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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Виховна програма польської школи в
Європейському Союзі

Катажина Кошевска

Гасло:
“В освіті віддзеркалюється бачення суспільства. А тому вже сьогодні в ній має бути прищеплено
майбутній образ Європи – життя людей у свободі, справедливості і мирі”. (У “Меморандумі про роль
освіти в процесі об’єднання Європи”, Гельсинкі, 30 травня 1991.).

Освіта є тією сферою, котра безперечно
визначає наше місце серед європейських країн у
контексті зросту конкуренції усередині євроспільноти і можливості її спрощення. Польська
школа стикається із проблемами і викликами,
що виникають із процесів глобалізації та участі
у міжнародній співпраці у широкому розумінні.
Тому не доцільно у майбутньому, творячи
виховні програми, не брати до уваги суті
динамічних процесів, що відбуваються у Європі, в яких формування навичок толерантності і
відкритості, виховання інтересу молоді до змін,
бачення ролі своєї країни в тих змінах є
найважливішими справами. Освітні проблеми,
пов’язані із вихованням, повинні концентруватися, згідно з рекомендаціями Європейських
міністрів освіти (1997), у таких ділянках:
- промоція
демократичної
безпеки
і
багатокультурності;
- освіта заради демократичного громадянства;
- діяльність на користь розвитку європейського
виміру освіти.
Величезну роль у вихованні європейського
суспільства відіграють права людини. У
доповненні до Ухвали Комітету Міністрів Ради
Європи читаємо:
1. Розуміння та набуття досвіду в галузі прав
людини є важливим елементом підготовки всіх
молодих людей до життя в демократичному і
плюралістичному суспільстві. Це частина громадського і політичного виховання, котре сприяє
порозумінню між культурами і народами.
2. Концепції, пов’язані із правами людини,
можуть і повинні засвоюватися з наймолодшого
віку. Для прикладу, вже у дошкільному віці та у
середній школі можна навчати розв’язувати
конфлікти без застосування сили і з повагою до
іншої людини.
3. Ознайомлення молоді із загальними
поняттями, пов’язаними з правами людини, які
ґрунтуються на розумінні філософських, політичних і юридичних концепцій, може відбуватися на рівні, особливо в таких галузях, як
історія, географія, суспільні науки, моральне і
релігійне виховання, іноземні мови і література,
актуальні проблеми й економічні науки.
4. Права людини особливо тісно пов’язані з

політичною сферою, вчитель завжди буде
зобов’язаний використовувати як точку відліку
угоди або міжнародні пакти і стежитиме за тим,
щоб не нав’язувати своїх поглядів учням і не
втягувати їх в ідеологічну боротьбу.
Визначені шкільною громадою місії польських шкіл в Європі повинні бути співзвучними з
такими цінностями: толерантність, свобода,
справедливість чи рівність. Права людини, які
перебувають у контексті цих цінностей, це
передовсім чесне трактування іншої особи, а
також застосування приписаних правом
процедур.
Якого випускника європейська польська
школа повинна виховати? Важливими видаються дві групи ключових умінь: інтелектуальні,
необхідні для критичного аналізу реальності,
постановки питань, обговорення доказів,
обґрунтування власних аргументів, а також ті,
що пов’язані з конкретними діями, завдяки
яким можна активно брати участь в
суспільному житті: активне слухання, співпраця
в групі, розпізнавання і прийняття відмінностей.
Учні/випускники середніх шкіл у пізнавальній сфері повинні:
- вміти визначати, наприклад, такі поняття, як
право, свобода, гідність, уповноваження, правові обмеження;
- знати права та свободи людини, права дитини,
права учня, головні правові документи, пов’язані з правами людини, інституції демократичної держави;
- вміти знайти інформацію на тему прав
людини;
- опрацювати зібрану інформацію різними
способами;
- знати, що для них є важливим у заданій
ситуації;
- розуміти відчуття, які викликають у них різні
події, а також контакт з іншими людьми;
- вміти описати та висловити ці відчуття;
- вміти оцінити суспільні явища, наприклад,
нетолерантну поведінку, стереотипні позиції;
- розвивати власну креативність та уяву.
Потрібно, щоб учні вміли спілкуватись з
іншими, ефективно співпрацювали в колективі,
вміли планувати та реалізовувати індивідуальні
3

