за звання “Відмінник народної
освіти України”? Чому посаду вчителя не
прирівняти до посади державного службовця?
Тут будуть доречними слова Івана Франка
зі статті “Що коштують наші школи?”.
Держава “замість кореня, достарчаючого всім
гілкам поживних соків <…> стається павуком, висисаючим їх”. Вона є для нас
“мачухою, що старається, де тільки можна,
дати нам якнайменше з очевидною і не
обрахованою шкодою для нашого культурного розвою”. Як бачимо, це висловлювання
актуальне й сьогодні!
Доки учителі будуть тішитись лише тим,
що покликані виконувати високу місію? Доки
у роботі вони керуватимуться “голим енту-
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зіазмом”? На думку Івана Драча, немає
виснажливішої роботи, ніж вчительська, “де
нерви паляться, мов хмиз сухий”. І за цю
роботу платять копійки… Вчительська доля
сумна, зарплата зате смішна…
Дивує те, що на Львівщині є такі школи, у
яких не тільки старшокласникам, а й учням
молодших класів втовкмачують в голову, що
вони вчаться для себе: “Хочеш вчитися –
вчися, не хочеш – не треба”. Вважаю, що
дітям початкових і середніх класів такого
говорити не можна. Для чого тоді обов’язкова
середня освіта, оцінки на уроці? Хаотичність
у керуванні навчальним процесом у середній
загальноосвітній школі також сповільнює
процес формування багатої мовної особистості. У роботі словесників виникає чимало
непорозумінь тому, що нема єдиних вимог
щодо виставлення тематичних оцінок,

записів у журналах. Для всіх учителів школи
вони повинні бути однаковими, а не різними.
Словесники виставляють тематичну як
середній бал, враховуючи всі оцінки. Інші
предметники беруть до уваги лише оцінку за
контрольну тематичну роботу. Дійшло до
того, що тестуванням як найефективнішим
методом контролю користуються всі педагоги, і живого слова ніхто від учнів на уроці не
чує! Ось і виходить, що лише вчителі
української мови та літератури сприяють
формуванню національно свідомої, духовно
багатої мовної особистості!.. А чому не всі
разом? Над цим потрібно вчасно задуматись.
Хочеться побажати собі і колегам-однодумцям: не розчаровуйтесь, не розохочуйтесь, не втрачайте віру, не піддавайтесь
житейським хвилям, бо битимуть вони нас об
каміння!.. І ради на те не буде…

Галина Ковалишин

Мої учні закохані в уроки фізкультури
Процеси комп’ютеризації всіх сфер нашого життя негативно впливають на стан
фізичного розвитку учнів та ще більше
поглиблюють процеси гіподинамії. Кількість
часу на фізичне вдосконалення школярів
катастрофічно зменшується. Це одна із причин погіршення стану здоров’я, як дітей, так і
дорослого населення. Є й інші причини:
зниження уваги суспільства, державних органів до проблем фізичного виховання підростаючого покоління, занепад матеріальнотехнічної бази навчально-виховних закладів,
небажання
батьків займатись фізичним
удосконаленням своїх дітей, як наслідок − у
багатьох випадках байдуже ставлення й
самих фахівців фізичного виховання до своєї
справи. Проте все це не перекреслює
необхідності вже сьогодні готувати розумне й
фізично
загартоване
покоління.
Мені
довелося подолати чимало труднощів, але і
учні, і їхні батьки переконалися: в розкладі
шкільних дисциплін є дуже важливий урок –
урок фізичної культури. У своїй роботі я
акцентую на свідомому виконанні фізичних
вправ у доступній для молодших школярів
формі, подаю знання з анатомії, фізіології,
пояснюю значення тієї чи іншої вправи для
повсякденного життя.

Батькам потрібно знати
У молодшому шкільному віці відбувається
інтенсивний розвиток організму дитини –
зріст щороку збільшується на 3−5 см, вага на
2−2,5 кг. Процес окостеніння ще не закінчився, поперекова кривизна хребта ще не
сформувалась і не закріпилась, кістки таза не
зрослися, кістки скелета легко зазнають
деформації. М’язи і зв’язковий апарат слабкий. Однобічне навантаження, велике м’язове
напруження можуть призвести до викривлення хребта. Відхилення від норми в положенні хребта простежується найчастіше у
вигляді плоскої, сідлоподібної, сутулуватої
чи круглої спини. Достатня м’язова діяльність
– одна з необхідних умов розвитку кісток.
Кістки краще ростуть і зміцнюються у дітей,
які систематично займаються фізичними
вправами та беруть участь у фізичній праці.
Проте вчителям слід пам’ятати, що й
занадто великі м’язові навантаження завдають шкоди й можуть призвести до передчасного окостеніння й затримки росту. М’язова система розвивається інтенсивно, але
нерівномірно – відстають у розвитку дрібні
м’язи. Внаслідок рухливості діти цього віку
витрачають багато енергії і через те швидко
стомлюються, особливо коли виконують
одноманітну роботу.
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У 7−8-річної дитини м’язи становлять 27%
ваги тіла. М’язова сила рук збільшується
приблизно на 2 кг щороку. Серцевий м’яз
дитини 7−8 років ще слабкий. Процес
розвитку серця і його складного апарату ще
не закінчений, звідси й різні коливання
частоти пульсу, порушення ритму скорочень
серця іноді через зовсім незначні причини.
Водночас серце швидко пристосовується
до фізичних навантажень. Проведені мною
дослідження свідчать, що лише за 8−10
уроків фізичної культури на початку
навчального року першокласники досягнули
певних успіхів у розвитку таких фізичних
якостей, як швидкість і витривалість.
Згідно із Постановою Кабінету Міністрів
України від 08.12.2009 р. № 318, для збереження здоров’я дитини кожному школяреві
потрібно пройти обов’язковий профілактичний медичний огляд.
На моєму робочому столі лежить велика
кількість різних медичних
довідок про
звільнення від занять фізкультурою, записок
від батьків із проханням звільнити дітей від
занять. Хоч часто самі учні не знають, у тому
числі й ті, які віднесені до спеціальної чи
підготовчої групи, що ж у них болить, батьки
займатися фізкультурою їм заборонили.
Своїм опонентам я завжди розповідаю, що
навіть для інвалідів існують Олімпійські ігри
і відверто обурююсь поведінкою деяких
батьків, котрі намагаються приписати своїм
дітям неіснуючі хвороби, аби тільки звільнити від уроків фізкультури. Треба на
найвищому рівні ставити питання про стан
фізичної культури в Україні, поки не пізно.
Бо від цього врешті-решт залежить і здоров’я
дітей, наші досягнення і у великому спорті.
Щодо навчальних нормативів, то хочу
висловити свої міркування. Нормативи з бігу
на 500 м і більше виконуються без урахування часу, що не стимулює роботу учнів під
час уроків. Учням дуже подобається елемент
змагання. У молодшому шкільному віці дуже
добре засвоюються елементи спортивних
ігор, вони дітям цікавіші, ніж звичайні
рухливі ігри. Тому в 2−3 класах я навчаю
школярів баскетболу, футболу, бадмінтону, і
з деяких названих видів проводяться змагання
між командами класів. Я розробила картки
для самостійної роботи, де вказала основні й
додаткові вправи, їхню тривалість, застосовую таблиці, апробаційні електронні засоби
навчального призначення. У мене на уроках
фізкультури є розминка, а ще багато вправ з
м’ячем. Я постійно влаштовую змагання між
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командами, тому час, проведений у спортзалі,
нагадує не урок фізкультури, а гру. Я ще не
чула, щоб хтось питав, коли перерва, учні
намагаються якомога довше затриматися в
залі. Та це ще не все. У нашому залі учні, які
належать за станом здоров’я до медичної
групи, розгадують спортивні кросворди,
грають в шахи, шашки, доміно, допомагають
у суддівстві. А до позаурочних занять
залучаємо і батьків. Дуже часто влаштовуємо
спортивні змагання між учнями, матусями і
татусями.
Деякі вправи пропоную виконувати щодня
вдома з подальшою перевіркою їхнього
засвоєння. Скажу відверто, мої учні закохані
в уроки фізкультури, але, на жаль, не все
залежить від них самих і від школи, – тому
хотілося б користуватися досконалішою
програмою, яка б враховувала сучасні вимоги
учня.
Вісім правил підготовки учня до уроку
фізичної культури:
1) Прийшовши до школи, необхідно взути
змінне взуття, особливо це потрібно в
зимовий та весняний період.
2) На уроці фізичної культури обов’язково
займатися у спортивній формі.
3) Бути уважним і виконувати всі вимоги
вчителя. Неслухняність може призвести до
травм.
4) Займатися на гімнастичному спорядженні лише з дозволу вчителя і в присутності
того, хто підстраховує.
5) При появі чи наявності хворобливих
симптомів зразу ж повідомити вчителя.
6) Після уроку обов’язково обтерти тулуб
до пояса вологим рушником.
7) Переодягтися в сухе. Дотримуватись
особистої гігієни учня.
8) Обов’язкове виконання домашнього
завдання.
Пам’ятка школяреві
Як виконувати домашнє завдання з
фізичної культури?
1. Прийшовши додому зі школи, потрібно
годину-дві відпочити.
2. Приступити до виконання фізичних
вправ потрібно не раніше, ніж через 1,5−2 год
після їжі.
3. Скласти комплекс вправ за допомогою
вчителя. Для ефективності вправи потрібно
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міняти (ускладнювати через два-три тижні
систематичних занять).
4. Закінчувати заняття фізичними вправами слід не пізніше, ніж за дві години перед
сном.