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2010 / № 2

завдання, знаходили однодумців для спільної
діяльності, аргументували власну позицію,
вміли розв’язати конфлікти та проблеми,
приймали рішення, раціонально визначали свої
сильні та слабкі сторони у діяльності. Прагнули
чинити згідно з власними переконаннями та
цінностями, були чутливими до суспільних
проблем та мали бажання їх вирішити,
визначили межі у контактах з іншою особою та
не переступали їх, були відкриті до проблем і
цінностей інших людей, переживали разом з
ними, поважали їх, допомагали слабшим та
всім, хто потребує допомоги.
Виникає основне питання – як цього
досягнути? Подивимося на обов’язкові правові
документи.
У світлі положень освітньої реформи школа
стала середовищем, у якому прагнення до
різнобічного розвитку учня є основою всієї
навчальної діяльності вчителів. Навчання,
формування вмінь і виховання – це виміри
роботи не тільки класного керівника, але й
кожного вчителя, а завдання, що з них
випливають, повинні взаємодоповнюватись і
узгоджуватись. Це означає, що в об’єднаній
Європі не можна говорити про виховання як
про додаткове завдання, яке ми реалізуємо під
час навчання чи формування вмінь. Виховання
варто трактувати як процес, який відбувається у
стосунках вихователь-виховник.
Найважливішим місцем для виховання є,
звичайно, родинна оселя. Це там ми шукаємо
те, що є найважливіше, чим варто керуватися у
житті, що визначає людську ідентичність.
Школа допомагає батькам виховувати дитину, а
батьки, приймаючи шкільну виховну програму,
частину свого досвіду передають закладу, під
опікою якого перебуває дитина. Щоб виховання
ґрунтувалось на спільних цінностях, шкільна
виховна програма повинна бути створеною
спільно батьками-вихователями і вчителямивихователями.
Дуже важливо те, якою людиною є вчитель,
яким є його обсяг знань, досвіду, вмінь, які його
погляди. Уміння розпочати діалог з вихованцем
– основа виховання, завдяки якій учень зможе
налагоджувати стосунки з іншими. Межі таких
стосунків – це правила, які регулюють шкільне
життя, роль, яку виконують окремі члени
шкільної громади, виховні завдання, створені на
основі мети, яка випливає зі спільних цінностей,
тобто виховних систем, унаслідок яких виникне
шкільна виховна програма.
У шкільній системі виховання шкільна
виховна програма відіграє надзвичайно важливу
роль. Можна назвати три її суттєві функції:
 Прагматична функція. Пов’язана із суттю та
доцільністю існування шкільної виховної
4

програми, яку розуміємо як сукупність
запланованих, реалізованих та модифікованих
завдань, що випливають з визначеного
бачення та місії школи.
 Презентаційна функція. У формальному сенсі
– це юридичний освітній документ, своєрідна
візитка школи, яка містить докладну
інформацію для внутрішніх і зовнішніх
клієнтів.
 Інтегрально-навчальна функція. Якщо ми
хочемо, щоб цей документ підтримував
систему виховання у школі, був автентичним
документом, а не мертвим записом, до
процесу його створення повинна долучитися
ціла шкільна громада – вчителі, учні, батьки і
шкільна адміністрація. Ця співпраця буде
ефективною, якщо ґрунтуватиметься на
добрій комунікації, вмінні розв’язувати
конфлікти, знаходити компроміси і т.д. Тут
найважливішим є процес створення документа та процес його спільної реалізації.
Створюючи виховну програму школи в
Європі, ми разом з Ельжбєтою ТолвіньскоюКруліковскою запропонували прийняти такі
принципи:
1. Процес побудови шкільної виховної програми повинен бути доповненням до поширених
сьогодні методів роботи вчителів над створенням загальної програми діяльності школи.
2.
Виховна
програма
школи
повинна
відповідати:
 принципам, що схвалені педагогічною радою
та ґрунтуються на потребах середовища,
бачення та місії школи, тому що це – основа
процесу виховання, мета якого віддалена у
часі. Адже йдеться про формування людини,
яка живе за свідомо обраною системою
цінностей. Таке виховання можна назвати
формувальним.
 діагнозові потреб середовища, актуальним
проблемам молоді і способам їхнього вирішення. Йдеться про опікунську і профілактичну діяльність, які насамперед скеровані на
задоволення потреб дитини, пов’язаних із
захистом від небезпек, що виникають на
шляху її розвитку.
3. Будь-які здійснювані стосовно учня в школі
дії (заплановані і незаплановані) впливають
як на формування його світогляду, так і на
формування навичок, необхідних для життя у
суспільстві. Тому їх потрібно трактувати як
заходи, що підтримують виховання наших
учнів. У зв’язку з цим ми вважаємо, що
охоплення якнайбільшої кількості ділянок
життя школи свідомою виховною діяльністю
– головне завдання педагогічної ради [1].
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Ми пропонуємо таку схему творення шкільної програми виховання:
ПЕДАГОГІЧНА
РАДА

АНАЛІЗ
ДОКУМЕНТІВ

Планування, як
здійснювати діагностування

ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ І
ПОТРЕБ СЕРЕДОВИЩА

ФОРМУЛЮВАННЯ
БАЧЕННЯ ТА МІСІЇ
ШКОЛИ

АНАЛІЗ
РЕЗУЛЬТАТІВ

ВИЗНАЧЕННЯ ВИХОВНИХ
ЗАВДАНЬ ШКОЛИ
консультації

ВИЗНАЧЕННЯ КОНКРЕТНИХ
ЗАВДАНЬ
консультації
ПЛАНУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
консультації

РЕАЛІЗАЦІЯ

МОНІТОРИНГ,
ПЕРІОДИЧНА ЕВАЛЮАЦІЯ
інформація для усіх
ВВЕДЕННЯ ЗМІН
консультації

Шкільна виховна програма є одним із найважливіших документів, джерелом важливої
інформації про школу. Вона повинна стати документом відносно сталим, незмінним. З іншого
боку, виховні дії повинні брати до уваги щоденні потреби учнів; планування має бути гнучким.
Вирішення цієї проблеми можливе, якщо документ складатиметься з двох частин:
 головної частини, що містить загальні виховні завдання школи, які втілюватимуться в життя
протягом найближчих років, вони випливають з цілей, які школа поставила перед собою;
 додатка, в якому виписано конкретні завдання, реалізація яких втілюватиме у життя загальні
виховні завдання школи. Конкретні завдання можуть бути різними у кожному навчальному
році, адже форми реалізації загальних завдань будуть змінюватися залежно від потреб.
Структура документа: шкільна виховна програма, залежно від обставин, може виглядати
так:
Шкільна виховна програма
Місія школи …………………………………………………………………………………………
Загальні виховні завдання школи
2. …………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………
Виконання виховних завдань школи у …. навчальному році.
Загальні виховні завдання школи
Спосіб виконання (конкретні завдання)