5. Після вправ необхідно прийняти
теплий, а краще – контрастний душ.
6. Перед сном потрібно провітрити
спальну кімнату.

Христина Гуменюк

Система шкільної освіти в Польщі та Україні
Системи освіти в Польщі та Україні мають
свої відмінності. Якщо їх порівняти, то можна
побачити, як саме вони відрізняються, а
також знайти ті моменти, яких нам бракує.
Саме такі питання були розглянуті під час
польсько-української зустрічі за сприяння
Польської Фундації для Демократії у Варшаві
24-28 серпня 2010 р. У ній взяло участь 25
представників з України та Польщі. Під час
семінарів були проаналізовані системи
шкільної освіти, відбувався обмін культурним
досвідом. У цій статті я б хотіла розповісти
про шкільну освіту в Польщі, яка фінансується державою, а також зробити деякі
порівняння з українською системою освіти.
Система освіти в Польщі складається з
дитячих садків, основної школи (гімназії),
старшої школи.
За конституцією Республіки Польща
кожен має право на освіту. Навчання є
обов’язковим для дітей віком 7–18 років, але
статус обов’язкових мають основна школа і
гімназія. Навчання у державних школах є
безкоштовним.
Структура освіти
У 1991 році Польща перейшла на нову
систему освіти. Першими у цій системі є
дитячі садки. Дитячі садки відвідують діти
віком від 2 до 6 років. Обов’язковою є
“зерувка”, тобто “нульовий клас” для дітей
від 6 років. Такі класи організовуються у
дитсадках, а також при звичайних школах. У
нашій системі освіти є так звана підготовка
до школи, де заняття проводять у визначені
дні. Натомість польський “нульовий клас”
має заняття кожного дня.
Основна школа – 1–6 класи
Основну школу до певної міри можна
порівняти з нашою початковою, але не
зовсім. У ній 6 років навчання розбито на два

етапи (кожен по три роки). Перший етап
охоплює 1–3 класи. Основною частиною є
блок занять, який називається “зінтегрована
освіта”. Ці заняття проводяться, як і в Україні
(вчитель початкових класів), одним вчителем,
який виконує також функцію вихователя.
Вчитель не мусить дотримуватися урочного
часу на заняттях, ділити час праці учнів на
45-хвилинні уроки, так, як це робиться у
вищих класах. Тобто, вчитель може самостійно розприділити час навчання. Учні мають
також заняття з релігії або етики. Щодо цих
занять, то батьки можуть самостійно обрати,
чи буде дитина їх відвідувати, чи ні. Але 90%
дітей відвідують заняття з релігії, оскільки
польське суспільство не має релігійних
суперечностей. На цьому етапі навчання до
шкільного плану можуть бути внесені інші
предмети, наприклад, іноземна мова. Частина
учнів мають заняття з гімнастики. Можна
також внести до шкільного плану інші
предмети для всіх школярів або для групи
учнів. Рішення про це приймає директор
школи, виділяючи на це додаткові години.
Ліміт таких годин чітко зазначений в
законодавстві для кожного класу.
В 4−6 класах учнів навчають різні вчителі,
з них один (вихователь) відповідає за свій
клас. В українській системі освіти роль
такого вихователя виконує класний керівник.
Учні вивчають:
 польську мову
 іноземну мову
 математику
 природознавство
 історію і суспільствознавство
 музику
 пластику
 техніку
 інформатику
 фічне виховання
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 релігію (за вибором батьків) або етику
(практично не вивчається у польських
школах)
У цих класах директор школи також може
ввести додаткові заняття з деяких предметів
для всіх або для групи учнів. З 5 класу за
згодою батьків учні беруть участь у заняттях
з сімейного виховання. У 6 класі учні пишуть
тести на перевірку рівня знань. Ці тести
одинакові для всіх учнів. Учні з особливими
потребами отримують індивідуальні завдання. Тести організовуються Центральною
екзаменаційною комісією. Зазначимо, що цей
іспит не має впливу на закінчення базової
школи і на прийняття дитини в гімназію.
Гімназія
Не слід ототожнювати польську та
українську гімназію, оскільки у Польщі
гімназія – це наступний щабель освіти після
базової школи, який обов’язковий для всіх.
Учні, які навчаються у гімназії – це молодь
13–16 років. Освіта на цьому етапі має загальний характер, вивчають такі предмети:
 польську мову
 історію
 суспільствознавство
 пластику
 музику
 іноземну мову
 математику
 фізику з астрономією
 хімію
 біологію
 географію
 інформатику
 техніку
 фізичне виховання
Якщо батьки бажають, учні вивчають
також релігію. Для учнів, які не вивчають
релігії, директор зобов’язаний організувати
заняття з етики. Учні беруть участь у заняттях
з сімейного виховання, які, однак, не є
обов’язковими.
Навчання в гімназії закінчується гімназійним екзаменом, який учні складають у квітні.
Термін щорічно встановлює директор Центральної екзаменаційної комісії. Екзамен складається з трьох письмових частин: гуманітарної, математично-природничої та іноземної мови. Результат іспиту не має впливу
на закінчення гімназії, але має значення при
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вступі до старшої школи (загальноосвітнього
ліцею, профільного ліцею, технікуму).
Після закінчення гімназії учень може
обрати собі один із закладів старшої школи:
1. Загальноосвітній, навчання в якому
триває 3 роки. Після закінчення такого ліцею
учень отримує свідоцтво про освіту, склавши
екзамен – матуру.
2. Профільний ліцей, в якому навчання
відбувається за різними напрямками 3 роки.
Учень отримує свідоцтво про освіту після
складання екзамену – матури.
3. Технікум, в якому навчаються 4 роки.
Після закінчення технікуму учень може
отримати диплом, який підтверджує професійну кваліфікацію після складання іспиту, а
також свідоцтво про освіту після складання
екзамену – матури.
4. Післяліцейна школа, навчання в якій
триває не довше, ніж 2,5 роки, після чого
учень отримує диплом, який підтверджує
професійну кваліфікацію після складання
іспиту.
5. Спеціальні школи з 3-річним навчанням, які готують до праці, для учнів з розумовими відхиленнями та неповносправних.
Закінчивши таку школу, можна отримати
свідоцтво, яке підтверджує здатність працювати.
Отже, можна зробити висновок, що
польський школяр має більший вибір. Він
може самостійно обрати профіль навчання, а
якщо він ще не визначився, то може вивчати
всі предмети. Також може здобути професію
в ліцеї. Не забули і про учнів з особливими
потребами. Для них створено спеціальні
окремі навчальні заклади, чого, на жаль,
немає в Україні. І хоча український учень
може теж у старших класах навчатися за
певним профілем, проте це виглядає так, що
він вивчає всі предмети, передбачені програмою, а на профільні предмети є більше годин.
У Польщі учень профільного ліцею вивчає
тільки предмети свого профілю. І як би не
дискутували з цього приводу, треба визнати,
що 15–16-річний учень може вибрати, що
йому цікаво вивчати, а що – ні. Українські
школярі вивчають набагато більше предметів,
ніж польські. Та й програми у нас значно
складніші. Тут варто задуматися: добре це, чи
погано.
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НАШ КРАЙ
Євген Мельник