1
1а 1б 1в

2
2а 2б 2в

3
3а 3б 3в

4
4а 4б 4в

А це таблиця для планування загальних та конкретних завдань:
5

майстер-класи для учнів (3
групи),
майстер-класи для учнів та
вчителів

майстер-класи для вчителів
(3 групи),

урочистості для
середовища, культура,
традиції, звичаї
національних меншин
захід на території нашої
місцевості

листопадгрудень
ІІ півріччя

вчителі В, Г

шкільний психолог

учні класів .....
представники
учнівського
самоврядування та
педагогічної ради

шкільний психолог

шкільний психолог

представники
учнівського
самоврядування

представник
Гельсинської
фундації прав
людини
шкільний психолог
учнівське
самоврядування

вчителі А, Б

лютий

грудень

вересень

підготовчий
етап – грудень,
фінал –
початок січня

протягом року
початок грудня

вересень

жовтень

вчителі А, Б

шкільний психолог

червень, який
передує
наступному
навчальному
року
вересень

Термін
виконання

шкільний психолог

вчителі

вчителі, учнівське
самоврядування

усі члени шкільної
громади

педагогічна рада

вчителі

класні керівники,
вчителі історії, рідної
мови,
суспільствознавства

Адресати

Виконавець
завдання

шкільний
психолог,
анкета

учнівське
самоврядування
разом із опікуном,
нагляд
учнівське
самоврядування

шкільний
психолог,
анкетування

шкільний
психолог,
анкетування

шкільний психолог,
педагогічна рада ІІ
півріччя

куратор учнівського
самоврядування,
представник учнівського
самоврядування
загальношкільні збори

голова учнівського
самоврядування
загальношкільні збори

шкільний психолог
зустріч з учителями та
учнями

шкільний психолог –
заступнику директора з
виховної роботи,
педагогічній раді на
перших шкільних зборах
проведення аналізу на
останній у І півріччі
педагогічній раді
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Які організаційні зміни відбудуться після реалізації цього завдання?
План занять, який дає змогу відвідувати відкриті уроки, чергування шкільних спеціалістів, один день на місяць відведено на майстер-класи для учнів.

Набуття соціальнокомунікативних вмінь:
активно слухати, бути
асертивним,
вирішувати конфлікти

Участь у заході
“Великий оркестр
святкової допомоги”

Проект “Ми і наші
сусіди”

виховні години

майстер-класи для вчителів,
презентація активних
методів, організація
відкритих уроків, практичні
презентації,
розповсюдження планівконспектів уроків,
консультації
заняття для вчителів

Використання
навчальних методів,
які розвивають
співпрацю, а не
суперництво

Поширення
відомостей про права і
свободи людини

заняття для вихователів,
вчителів історії, рідної
мови, суспільствознавства –
зустрічі з авторами програм

Спосіб реалізації та
допоміжні заходи

Вибір навчальних
програм, які
розвивають
толерантність

Заходи для виконання
конкретних завдань

Моніторинг
(хто, коли і як
проводить початкове оцінювання виконання
завдання)
шкільний
психолог, розмови

Евалюація (хто
рецензент проведеного
оцінювання та кому
передає свої висновки)
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Загальне завдання: формування чутливості до потреб інших людей та усвідомлення необхідності співіснування з іншими

Конкретні
завдання

Формування толерантності

Формування
альтруїзму

Формування
міжособистісних
умінь
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Творення виховної програми, її реалізація,
моніторинг і внесення змін – це, без сумніву,
копіткий процес, в результативності якого
можна засумніватися. Однак нагородою є
задоволення,
якого
можна
досягнути,
відчуваючи, що кожен учень, вчитель, батько
є членом громади, яка бере на себе
відповідальність за якість праці школи –
школи в європейській Польщі, в якій, як
сказав Дені Ружмон: “Не буде європейців,
якщо не буде виховання”.
Варто задуматись над тим, у яких ділянках
функціонування школи маємо до справи з вихованням? Без сумніву, деякі ділянки – універсальні й необхідні для планування виховної роботи в кожній школі, наприклад,
навчання, робота класних керівників, співпраця з батьками, шкільне законодавство,
учнівське самоврядування, позакласна робота. Інші – можуть бути особливо важливими у
конкретній школі, наприклад, у школі, розташованій в середовищі компактного проживання національних меншин, дуже важливими є освітні проекти, що випливають з потреб
середовища, тощо. Загальні та конкретні
виховні завдання, що випливають з місії школи та з діагнозу потреб середовища, повинні
формулюватися педагогічної радою у всіх
визначених напрямах. Разом з Ельжбєтою
Толвіньскою-Круліковскою ми пропонуємо
свій поділ, однак педагогічним радам варто
шукати і визначати такі напрями, які
особливо стосуються конкретної школи:
1) навчання;
2) робота класних керівників;
3) позакласна робота;
4) освітні та виховні проекти;
5) опіка та профілактика;
6) шкільні традиції;
7) співпраця з батьками та середовищем;
8) учнівське самоврядування.
Якщо говорити про виховання в кожному
напрямі, то: навчання підтверджує факт, що
кожен вчитель є вихователем, хоче він цього,
чи ні – у цьому контексті ми можемо говорити про заплановані і незаплановані, свідомі та
несвідомі виховні дії. Те, що відбувається на
уроках за зачиненими дверима класів: спосіб
опитування, спосіб оцінювання, звертання до
учнів, методика проведення уроків, постановка завдань та спосіб їх виконання – беззаперечно виховує. Учень може навчитися
відповідальності чи легковажності, сміливості
у висловлюванні власних думок чи конформізму, співпраці чи суперництва, поваги до