Походження назв “Трускавець” та ”Дрогобич” у контексті

історії

регіону ІІІ-го століття нашої ери
Питанням походження назв “Трускавець”
та “Дрогобич” займалося багато науковців і
краєзнавців-любителів. Зокрема, В’ячеслав
Цвєтков (псевдонім Літописець) у своїй книзі
“Трускавець. Сила живої води” [3] дає широкий огляд гіпотез про походження назви
міста-курорту. Найбільш повно зреферовано
точки зору на походження назви “Дрогобич”
у колективній праці “Нариси з історії Дрогобича” під редакцією професора Леоніда
Тимошенка [5]. Прагнучи пояснити походження назв “Трускавець” та “Дрогобич”, ці
автори мислили асоціативно, навіть не
намагаючись синтезувати широкий спектр
явищ. Як наслідок, серед людей побутують
абсолютно безглузді думки про ягідку
трускавку (так на Прикарпатті називають
полуницю) і довгий бич, яким користувалися
пастухи. Наприкінці статті я повернуся до
усіх дотеперішніх гіпотез про походження
назв “Трускавець” та “Дрогобич” та покажу
їхню безпідставність. Дати наукове пояснення, на мою думку, можна, тільки спираючись
на знання: а) історії та культури Центральної
та Східної Європи, б) слов’янських мов і діалектів, а також законів розвитку мови,
в) географії і ландшафту нашої місцевості.
Важливо наголосити також, що, розв’язуючи
проблеми походження назв, потрібно мислити не категоріями сучасної людини, а людини
так званого традиційного суспільства.
Поштовхом для цього дослідження стали
назви деяких сіл, місцин, річок і потічків в
околицях села Гаї Нижні: Летня, Літиня,
Літичина, Лютичина, Талітин, Літич, Летеньча. Коли я вперше почув ці назви, я
мимоволі подумав: “Звідки стільки негативу у
цій місцевості?”. Щоб переконатися, що в
усіх цих назвах закладено негативний зміст, я
вибудував три ряди однокореневих слів з
різних слов’янських мов:
– Корінь -літ- (-лет-, -лєт-): укр. болєчка,
боліти, рос. болезнь, болеть, серб. болест,
оболети, хорв. bolest, oboljeti, чеськ. bolet,
а також такі слова: літо (серб. лето, пол.

lato, чеськ. leto, хорв. lijeto), укр. літити,
Лета, Леда (перехід до кореневого -д-).
– Корінь -луд-: укр. блуд, блудниця, рос.
блуждать, хорв. lutati, серб. лутица
(отруйна гадюка), луд (дурний, не при
розумі).
– Корінь -лют- (відбулося пом’якшення):
укр. лютий, хорв. ljut, пол. luty, укр. люд,
чеськ. lid.
Як бачимо, усі ці слова відображають
темний, гріховний бік людського буття, на
відміну від світлого (Бог, правда, добро,
любов і т.д.).
Намагаючись зрозуміти походження цих
назв, я почав шукати їхній спільний праслов’янський, а може навіть протослов’янський корінь. Базове слово написано на предметі, що знаходиться у музеї міста Падуя, і
якому понад дві тисячі років: “ET SUA LEUTI
KU KAINA NAKI NA TARI SAK VIL”
[Praeitalic dialektes, №244]. Вчені вважають,
що цей напис зроблений мовою ретійців, які
проживали в Альпах. У літературі можна
зустріти висловлювання на кшталт “таємничий народ”, “незрозуміла мова” і т.п. Але
нічого незрозумілого у цьому написі немає.
Матей Бор перекладає його словенською
мовою так: “Od svjje gresnosti da pokajan naj
na tari vsak bi bil” [1, с. 451]. Сучасною
українською мовою він звучить так: “Кожен,
хто у своїй люті покаявся, хай на смертному
одрі буде”, тобто зустріне смерть, як
належить людині, − на смертному одрі.
Сербський мовознавець Петар Скок вважає,
що у слові “lud” (гріх, заздрість, гнів, втрата
розуму) звук “у” утворився з “ie” та “ou” у
слові “leud” [14, с. 104]. Проте, на мою
думку, усі інші кореневі звуки у словах,
наведених у моїх трьох рядах, також
походять з “ie” та “ou” у слові “leud”.
Зрозуміло, що у процесі розвитку мови
відбувалася диференціація слів за значенням і
зміна їхньої форми, проте корінь залишався
незмінним, що дає змогу говорити про
спорідненість слов’янських мов. Прадавнє
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слово “leut” несе у собі усі смислові
навантаження, яке сьогодні несе слово “гріх”.
Отже, у часи християнства назва з прадавнім
коренем “leut” під впливом грець-кої мови
стала назвою “Гріхи”. А інші назви з цим
коренем залишилися. Але які ж лють, блуд чи
приблуд спричинилися до виник-нення цих
назв? А, може, люд (чеськ. lid)? Що це дійсно
так, підтверджується назвами, які дало
місцеве населення Карпат двом племенам, які
примандрували у Прикарпаття з Приазов’я –
дулібам (від слів “долішні люди”) та лютичам
(від “люди-ці”), хоча останні називали себе
тиверцями.
Але чому слово “люд” має негативне
значення? Не забуваймо, що ідея рівності усіх
людей виникла наприкінці XVIII-го століття в
часи французької революції і особливо великого поширення набула наприкінці XIX-го
століття в соціалістичному вченні. А до того
існувала велика різниця у значеннях “чоловік”
і “люди”. Як пани називали своїх кріпаків?
“Мої люди”. У кожному панському будинку в
Росії була “людская”. Угро-фінські народи,
яких підкорили русичі, говорили: “Ми –
рускіє люді”, і на основі цього московська
офіційна наука стверджувала, що вони – теж
слов’яни. Але це не так. Вони підлеглі, і так
їх називали русичі. Самі ж слов’яни у
широкому контексті називали себе словенами
або словінцями, тобто такими, що говорять
одними словами, тобто мовою. У вужчому
контексті члени одного племені називали себе
братами. Жоден слов’янин не назве турка,
монгола чи німця братом. Ця різниця у
значенні слів “чоловік” і “люди” збереглася
дотепер. В українській мові є слово “людство”, у чеській “lidstvo”, а у інших слов’янських мовах його немає (рос. человечество,
пол. czlowieczenstwo, серб. човечанство, хорв.
covecanstvo, болг. човечество.
Проте що за люд прийшов на ці землі і
нагнав страху на місцеве населення? Ключ до
розгадки цього запитання я знайшов у назві
місцини “Кандерова гора”, що між селами Гаї
Нижні та Ланівка. Мені видалося дивним
слово “Кандер”, якого немає ні в слов’янських, ні в жодній сучасній європейській мові.
В німецькій енциклопедії Гердера я знайшов
дві позиції. Перша – назва потоку у Швейцарських Альпах, який витікає з одноіменного
льодовика. Друга – назва міста у горах
Шварцвальд (ті ж самі Альпи на півдні
Німеччини), біля якого протікає річка Кандер
[12, с. 1292]. Походження цих назв німецька
енциклопедія не дає. Вікіпедіа також подає ці
84