інших людей чи неповаги. При доборі
конкретних освітніх програм дуже важливо
взяти до уваги цінності, визначені у баченні
та місії школи. Це має велике значення,
наприклад, для польської мови, історії, соціології, географії. Я не маю на меті
пропонувати ті чи інші навчальні програми. Я
впевнена, що зміст більшості з них допомагає
вчителям середніх шкіл формувати позицію
толерантності та розвивати пізнавальну
допитливість учнів. Я тільки заохочую до
свідомого вибору таких програм і підручників, які б сприяли дослідницькій діяльності
учнів, а не тільки розширювали їхні основні
знання. Використовувані вчителями методи
роботи – це спосіб реалізації визначеної мети.
Вміння використовувати ці засоби може і
повинно розвиватися передовсім через
власний досвід. Якщо ми хочемо навчитися
поважати іншу людину, цінувати її традиції,
культуру, формувати позиції відкритості та
толерантності, треба вибирати ті засоби, які
розвивають уяву, впливають на емоційний
стан, створюють умови для співпраці в групі,
використання методу проектів, драми, чи
розвивають вміння критично мислити,
аналізувати, оцінювати та синтезувати явища:
дебати, дискусія, вивчення ситуації. Потрібно
підкреслити, що кожен з цих методів вимагає
відкритого спілкування між залученими до
навчального процесу особами. Тому також
слід присвячувати відповідну кількість часу
на обговорення процесу реалізації завдання,
коли воно вже виконане.
Інший важливий напрям виховної роботи –
це шкільне самоврядування, тобто:
 можливість мати свободу та реальні
шанси керувати власними вчинками;
 дотримання спільно створених прав;
 відповідальність за свої вчинки.
У європейській школі потрібно подбати
про те, щоб вона не стала штучною
структурою, зовнішньою обгорткою, яку дорослі дали учням. Це можливо, якщо стосунки між вчителями та учнями – автентичні,
спираються на довіру та взаєморозуміння. В
основі цього погляду лежить переконання про
вроджену людську гідність і волю, які гарантують самореалізацію. Розвиваючи самоврядування у європейській школі, слід дбати
також про те, аби батьки стали справжніми
партнерами вчителів, щоб спільно прагнули
якнайповніше розвивати особистість дитини
у школі, в якій учні знають, що вони –
найважливіші, що все відбувається за їхньої
7
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участі, з почуттям відповідальності за себе та
за інших.
Важливим напрямом виховної роботи в
європейській школі є напрям, пов’язаний з
культурою польського народу, що означає
культивування звичаїв предків, збереження
традиції і створення нових цінностей.
Сьогодні ми маємо справу не тільки з
процесом об’єднання континенту, а також з
ростом значення регіональних відмінностей.
Усвідомлення того, що всі європейські народи мають свої корені, а їхні культури
взаємопов’язані – об’єднує людей, ослаблює
нищівні стереотипи свого та чужого. Отже,
важливо, щоб у виховних програмах шкіл
були положення, які б виявляли відмінності
між культурами, що формуватиме позицію
толерантності,
відкритості,
пізнавальної
допитливості. Суттєві цілі міжкультурної
освіти:
1. навчитись зауважувати інакшість, реагувати
на інакшість;
2. формувати свідомість про рівність усіх
культур;
3. посилатися на досвід учнів та батьків;
4. формувати потребу постійного “виходу на
кордони” власної культури, формувати вміння вирішувати проблеми, пов’язані з застереженнями та негативними стереотипами;
5. формувати позицію відкритості та толерантності, позбутися відчуття культурної
вищості у діалогах, переговорах і визначенні
цінностей [2].
Правова освіта у європейській школі має
велике значення. Тут не йдеться про впро-
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вадження до навчальних програм у старшій
школі ще одного предмета, а про створення
системи, яка б містилася у категорії виховних
дій. Важливою є обізнаність з обов’язковими
для школи правовими актами і загальними
законами, однак важливіше – навчити використовувати правові знання у щоденному
житті, вирішувати конфлікти, не порушуючи
законів, дотримуватися прав людини, формувати позицію взаємоповаги, дотримання правового порядку та правової культури.
Напрями виховної роботи у кожній
польській школі можуть бути виділені порізному і по-різному називатися. Це залежить
від специфіки школи у конкретному виховному середовищі, від потреб цього середовища,
від спільних для шкільної громади цінностей.
Та все-таки у польській школі в Європі
перелічені мною напрями виглядають найважливішими. Виховання – мистецтво, і від
майстрів залежить його результат. Бажаю,
щоб цей результат в об’єднаній Європі був
якнайкращим.
Література
1. Кошевська К., Толвіньска-Круліковска Е. Шкільна
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2. Nititorowicz J., Tolerancja. Idea i cel edukacji
międzykulturowej: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze,
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ПРАКТИЧНОМУ ПСИХОЛОГОВІ
Суб’єктивізм оцінювання,