назви, вказуючи, що ці слова з кельтської
мови. Але якщо назва льодовика перекладається як “блискучий”, то назва річки – як
“дзюркотлива”. По-перше, у жодному із словників мов кельтської групи слова “кандер”
немає. Чи не значить це, що німці не можуть
пояснити походження назви і переносять
ознаку предмета на його назву? По-друге,
чому кельти залишили у Європі тільки три
такі назви, з них дві в Альпах, а одна − у
Прикарпатті? Такі міркування спонукали
мене шукати значення слова “кандер” в
інших, неєвропейських мовах. Після недовгих
пошуків я виявив, що канді – міра ваги на
півдні Індії (у Бомбеї – 254 кг, у Мадрасі –
226,8 кг) і перекладається як “гора” [12,
с. 1294]. Цей звичай продавати купками
зберігся і у нас: на базарі селянки продають
купками моркву, бурячки, гриби та ін. Але
звідки індуси взяли це слово, адже на півдні
Індії гір немає? На мою думку, від персів, які
у часи релігійних воєн в Ірані масово тікали
до Індії. Усім відоме місто Кандагар в
Афганістані. Назва цього міста перекладається з мови пушту (одна із сотні мов
іранської мовної групи) як “камінна стіна” (не
просто “гора”, а саме “камінна стіна”). А ім’я
грецького царя-завойовника Александра перси переклали як “Іскандер”. Префікс іс- в
арабській та турецькій мовах означає, що це
слово – іменник. Можливо, у перській мові
цей префікс має таке ж значення , як у слові
Іштар (Істар) і вказує на божественність
особи. Не виключено, що перси, шукаючи у
своїй мові відповідник імені “Александер”,
знайшли ім’я “Іскандер”, яке одночасно
співзвучне грецькому і означає божественну
велич названої особи.
Відомо, що перси, які шанували Заратустру, священним місцем вважали гору.
Прихильники цієї релігії не мали ні храмів, ні
ідолів, а шанували сонце у його земному
символі – вогні, тому що на землі, за їхнім
переконанням, ні у чому більше, як тільки у
вогні, відображається небесна сила сонця.
Ритуали здійснювалися на горі, де день і ніч
горів незгасимий вогонь. Про іранський
вплив на культуру, релігію і мову давніх
українців написано дуже багато, тому я не
буду зупинятися на цьому питанні. Варто
тільки сказати, що загальнослов’янське слово
“Бог” походить від давноперського “bhaga”,
що перекладається як “світлоликий”, а “діва”
− від давньоперського “daeva”, що означає
“злий дух”. Слов’яни прийняли від персів
також означення сторін світу: чорний –
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північ, червоний – південь, білий – захід,
зелений – схід.
Який же люд приніс на Прикарпаття слово
“кандер”, може, турки чи араби? Навряд чи,
тому що гора арабською мовою читається
“джабал”, а турецькою – “даг”. Однак, з
історії відомо, що на початку ІІ-го століття
н.е. з Приазов’я на Прикарпаття після поразки
від готів вирушили анти. Відомо також, що
анти – це союз слов’яномовних племен, у
яких був сильний іранський етнічний елемент. Серед цих племен були і хорвати.
Частина з них осіла по Дністру до Перемишля, а частина вирушила далі – до Моравії.
Подивіться на карту Старосамбірського,
Самбірського і Мостиського районів. Назви
сіл із закінченням -чі вказують на те, що тут
сидів хорватський рід. По периметру розселення хорватів ми знаходимо такі назви сіл:
Войковичі (Мостиський район), Боєвичі
(Мостиський район), Боневичі (Старосамбірський район), Ваневичі (можливо, колись
було Войневичі – між Самбором і Старим
Самбором), Бійнич (Дрогобицький район). А
у центрі цього кола – Воютичі (біля Самбора).
Ці назви засвідчують про те, що тут жили не
землероби. Хто хоч трішки знається на
військовій тактиці, яка не дуже змінилася з
тих часів, той знає, що основні сили завжди
розташовуються у центрі, а на кордоні –
окремі військові загони. Зверніть увагу також
на назву Городисько біля Боневичів, а також
виявлене городище біля села Гаї Нижні. На
мою думку, саме поблизу названих сіл
дислокувалися прикордонні загони, які складалися з косів (римляни називали їх аланами,
а у хорватській історіографії закріпилася
назва “косеси”) − предків теперішніх осетинів. Саме вони, на думку Йосипа Горвата,
становили військовий прошарок князівства
білих хорватів. Саме завдяки хорватам, на
мою думку, збереглася у нашій місцевості
назва священної гори прихильників Заратустри − “Кандер”. Інші гори не мали для
хорватів ніякого значення, гір просто не було
у культурі цього степового народу. Вони не
давали горам назв, не складали легенд, пов’язаних з горами, не оспівували їх у своєму
фольклорі, як це робили гірські народи,
зокрема мешканці Карпат.
Зрозуміло, що поселення хорватів і косів у
Прикарпатті не було мирним процесом.
Життєвий простір в усі часи здобувався у
жорстокій боротьбі. Хорвати і коси не
прийшли на незаселену територію. З давніх
давен тут мешкали русини, яких у цій частині