Дорота Турська

або... учитель теж людина
Ми всі займаємося оцінюванням, бо на
основі цього приймаємо різні життєві
рішення. Купівля того чи іншого товару,
вибір якоїсь форми проведення канікул чи
припинення контактів із досі улюбленою
сусідкою – все це результат нашого приватного акту оцінювання цих речей, явищ чи
осіб. Тоді ж ми самі (принаймні наші
найближчі) відчуваємо також і наслідки
наших хибних оцінок. Зовсім інша ситуація
виникає тоді, коли оцінювання спрямоване на
контроль певних суспільно встановлених
цілей, наприклад – освітніх. Оцінки, що їх
формулює вчитель, уже перестають бути його
“приватною справою”, тому що на їхній
основі приймається рішення про перехід
молодої людини до наступного етапу
навчання. Крім того, батьки учнів зазвичай
формують очікування стосовно майбутнього
дитини саме через призму отримуваних нею
оцінок. Нарешті, не менш важливим є той
факт, що величина шкільних балів дуже
впливає на загальну самооцінку молоді, на
процеси, пов’язані з особистим контролем
над результатами власних діянь. Це вказує на
те, що наслідки шкільного оцінювання
відчутні “далеко поза межами школи”.
Учителі чудово усвідомлюють суспільну
відповідальність за виставлені оцінки. Відтак,
пробують об’єктивізувати процес оцінювання
так, щоб виставлений бал найточніше
(найближче до “істини”) відображав рівень
знань і вмінь учня. З цією метою вони
звертаються до якомога чіткіше уточнених
критеріїв, що дають змогу виставляти конкретну оцінку. Ці критерії випрацьовуються і
в процесі власної педагогічної практики, й у
дискусіях з іншими вчителями, а також
беруться із описів Внутрішньошкільних Систем Оцінювання. Проблема однозначних
критеріїв набирає особливої ваги у випадку
зовнішніх екзаменів, на яких важливо не
тільки поставити об’єктивну оцінку, а й
нівелювати розбіжності у способах оцінювання різними екзаменаторами. Проте виявляється, що навіть найдетальніші вказівки щодо
очікуваного змісту роботи не гарантують, що
оцінювання однаково відбуватиметься для

всіх учнів. Чому так стається? Найпростіша
відповідь така: бо учитель – також і в ході
“професійного” оцінювання – не перестає бути людиною. Інакше кажучи, він підлягає
притаманним усім людям деформаціям, дію
яких – попри всі найкращі наміри бути об’єктивним – він може просто не усвідомлювати.
Перша з цих деформацій спричинена
переконанням “та я ж чудово розбираюся в
людях”. Зауважмо, що в процесі педагогічної
практики вчитель стикається зі стількома
учнями, що глибоке пізнання кожного з них
здається просто неможливим. У нього однак
виникає необхідність якимось чином упорядкувати той надмір інформації, що надходить
зі “світу вихованців”. Це можна зробити,
вибудовуючи на основі власного досвіду
модельні (прототипні) образи учня. У висліді
це, безсумнівно, будуть дві діаметрально
протилежні моделі “сильного” і “слабкого”
учня та – потенційно дуже містка – модель
учня-“середняка”. Перші контакти з новою
групою вихованців приводять до їхнього
розподілу за окресленими моделями. Ще раз
треба підкреслити, що це – розповсюджене
явище: ми, люди, пізнаючи когось, маємо
звичку порівнювати цю особу з уже наявним
у нашій свідомості прототипом “доброго
товариша”, “злого шефа” чи “популярної
акторки”. Тому той факт, що вчителі застосовують такий розподіл, не свідчить про те,
що вони працюють нетворчо, а є радше
спробою впорядкувати середовище. Однак це
явище має свої наслідки – різні очікування
щодо учня, визначеного як “добрий” чи як
“слабкий”. Учитель стає чутливим до пошуку
та підкреслення дій вихованця, що відповідають його власним очікуванням. І навпаки –
стає нечутливим, ігнорує і не зауважує дій
дитини, що суперечать начепленому їй ярликові “доброго” чи “слабкого” учня. Таким
чином запускається механізм “самосправджувальних передбачень”, що його психологи
називають ефектом Пігмаліона і Голема1.
Здається, що варто присвятити дещицю
1