Карпат називали бойками. І хоча землі по
обох берегах Дністра були не дуже придатними для землеробства, бо щороку річки
виходили з берегів і вода затоплювала
величезні площі, ці землі ідеально підходили
для хорватів. Тут росла густа і соковита
трава, що давало можливість цим людям
степу випасати величезні табуни коней.
У боротьбі за життєвий простір перемогли
хорвати. На їхньому боці був військовий
досвід, здобутий у Приазов’ї (війна з готами
та кочовими племенами, які сунули з північного сходу). Крім цього, вони були добре
озброєні (кіннота на рівнині у більшості
випадків перемагає піших воїнів, що довели
араби і монголи у війнах з європейцями). Не
виключено, що у ході попередніх воєн у
хорватів виникли певні елементи військової
тактики. Натомість бойки, як і інші гірські
народи, зокрема швейцарці та шотландці,
лише зганяли чужинців на долину і поверталися у свої гори.
Частина хорватів (сім родів, як стверджується у хорватській історіографії) не
задовольнилась утвердженням на Прикарпатті. У 625 році разом з косами ці роди
подалися воювати проти аварів. З історії
відомо також, що коси (алани) воювали в
Альпах на стороні Риму проти готів (тепер
стає зрозуміло, звідки в Альпах дві назви
“Кандер”), а потім подалися на Піренейський
півострів, де разом з візіготами створили
королівство. Проте там вони також надовго
не затрималися і подалися воювати у
Північну Африку, де їх у 429 році остаточно
розбив полководець Юстиніана Белізар.
Звичайно, ворожнеча між хорватами та
місцевим населенням Прикарпаття не могла
тривати вічно. До того ж говорили вони
схожими мовами, бо хорвати слов’янізувалися вже у Приазов’ї. Поступово почалася
торгівля, точніше, обмін, що було новим
явищем у міжплемінних стосунках. Бойки
пропонували хорватам овець, одяг, харчі,
знаряддя праці. Саме з Прикарпаття хорвати
принесли на Балкани кожухи з вишивкою,
постоли та інші елементи одягу. А що могли
запропонувати бойкам хорвати? Звичайно ж,
коней, яких вони мали величезну кількість.
На Прикарпатті торг, точніше, обмін між
бойками і хорватами, вірогідно, відбувався у
Гаях Нижніх, там, де зараз знаходиться
присілок Торхів (укр. і рос. “торг”, серб. і хорв.
“trziste”, пол. “targowica”). Можливо, такі назви
збереглися і в інших місцевостях. Значення
цього обміну важко переоцінити. Гірське на85
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селення Альпів, на відміну від бойків та гуцулів,
дотепер не використовує коней, а у середні віки
кінь у Західній Європі коштував цілий маєток.
Натомість кожен бойко чи гуцул тоді мав уже
не одного, а кілька коней.
Цікаво, а як називало себе місцеве населення і як називали їх хорвати? Звичайно,
ніяких записів того часу немає. Проте,
вивчаючи історію Хорватії, я звернув увагу,
що в ХІ-му столітті князь роду Качичів і
морський жупан хорватського королівства
носив ім’я Русин. Звідки це ім’я? Від
етрусків? Виключено, бо етрусків за тисячу
років до того винищили римляни. А може то
русин з Києва? Але руси захопили Київ
тільки у 882 році і навіть у ХІІ-му столітті
літописець Нестор слабо собі уявляє, що то за
народ “русь”: “И были у него (Олега – Є.М.)
варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся
русью” [8, с. 27]. До того ж воїни Олега
називали себе “русичі”, а не “русини”. Можна
припустити, що ім’я Русин дісталося хорватському князеві від предка, який пару
століть до того народився від шлюбу хорвата
з місцевою жінкою? Сьогодні майже у
кожному галицькому селі ви знайдете сім’ю,
представників якої з покоління у покоління
називають “американцями”, бо якийсь їхній
далекий предок, про якого вже ніхто не
пам’ятає, колись був в Америці. В одному із
сіл я зустрів навіть “муринів”, бо колись їхній
предок був трохи чорнішим, ніж інші селяни.
Якщо ця гіпотеза правильна, то хорвати знали
слово “русин” вже з того часу, як прибули на
Прикарпаття. Так називав себе народ, який
проживав з обох боків Карпат.
Декілька століть тривають суперечки щодо
походження терміна “Русь”. Усі класики
української історичної науки (Грушевський,
Дорошенко, Крип’якевич, Субтельний) рішуче заперечували “нормандське” походження терміну, хоча фіни називають Швецію
“Ruotsi”. М. Брайчевський у книзі “Походження Русі” писав: “Очевидно, ім’я “Русь”
має неслов’янське, хоч і не нормандське
походження” [2, с. 161]. Л. Терлецький пояснював походження етноніму “Русь” так:
“Отже, ще раз стосовно українського етногенезу: “русь” – не якийсь новий етнічний
компонент (частина сарматів увійшла в український етногенез ще у ІІ−VI-му столітті), а
лиш нова назва нащадків східних антів,
передусім полян, а також лісостепових сіверян, волинян та уличів” [10, с. 444]. А доктор
історичних наук, професор Ю. Сливка у
передмові до книги Любомира Терлецького
86

“Етногенез українського народу” категорично
стверджує: “Відомо, що етнонім “Русь”
насамперед сарматського походження” [9,
с. 15]. Існують й інші, доволі екзотичні
пояснення цього слова. Наприклад, росіянин
Ю. Пєтухов виводить значення етноніму
“русь” зі слова “красний”, буцімто давні
слов’яни обмащували себе червоною фарбою,
як аборигени Австралії чи Африки [7, с. 79], а
С. Наливайко – від основи “рус” – “самець”,
“бик”, “тур”, слова спорідненого із санскритським “vrish” [4, с. 222]. Цікаво, що так
само автор пояснює походження назви
“Галич”.
Роздумуючи над проблемою походження
назви “русь”, я насамперед задумався над
запитанням: “Що означає спільний корінь у
таких назвах як “кімру”, “пруси”, “боруси”,
“етруски”, “руси”, “русини”? Якщо давніх
слов’ян об’єднували спільні “словесі”, тобто
мова, то, можливо, русинів також об’єднувала
спільна мова – руни, тим більше, що руни –
не германський алфавіт? Виходячи з того, що
етруски – народ доіндоєвропейського походження, який називав себе “урусами” (див.
напис на етруській чаші “Kalat u rus b apje nas
c jeme cu hetie” в муніципальному музеї у
місті Падуя), я почав шукати значення кореня
“ру” у давніх мовах, не позначених впливом
санскриту. І таки знайшов. У мові басків “ur”
означає “вода”, “euri” – “дощ”. “Вода” у
вірмен – “jur”. Залишки цього слова у сучасних мовах: укр. “струмок”, “дзюркотіти”,
“вурчати”, рос. “ручейок”. Отже, руси, вірогідно, − мегаетнос доіндоєвропейського походження, який населяв басейни Балтійського
і Чорного морів, а також усіх європейських
рік. Від цієї назви походять “варяг”, “Вармія”
і “Варшава”, бо “вар” − перехідне слово від
доіндоєвропейського “ur” до новішого “вода”
(санск. “uada”). Кінцеве “r” залишилося в
німецькій мові – “wasser” і англійській
“water”. Прибульці з Індії не могли знати
слова “ur”, бо там вода не дзюркотіла
стрімкими струмками, а текла широко і
повільно. Тепер зрозуміло, чому русів давні
греки і єгиптяни називали “людьми моря”.
Беручи до уваги усе вищенаведене, спробуємо “прочитати” назви “Трускавець” та
“Дрогобич”. Спираючись на методику відомого словенського дослідника Матея Бора, я
поділив слово “Трускавець” на частини, які
можуть щось означати: т-рус-ка-вець. Т – це
частина давнього, можливо, доіндо-європейського походження, іменникового префікса et
(баскійське etxe, etrusk), що перекладається як
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той, та, те. У німецькій мові він перетворився
в означений артикль der, die, das (див. будьяку граматику німецької мови). У слов’янських мовах цей префікс перейшов у кінець
слова (укр. ха-та, вере-та, плах-та). Особливо
чітко виражений цей давній префікс у
болгарській мові, де він називається
постпозитивним (жената, пьть, сестрите). На
наших теренах зберігся він у деяких назвах
(Турка, Тур’я, Турів). Рус-к-а – корінь, суфікс
і закінчення жіночого роду. Але що може
означати частина -вець? На мою думку, ця
частина походить від слова, надзвичайно
поширеного в українській, чеській та
словацькій мовах (укр. обич, чеськ. і слов.
обец, обеч). Якщо розкласти його на частини,
то ми зрозуміємо, що це слово давніше, ніж
слова село або поселення). В його основі
дієслово “бути”. Це означає, що люди розуміли себе не як поселенці, а як автохтони − з
прадавніх часів присутні постійно у цьому
місці. Залишки цього слова ми простежуємо у
сучасних мовах в таких словах: укр. − обійстя,
рос. − обитель, пол. − obywatel. Особливо багато слів з цим коренем у чеській і словацькій
мовах: obydli (житло), obytny (житловий),
obyvaci pokoj (житлова кімната), obyvat (жити
в чомусь, десь), obyvatel (мешканець). У
словацьких, польських, українських Карпатах
десятки назв зі словом обич, обеч, обец.
Зокрема, на території теперішньої Польщі
неподалік від польсько-українського кордону
– Суха Обич. Але це ще не все. Хорвати
дотепер стосовно Відня вживають слов’янську назву Беч. Печ і Пешт – мадяризовані
назви слов’янських поселень. Проте ні у
сербській, ні у хорватській мовах цього слова
немає, але є похідне zavicaj, що означає батьківщина, рідне місце. Звідси випливає висновок, що носіями цього слова було корінне
населення Карпат і подунайські слов’яни.
Але чому “руска”? Відомо, що прикметник
“руський” додається до назв українських сіл,
щоб відрізнити їх від угорських, польських,
словацьких або сербських, тобто на теренах,
де проживають два різні народи. Тепер
виникає запитання: хто міг дати цю назву? На
мою думку, ні кельти, ні готи, ні авари, а
народ, який говорив слов’янською мовою.
Підтвердженням цього слугує структура
слова “Трускавець”, де чітко видно суфікс,
закінчення жіночого роду і слово, широко
розповсюджене на теренах, населених слов’янами. Для прикладу наведу назву іншого
міста, яка співзвучна з назвою “Трускавець” і
має таке ж походження – Трусо. Так нази-

валося місто-порт на Балтійському побережжі
теперішньої Польщі. Воно існувало з VIII-го
по ХІ-те століття, і так назвали його данці, бо
там проживали руси (інша назва пруси). Цей
факт зафіксовано в давній англійській хроніці
короля Альфреда Великого. У слові “Трусо”
ми також бачимо доіндоєвропейський префікс “Т” і корінь “рус”, але вся його близькість до слова “Трускавець” на цьому закінчується, бо назва “Трусо” – не слов’янського
походження.
Я не вважаю також, що назву “Трускавець” могли дати словаки або поляки, бо у
нашому регіоні міжетнічних стосунків зі
словаками не спостерігалося, а присутність
польського елементу простежується значно
пізніше і то вона була незначною. На мою
думку, ця назва виникла наприкінці ІІІ-го або
у першій половині VI-го століття, коли
ворожнеча між хорватами та русинами припинилася і почався довготривалий процес
асиміляції, тобто формування етносу, який
вже в ХІ-му столітті називався русинами, а
тепер українцями. Можливо, до появи
хорватів на території теперішнього Трускавця
існувало поселення, яке русини називали
просто “обеч”, а з появою хорватів ця обич
стала називатися “руською”. Ще пізніше у
слові “обеч” звук “б” перейшов у звук “в”
(явище беталізації, широко відоме мовознавцям), а звук “ч” пом’якшився, що характерно
для української мови (Махлінець, Тростянець
і т.п.).
Звідки ж узялася назва “Дрогобич”? Щоб
з’ясувати це питання, не треба шукати якийсь
міфічний “бич”, а просто подивитися на
географічну карту. Яким шляхом поверталися
бойки з Самбірщини після торгів у свою
“обеч”? Звичайно ж, дорогою! На мою думку,
у ті давні часи у словосполученні “дорога
кудись” стояв саме прийменник “о”, який з
часом в українській та інших слов’янських
мовах розвинувся в “про”, ”за”, ”до”, ”в” та
інші. У Нижніх Гаях, наприклад, для означення руху у різні присілки села вживаються
різні прийменники: в Потік, на Клебанію, до
Мельників (причому звук “д” часто випускається, тому що легше вимовляти один звук
“о”), за Бійнич. Я звертаю увагу саме на
прийменник “за”. Більш ніде на наших
теренах я не зустрічав такого прийменника,
але він поширений у хорватській мові. Ніхто з
хорватів не скаже “в (до, на) Загреб”, але “за
Загреб”. Проте у польській мові прийменник
“о” займає панівну позицію і вживається у
тих випадках, де в українській мові вживаю87
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ться інші прийменники: walka o niepodleglosc,
dbac o zdrowie, przekroczyc o jeden punkt, o tej
porze. А той факт, що Дрогобич як населений
пункт виник саме на дорозі до Трускавця,
підтверджується іншими назвами, у структурі
яких є слово “дорога”, наприклад, “Дроговиж”. Хто не був у цьому селі, той ніколи не
зможе пояснити, звідки ця назва. А все дуже
просто: через село йде дорога від Дністра до
Львова і відразу за селом починається крутий
підйом на гору Малявка.
Сам факт, що з Самбора до Трускавця вела
дорога, підтверджується назвою “Нагуєвичі”.
Численні спроби пояснити цю назву, яка ніде
більше не зустрічається, не вдалися. А треба
тільки правильно “прочитати” це слово. Що
найбільше викликає сумнів у слові “Нагуєвичі”? Саме склад “гу”. Але варто задуматися: а може колись його не було у цій назві?
У роботі певних професійних груп існує таке
поняття, як “забій” тексту. Тепер уявімо собі,
що склад “гу” випав і замість нього вискочили якісь незрозумілі знаки − На-ХХ-євичі.
Частина “на” чітко вказує на напрям руху.
Тож людина, яка нічого не знає про село,
прочитає це, врахувавши існування таких
назв як “Войковичі”, “Боєвичі”, “Воютичі”,
“Бійнич”, а саме: “навоєвичі”, “навуєвичі”
або “набоєвичі”. Отже, можна припустити,
що у давні часи у цій місцевості теж
дислокувався прикордонний загін хорватів, і
шлях із Самбора до Трускавця спочатку йшов
на Воєвичі (можливо Вуєвичі, Боєвичі), а
потім дорогою на обеч. Із сполучення
прийменника та іменника і виникла назва
“Нагуєвичі”.
Підсумовуючи, зазначу, що мої висновки
щодо походження деяких назв у регіоні
логічно вписуються у концепцію історичного
періоду, пов’язаного з перебуванням хорватів
на Прикарпатті. На жаль, історія хорватів на
наших теренах вперто ігнорується місцевими
дослідниками. Натомість, найпопулярнішою
сьогодні є думка професора Михайла Шалати, що колись існувало міфологічне місто
Бич, яке спалили монголо-татари. Уцілілі
мешканці цього міста нібито й заснували
Другий Бич − Дрогобич. Автор посилається
виключно на легенду, а також асоціативно
пов’язує закінчення слова “Дрогобич” з
бичем, тоді як його варто пов’язувати зі
словами “обеч”, “обич”, “обец”. Деякі інші
дослідники пов’язують назву “Дрогобич” з
перебуванням тут печенігів (або, як вони
вважають, беченегів). Але печенігів тут
ніколи не було, об’єктом їхніх нападів
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найчастіше був Київ. Врешті, від хорватів
сучасні жителі Прикарпаття успадкували
яскраво виражений антропологічний динарський тип − один з антропологічних типів
(балканський варіант) балкано-кавказької
раси, що входить до складу великої європеоїдної раси, а що залишилося від печенігів?
І як бути з назвами “Беч”, “Печ” та десятками
інших слов’янських назв, про які вже
йшлося?
Ще абсурднішими видаються пояснення
назви “Трускавець”. Я навіть не хочу говорити про полуницю, яку у Галичині називають
трускавкою, бо цю ягоду на наших теренах
почали широко культивувати тільки у 70-х
роках минулого століття, ні про хрускіт
(тріск) сухих гілок під ногами. Деякі
дослідники також стверджують, що назва
“Трускавець” походить від литовського слова
“druska”, що означає “сіль”. І справді, таке
слово у литовській мові існує. Але хіба на
наших теренах проживали литовці, чи бойки
не знали, як назвати своє поселення і взяли
литовське слово? Крім цього, треба подивитися, звідки взялося це слово у литовців. У
латишів “sals”, у німців “salz”, у поляків “sol”,
у росіян “соль”, в українців “сіль”. Тепер
гляньмо на структуру слова “druska”. Це
іменник (на що вказує префікс d-), утворений
від прикметника (на що вказує закінчення
жіночого роду -а). Але на означення якого
слова вживався цей прикметник? Та на
означення слова “сіль”, яке колись у литовській мові звучало як “sals” (як у латвійській).
Колись це словосполучення звучало як
“руська сіль”, бо сіль на Литву возили з
Дрогобича і Калуша, тобто з Руси. З часом
слово “sals” зникло, як прикметник в українській мові у словосполученнях мінеральна
вода, трускавецька вода, черговий учень,
вартовий солдат, бо кожному литовцеві було
зрозуміло, що “druska” – це сіль. Ближче до
розгадки питання про походження назви
“Трускавець” стояв В. Цвєтков. Проте назву
міста-курорта він виводив з факту перебування тут етрусків, що не має під собою жодних
підстав. Отже, найвірогідніше, що до появи
хорватів на території теперішнього Трускавця
існувало поселення, яке русини називали
просто “обеч”, а з появою хорватів воно стало
називатися “руським”: та руска обеч −
Трускавець. А Дрогобич – дорогою на цю
“обич”.
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НАЙКРАЩИЙ ВІДГУК про СУЧАСНУ ДИТЯЧУ ПРОЗУ
Надія Корж