Див. статтю автора “Чому учень не знає, де вибухло
Варшавське повстання? Проблема пізнавальної
безпорадності” / Педагогічна думка, № 1’2009.
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уваги ефектові Пігмаліона і Голема, хоча ці
явища не обмежуються проблематикою
оцінювання. У давньогрецькому міфі про
Пігмаліона талант скульптора і його молитви
до Афродіти перетворюють камінну скульптуру в живу вродливу жінку на ім’я Галатея.
Ідею цього міфу американські психологи
Розенталь і Якобсон [3] потрактували як
зручну передумову для власних міркувань. У
своїй роботі “Пігмаліон у шкільному класі”
вони показали, як позитивні очікування
вчителя щодо можливостей учня впливають
на справжні досягнення вихованця. Теза, що
вчитель створює “доброму” учневі (суб’єктивно баченій “Галатеї”) кращі умови для
здобуття знань, була пізніше багато разів
підтверджена. Адже високі очікування вчителя передбачають частіші контакти, більшу
підтримку, виявлену зацікавленість і предметний зворотний зв’язок. Більші вимоги
передбачають виразну нагороду. Тому можна
приєднатися до думки, що “добрий” учень
знає більше, бо вчитель просто більше його
вчить. Результати досліджень однозначно
свідчать про те, що через частий зворотний
зв’язок, що відбувається у теплій атмосфері
акцептації, “добрий” учень має більше нагод
помітити зв’язок між якістю його дій та
їхніми наслідками. Завдяки цьому зростає
його почуття контролю, що, своєю чергою,
зміцнює мотивацію до учіння.
Зовсім інші асоціації викликає наявна у
єврейській традиції легенда про Голема –
істоту, яка також була створена за подобою
людини і оживлена за допомогою молитов
рабина, але з метою пробуджувати відразу та
страх у переслідувачів. Вона була позбавлена
здатності мислити й говорити, звідси випливають труднощі у встановленні з нею
задовільного контакту. Відкидаючи всю різкість легендарного оригіналу, можна все-таки
погодитися, що демонстрована “слабким”
учнем мрія – тільки б пережити урок без
будь-якої взаємодії з учителем (“найкраще
провалитися під парту”) – виправдовує назву
“Голем”. Водночас варто усвідомити, що це
вчитель має дієву силу творити Голема, коли
дає учневі зрозуміти своє несприйняття,
“ловить” учня на непідготованості, за яку
докоряє. Це, зрештою, задовольняє педагога,
бо підтверджує, що він мав рацію. А от успіх
Голема помічають важко і він викликає у
вчителя сумніви (“напевно, списав”) [4, 5].
Суттєвим є те, що поведінка вчителя,
згідно з ефектом Пігмаліона та Голема, може
не усвідомлюватися і як така – важко
піддається рефлексії. Зазвичай учителям
10

легше погодитись із тезою, що “приємніше
працювати з добрим учнем”, який легко
схоплює зміст уроку, ніж визнати, що чергове
пояснення матеріалу без видимого ефекту
викликає роздратування та відмову від контакту з учнем, який особливо потребує
підтримки. Не дивлячись на ступінь усвідомлення й прийняття цього факту, ефект
Пігмаліона та Голема діє під час виставлення
оцінок, що довели французькі психологи
Нуазе і Каверні [2].
Як легко передбачити, у контексті цих
розважань, експериментатори давали учителям роботи учнів для оцінювання1, інформуючи одночасно про попередні успіхи
оцінюваного учня. Учителі отримали також
однакові, уточнені критерії оцінювання. Виявилося, що величини виставлених балів
перебувають у тісному зв’язку з отриманою
інформацією про авторів роботи. Інакше кажучи, одна й та сама робота оцінювалася
суттєво вище, коли приписувалася “доброму”, а не “слабкому” учневі. Ось два суттєві
висновки,
що
випливають
із
цього
експерименту.
Перший із них засвідчує, що ефект
Пігмаліона та Голема наявний не лише тоді,
коли ми самі формуємо собі думку про
конкретного вихованця, ми також можемо
цей ярлик запозичити – перейняти від іншого
вчителя. Цей факт значно розширює сферу дії
згаданого ефекту: задокументованим є явище,
коли учитель керується якоюсь установкою
щодо учня до особистого контакту з ним, за
принципом засвоєння “pieśni gminnej”, що
лунає в учительській кімнаті.
Другий висновок такий: модифікація
балів, з огляду на інформацію про учня,
з’являється також тоді, коли даються чіткі
критерії оцінювання. Ця теза може схиляти
до припущень, що найімовірнішим її поясненням є упередженість, відсутність доброї
волі чи ретельності вчителя. Та це була б
образлива інтерпретація. Вже вкотре у цій
статті потрібно послатися на неусвідомленість процесів, що виникають під час оцінювання. Якщо учитель стикається з двома
різними характеристиками учня, що містяться
у попередній інформації про нього та у змісті
його роботи, то робить усе, щоб цю розбіжність зменшити. Оскільки люди хочуть довіряти своїм думкам, то вчителеві легше
досягнути бажаного ефекту, вибірково читаючи оцінювану роботу. Тому вчитель чутливо
реагує на позитивні (що підтверджують
1

Це були роботи з французької мови (Д.Т.)
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попередню інформацію) моменти, вагомість
яких переоцінюється. А от роль негативних
(що суперечать попередній інформації) показників применшується. У певних випадках
може дійти навіть до упередженого маніпулювання значенням показників. Наприклад:
уявімо собі, що якийсь директор школи дуже

погано думає про вчителя Сократа, який
працює у його школі. Оскільки його завданням є оцінити цього вчителя, він відвідує
його уроки, оцінюючи їх за об’єктивними
критеріями. Унаслідок виникає детальний
протокол оцінювання, завершений відповідним до переконань директора підсумком.

Протокол оцінки вчителя Сократа [1]
1

2

3

4

5

Критерії
Особисті риси
Вигляд
Упевненість у собі
Уміння говорити англійською мовою
Адаптаційні здібності
Сумарна оцінка
Класне керівництво
Організація роботи
Вигляд класу
Використання дидактичних посібників
Сумарна оцінка
Стосунки з учнями
Такт
Ставлення класу
Сумарна оцінка
Методики навчання
Підготовка до уроків
Виконання програми
Знання предмета
Сумарна оцінка
Професійне становище
Професійна етика
Професійна кваліфікація
Стосунки з батьками учнів
Сумарна оцінка
Висновок-рекомендація

Оцінка
Одягнений у старе простирадло, закручене навколо тіла
Невпевнений у собі, постійно про все питає
Говорить із сильним грецьким акцентом
Низькі – готовий отруїти себе, коли його до чогось
примушують
1
Не дотримується жодного плану роботи
Відсутні настінні таблиці та інша наочність
Не використовує
1
Ставить учнів у незручні ситуації, задаючи важкі
запитання
Учні доброзичливо до нього ставляться
3
Відсутня, не складає плану уроку
Дуже слабке, дозволяє учням перестрибувати з теми на
тему
Незадовільне, випитує відомості в учнів
2
Не належить до професійних товариств
Відсутня, навіть не отримав належної освіти
Батьки пробують його позбутись
1
В освіті працювати не може – звільнити

Якщо погодимося, що знання про оцінювану особу впливає на перебіг процесу
оцінювання, то здається логічним, що
відсутність будь-якої інформації про учня
викличе повну об’єктивність. На жаль, і у
випадку анонімності робіт учнів учитель
також допускає суб’єктивні викривлення на
зразок “з ким же я тут маю справу?” Нуазе і
Каверні довели, що на кінцевий бал впливає
те місце в роботі учня, у якому з’являються
помилки [2]. Це явище можна дуже чітко
виявити у випадку диктанту, де до уваги
береться кількість і вид усіх допущених
помилок. Якщо названі показники у різних
роботах є однакові, то – як виявляється –
учителі мають тенденцію виставляти нижчу
оцінку, коли помилки з’являються на
початку. Натомість безпомилковий початок

при значно гіршому кінці роботи – веде до
вищої кінцевої оцінки. Чому так відбувається? Пояснення дає загальновідомий у
психології (та повсякденному житті) ефект
першого враження. Саме на підставі першого
контакту ми формуємо свою думку про
людину, місце, в якому нам довелося
перебувати, чи прочитану книгу. Ота перша
думка важко піддається змінам, наприклад,
унаслідок надходження суперечної з нею
інформації. Анонімність роботи учня приводить до того, що учитель звертає особливу
увагу на перші сигнали, що містяться в
роботі. Корисні сигнали виробляють упевненість, що він має справу з учнем “добрим”, а
нагромадження помилок схиляє до припущення, що автором є учень “слабкий”. У
такий спосіб запускається механізм ефекту
11
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Пігмаліона і Голема – з уже відомими
наслідками під час оцінювання.
Згадаймо про ще одну деформацію, яка
з’являється у випадку відсутності попередньої інформації про учня. Деформація на
зразок “добре було б цю роботу з чимось
порівняти” особливо виявляється під час
перевірки другої серії робіт. Найспецифічнішою є ситуація з роботою, оцінюваною першою, оскільки вчитель ще не має можливості
порівняти її з іншими. Принциповим моментом тоді залишається “ідеальна модель
продукту”, що існує у мозку вчителя. Тому,
відповідно до результатів досліджень [2] –
перша робота звичайно оцінюється суворіше.
Лектура наступних робіт найчастіше приводить до висновку, що і вони далекі від
ідеалу, що спричиняє поступове зниження
високо поставленої планки вимог. Такою ж
вигідною є ситуація з роботою, що опинилася
безпосередньо за дуже високо оціненою. Така
робота теж отримає значно нижчу оцінку, ніж
це було б у випадку іншого її розташування.
Відбувається так тому, що факт появи
ідеальної роботи підтверджує переконання
вчителя, що “можна було добре підготуватися”, відтак існують обґрунтовані підстави
очікувати добрих робіт від інших. Робота, що
різко контрастує із цими очікуваннями,
отримує низькі бали. Зауважмо, що цей ефект
контрасту діє також “в інший бік”: робота,
яку читаємо безпосередньо після дуже слабкої, має – лише через таке своє розташування
– великі шанси отримати вищий бал. Адже
вчитель хоче чітко показати, що між
порівнюваними роботами “немає ніякого
порівняння”. Слід також підкреслити, що