Конкурс “Найкращий

відгук про сучасну дитячу прозу”
для учнів 4−5 класів

З метою популяризації сучасної вітчизняної книги, розвитку читацької культури учнів 4−5
класів загальноосвітніх навчальних закладів та заохочення їх до систематичного читання
сучасної української літератури, на виконання Державної цільової програми популяризації
вітчизняної книговидавничої продукції на 2009−2012 роки, схваленої розпорядженням
Кабінету міністрів України від 28 травня 2008 року №772-р та на виконання наказу
Міністерства освіти і науки України “Про підсумки проведення щорічного регіонального
конкурсу “Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу” для учнів 4−5 класів” від 10.03.2010
№ 192 з 1 вересня до 30 листопада 2010 року в Львівській області було проведено конкурс
“Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу” для учнів 4−5 класів. Конкурс відбувся у три
етапи і у ньому взяли участь 77 учнів з 28 районів нашої області.
4 січня, напередодні Різдвяних свят, у Львівській обласній бібліотеці для дітей відбулося
урочисте нагородження переможців конкурсу “Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу” у
Львівській області. З рук представника видавництва “Грані-Т”, членів журі та представника
Головного управління освіти й науки Львівської ОДА автори найкращих відгуків отримали
цінні призи.
“Я написав відгук на книгу “Паперовий янгол” Ольги Бусенко. Я люблю читати. Про цей
конкурс я вперше дізнався з Інтернету, а пізніше про нього розповіли у Бібрській бібліотеці.
Мама трохи розповіла, що потрібно у відгуку писати. Я вибрав книгу “Паперовий янгол”, тому
що там усі герої позитивні, а янгол обрав найдобрішу Яринку”, − розповів переможець,
п’ятикласник Бібрської школи ім. Уляни Кравченко Владислав Довгаль (учителька – Оксана
Володимирівна Довгаль). За найкращий відгук він отримав нетбук.
Набір книг видавництва “Грані-Т”, дипломи та подарунки від обласної бібліотеки для дітей
отримала учениця 4 класу Миколаївської ЗСШ №1 Соломія Потурай (учителька – Оксана
Юріївна Стасів ), яка посіла ІІ місце. Дівчинка написала відгук на книгу “Лялечка і Мацько”
Галини Пагутяк. Третє місце у конкурсі посіла п’ятикласниця львівської гімназії “Євшан”
Ярина Неборак (учителька – Наталя Стефанівна Шозда), яка написала відгуки на книги “Роня,
донька розбійника” Астрід Ліндгрен та “Червоні вітрила” Олександра Гріна. Її також
нагородили книжками від видавництва “Грані-Т”.
Переможцем у номінації “Найактивніша школа-учасник конкурсу” стала Комарницька
загальноосвітня школа І-ІІ ст. Турківського району Львівщини, що отримала від видавництва
“Грані-Т” великий набір книг для поповнення шкільної бібліотеки.
Решта учасників обласного туру конкурсу “Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу” для
учнів 4−5 класів отримала заохочувальні дипломи та подарунки.
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Переможець конкурсу Владислав Довгаль − учень 5 класу СЗШ імені Уляни Кравченко
м. Бібрка Перемишлянського району

Зліва направо: головний спеціаліст
Головного управління освіти і науки
Львівської облдержадміністрації Юрій
Володимирович Савчин, представник
видавництва “Грані – Т” Тарас Яценко,
вчителька СЗШ імені Уляни Кравченко
м. Бібрка Перемишлянського району
Оксана Володимирівна Довгаль та її учень
Владислав Довгаль

Під час нагородження.
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Владислав Довгаль

Відгук про книжку Ольги Бусенко
“ПАПЕРОВИЙ ЯНГОЛ”
Мені дуже сподобалася книжка “Паперовий янгол”. Автор книги – Ольга Бусенко. Вона
пише дуже гарні та цікаві казки.
Ще хочу додати, що у мене тепер теж є свій паперовий янгол. І небесний також.
До мене з хмаринки всміхнувся янгол
І навіть, здається, сказав: “Привіт!”
Дарма, що у це ніхто не повірив.
Це ж янгол. Невидимий в нього політ.
“Яке щастя – жити в оточенні милих людей та гарних речей”, – думав Янгол, мрійливо
погойдуючись на сріблястій ниточці…
Я ніколи не замислювався над тим, що янголи можуть бути щасливими або нещасними.
Думаю, вони бувають щасливими тільки в добрих людей. І вірять у янголів лише хороші люди.
Ті ж, котрі були байдужими до всього, не звертали уваги на сріблясто-білого Янгола на клені,
якого вітер-пустун украв у художниці. А Яринка була доброю і відчувала серцем красу, бо
Янгол дозволив себе побачити і взяти додому. Так дівчинка знайшла нового друга.
Мене дуже здивувало те, що янголи теж люблять слухати розповіді про різноманітні події і
навіть про зовсім буденні справи, що вони теж потребують любові й тепла.
Але якими добрими не були б люди, янголи все одно сумують за своїми колишніми друзями.
Яринчин янгол теж згадував лагідні очі і низький голос художниці і, напевно, мріяв про зустріч
із нею. І дивовижно! Вони таки зустрілися. Може, ангели знають усе наперед? Бо хіба могла
бути випадковою зустріч Яринки з художницею в Ботанічному саду? Адже ж у той день Янгол
міг би залишитися вдома й ніколи більше не побачити своєї господині! Гадаю, янголи все-таки
вміють читати наші думки і робити дива.
Але чи такого дива чекала Яринка? Дівчинка розуміла, що Янгола доведеться віддати, бо він
чийсь. Вона ніколи не думала, що робити добро буває так боляче.
Я теж шкодував Яринку. Як можуть дорослі забирати в дітей іграшки, навіть якщо вони
колись були їхніми? Але художниця, напевно, любила малих дітей і мала добре серце, бо
подарувала Яринці нове, дуже схоже на Янгола, янголятко. Дівчинка дуже зраділа, тому що це
вже була на просто гарна знахідка, а її власний Янгол.
Я думаю, що кожна людина може мати ангела, але його треба заслужити. Бо ангели
оберігають добрих людей і бувають щасливими тільки біля них.
Книжка “Паперовий Янгол”Ольги Бусенко дуже цікава для дітей, бо ми віримо в янголів, а
вони оберігають нас і наші родини. Не думайте, що пригоди Яринки закінчилися. Бо книжка
“Паперовий Янгол” – це збірка дивовижних пригод про таких дітей, як Яринка і я.
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Соломія Потурай

Відгук про книжку Галини Пагутяк
“ЛЯЛЕЧКА І МАЦЬКО”
Книга Галини Пагутяк “Лялечка і Мацько” є однією з найцікавіших у моїй бібліотеці.
З’явилася книга у видавництві “Грані –Т” 2008 року в місті Києві.
Читаючи цю цікаву і захоплюючу книгу, я дуже переживала за Лиса Мацька. Він – добрий і
чуйний товариш. Усі лісові мешканці його любили і поважали. Та найкраще мені подобається
Мацько як художник. У мене виникало почуття гордості за його талант до малювання. Хоч
картини Лиса були усі зіпсовані, та він твердо вірив у свій талант, і його твори були відомі на
весь ліс.
Головний герой твору – хлопчик Лялечка. Я думаю, що він допоміг Мацькові повірити у
себе, у їхню щиру дружбу. Найбільше мене захопив дванадцятий розділ, в якому
розповідається, як Лис навчає Лялечку лазити по драбині, а хлопчик змиває зелену фарбу з
Лиса. Хлопчик Олежик дуже добрий та щирий друг. Я захоплююся їхньою міцною та вірною
дружбою. Про моїх улюблених героїв я придумала віршик.
Є в бабусі гарний внук
Лялечка його зовуть.
Він хороший і кмітливий,
Але трішки вередливий.
В лісі жив чарівний Лис.
До мистецтва він мав хист.
Зовсім він не їв, не спав,
Лиш картини малював.
Моя мама – найкращий порадник у читанні книг. Саме вона сказала так: “Мені подобається
їжачок Грицько тому, що він – спокійний та врівноважений, мудро радить Мацькові обдумати
свою поведінку. Він – розумний та розсудливий”. Мені з усіх лісових мешканців не
подобається Сорока. Вона дуже легко і хитро увійшла у довіру Мацька. Піддобрившись до
нього, хитрунка подарувала окуляри з блакитними скельцями. А ще вона хвалиться, ніби
відкрила двері “у світ мистецтва”. Сорока вміє тільки гарно говорити, а насправді – зла і
бездушна. Здається, така поведінка притаманна і деяким людям.
Я думаю, що автор книги – талановита та мудра людина, яка цікаво розкрила характер та
поведінку героїв твору. Я хочу, щоб в дитячих книгах головні герої були доброзичливі, щирі та
мужні. Книга Галини Пагутяк “Лялечка і Мацько” навчила мене бути кмітливою, доброю,
щирою дівчинкою. Але найбільше я б хотіла вірити у власні сили.

92

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2011 / № 1

Ярина Неборак

Відгук про повість-казку Астрід Ліндґрен
“РОНЯ, ДОЧКА РОЗБІЙНИКА”
Я дуже люблю читати і прочитала багато книг. Вибрати улюблену книгу мені було дуже
важко, бо маю чимало улюблених, які часто перечитую. Але сьогодні хочу розповісти про
книгу відомої шведської письменниці Астрід Ліндґрен “Роня, дочка розбійника”. У ній
розповідається про дві розбійницькі родини. Однієї буряної ночі у ватажка розбійників Матіса
народилася донька Роня, а у його ворога Борки народився син Бірк. Матіс і Борка були лютими
ворогами, а їхні діти зустрілися під час прогулянки в лісі і стали не просто друзями, а
названими братом і сестрою. Вони почали таємно зустрічатися у підземеллі. Їхні батьки
ворогували щоразу більше, тому Бірк з Ронею втекли у Ведмежу печеру й жили там аж до зими.
Коли впав сніг, до них прийшов батько Роні і попросив дітей повернутися додому. Вони
згодилися, а після того Матіс, Борка та їхні розбійники об’єдналися. Всі дуже тішилися, але
веселощі затьмарила смерть одного з розбійників – Лисого Пера. Пер перед смертю сказав Роні,
де знаходиться Золота гора, в якій заховані скарби… У цій книзі також розповідається про
казкових істот: сірячків, товтогузиків і найстрашніших із них – літавиць. Літавиці – це птахи із
широкими крильми і людською головою, які несуть небезпеку.
Мені ця казка сподобалася тому, що у ній є цікаві пригоди і небезпеки. Я часто уявляю себе
на місці Роні, яка мчить на дикому коні чи рятується від літавиць. Бірк і Роня ніколи не
залишали одне одного в біді. Я також думаю, що вони ніколи не грабували людей, бо були
добрими і володіли скарбами Золотої гори. Я б порадила своїм одноліткам прочитати цю казку,
бо, на мою думку, діти тоді будуть добрішими і дружнішими. А ще побачать, що навіть дуже
злі люди можуть стати дуже добрими, як це трапилося із розбійниками.

Відгук про повість Олександра Гріна
“ЧЕРВОНІ ВІТРИЛА”
Недавно я прочитала книгу Олександра Гріна “Червоні вітрила”. У цій книзі розповідається
про дівчинку Ассоль. У неї не було мами. Дівчинка жила з татом, який називався Лонгрен.
Вони були дуже бідними. Люди в селі не хотіли з ними розмовляти, надто після пригоди, яка
сталася під час бурі, коли тато Ассоль не допоміг урятуватися сусідові Меннерсові, через якого
загинула мама Ассоль.
Лонгрен умів робити іграшкові вітрильники. Вони були дуже гарні. Ассоль носила маленькі
кораблики до іграшкової крамниці, щоб там їй за них давали гроші, за які вони з татом жили. Та
одного разу власник крамниці не захотів придбати вітрильників. Він сказав Ассоль, що тепер у
моді закордонні іграшки.
У мішку Ассоль був дуже гарний кораблик з червоними вітрилами. Дівчина захотіла
погратися і пустила його на воду. Ассоль замріялася, а кораблик плив усе далі й далі. Вона
побігла за ним і забігла в гущавину, де ще ніколи не була. Там вона зустріла чоловіка, який
назвав себе чарівником. Чоловік віддав дівчинці вітрильник і сказав, що коли вона виросте, до
неї на кораблі з червоними вітрилами припливе принц. З того часу Ассоль часто виходила на
берег моря і дивилася, чи немає корабля з червоними вітрилами.
Капітан Грей приплив тоді, коли вона його не чекала. Він забрав Ассоль і старого Лонгрена
на свій вітрильник і вони вирушили в море.
Мені дуже сподобалася ця казка, тому що Ассоль після всіх своїх бід нарешті зустріла
щастя. Вона була дуже доброю дівчинкою, і я думаю, що тому корабель з червоними вітрилами
приплив саме до неї.

93

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2011 / № 1

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
Вишневський Омелян, професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка
Гуменюк Христина, вчитель англійської мови СЗШ № 1 м. Жовква, Львівської області
Дзерович Юліян (1871 − 1943), український педагог, церковний і освітньо-культурний
діяч, греко-католицький священик
Довгаль Владислав, учень СЗШ імені Уляни Кравченко м. Бібрка Перемишлянського району
Львівської області
Завада Марія, вчитель-методист, вчитель української мови та літератури СЗШ № 42 м. Львова
Захарків Олександра, викладач кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
Ісак Наталія, вчитель української мови та літератури Дрогобицької гімназії
Ковалишин Галина, учитель фізичної культури СЗШ № 68 м. Львова
Корж Надія, завідувач кабінету інформаційно-ресурсного забезпечення Львівського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
Кудрик Ліліана, доктор філософії, доцент кафедри життєвих компетентностей Львівського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Мартиняк Оксана, викладач кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
Мельник Євген, викладач слов’янських мов та літератури, перекладач, директор

етнографічного музею галицьких німців, с. Гаї Нижні Дрогобицького
району Львівської області
Неборак Ярина, учениця Львівської гімназії “Євшан”
Пастушенко Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гуманітарної освіти,
заступник директора з науково-методичної роботи Львівського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
Потурай Соломія, учениця ЗСШ №1 м. Миколаєва Львівської області
Сисін Ігор, філолог, м. Самбір Львівської області
Сурмяк Юрій, ад’юнкт-професор, доцент кафедри правознавства Прикарпатського інституту
імені Михайла Грушевського Міжрегіональної академії управління персоналом
Тюріна Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи
Національного університету “Львівська політехніка”

94

Надруковано у поліграфічному центрі
Видавницта Львівської політехніки
вул. Ф.Колесси, 2, Львів, 79000.
Зам.№110289. Тираж 300 прим.