деформації, про які йдеться, особливо діють у
ситуації, коли укладачем тесту (контрольної)
є особа, яка оцінює, – ситуація, що, як відомо,
найчастіше трапляється у щоденній шкільній
практиці. Тоді з’являється емоційне ставлення до запропонованого способу перевірки
знань учнів; переконання, що віддаленість від
“ідеальної моделі” інформує про ці знання.
Поява ідеальної (або майже ідеальної) роботи
підтверджує упевненість вчителя в тому, що
поставлені вимоги є розумними й обґрунтованими, отже, вони під силу й іншим. Це –
причина суворішого оцінювання після дуже
доброї роботи. І навпаки – робота, що
з’являється після дуже слабкої, отримує
додатковий бонус учителя.
Підсумовуючи, хочу ще раз підкреслити,
що описані деформації у професійному процесі оцінювання наявні тому, що учитель не
перестає бути людиною. Відтак, він переконаний, що має на меті – у найширшому розумінні – захистити чи підвищити власну
самооцінку як особи, що добре виконує свої
обов’язки. Усвідомлення цього факту є важливим етапом у безперервному процесі рефлексії над власною практикою оцінювання.
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Агресія і агресивність молоді –
причини та наслідки
Поняття “агресії” є неточним, і в літературі можна знайти багато його визначень. На
думку В. Оконя [8, с. 29], агресія – це “діяння,
скероване проти людей або предметів, які
викликають у людини незадоволення чи гнів.
Мета агресії – завдати шкоди предметові
агресії”. Подібно агресію розуміє А. Франчек
[3, с. 13], який вважає, що це “дії, що мають
на меті завдати шкоди та викликати втрати
суспільно цінованих вартостей, завдати фізичного болю чи спричинити моральне
12
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страждання іншій людині”. Водночас, на думку Е. Аронсона [1, с. 196], агресія – це поведінка, що має на меті завдати шкоди чи
прикрості, a П. Г. Зімбардо [18, с. 582] означує агресію як “фізичну чи вербальну поведінку, що розпочинається з наміром скривдити або знищити”.
У літературі поняття “агресія” протиставлене поняттю “агресивність”, при цьому
агресію розуміють як дію, а агресивність – як
властивість. Агресивність – риса особистості,
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набута й закріплена шляхом соціального
учіння. Її характеризують часті й неадекватні
ситуаціям агресивні реакції значної інтенсивності. Агресивність – це готовність людини
реагувати агресією. Про людину ми кажемо,
що вона є агресивною, коли: а) вона не може
контролювати свої агресивні реакції; б) її
відзначає постійна ворожість до інших; в)
агресивні реакції є неадекватними стосовно
певних ситуацій; г) її поведінку характеризує
велика кількість агресивних вчинків.
Своєю чергою, Й. Воліньська [17, с. 19-20]
припускає, що від агресії у біхевіористському розумінні (як поведінка) ми відрізняємо
агресивність, яку розуміємо як відносно
стійку готовність реагувати агресією (риса
особистості). Люди відрізняються не лише
силою, тривалістю та формами агресивних
реакцій, але також кількістю та видом
ситуацій, що викликають агресію. Агресивність змінюється упродовж життя людини,
виявляючи найбільшу силу у молодості.
Причини агресії
1. Особистісні
До індивідуальних чинників, що сприяють
агресії, на думку І. Пуфала-Струзіка i Ю. Татаровича, належать, серед інших, особливості
темпераменту:
імпульсивність,
високий
рівень активності, реактивність, незалежність
[12, с.109].
Явищем, що підсилює масштаб агресії у
міжлюдських стосунках, є також індивідуалістські позиції та вчинки, які щораз
більше поширюються серед сучасної польської молоді. Б. Фатига цей вид індивідуалізму
називає “мілким”, поверховим, що спирається
тільки на одиничні акти вибору, без будь-якої
відповідальності за них. Цей індивідуалізм
однаковою мірою наділений і егоїзмом, і
вірою у власні сили, і недовірою до суспільного оточення, підсилений почуттям всюдисущої загрози, що вважається нормальним
станом. Дуже самотня молода людина
відчуває потребу захищати власне “Я” від
світу, який сприймається як ворожий, у якому
для виживання та захисту своєї гідності треба
застосовувати продумані стратегії, у тому
числі й агресивні.
Агресивна поведінка такої особи характеризується постійністю. Г. Замклі пише, що
“ми можемо здогадуватися про існування
готовності реагувати агресією, що її (готовність) психологи називають агресивністю.
Агресивність як стала властивість індивіда
виражається у частих, неадекватних агресивних реакціях на фізичні об’єкти чи людей, а

також слабому контролі своїх агресивних
реакцій і ворожості. Агресивність викликає
також те, що агресивні особи частіше за
інших інтерпретують різні випадки як провокаційні. Агресивність формується на ґрунті
вроджених схильностей у процесі суспільного учіння індивіда й виявляється у різних
формах” [10, с. 9-10].
До індивідуальних пізнавальних, мотиваційних і емоційних схильностей, що стимулюють агресію, належать:
- менша порівняно з ровесниками віра в себе.
Незадоволення собою, моральною та суспільною позицією викликає агресивну поведінку,
зухвалість, “кривляння”, хамство;
- вороже, неприхильне ставлення до інших;
- емоційна надвразливість, значна імпульсивність, легко дратується;
- сильний невротизм, який приводить до
того, що особу у важких ситуаціях частіше
супроводжує посилений стрес;
- велика схильність до домінування;
- переживання різних невдач;
- схильність до бунту задля захисту власного
“Я” і сповідуваних цінностей із тенденцією
до переживання сильного страху;
- певні фізичні недоліки, що знижують самооцінку дитини та молодої людини, збуджують страх перед висміюванням, компрометацією, критикою, звинуваченням у
незграбності, що стає причиною замикання
в собі, знеохочення, а звідси – почуття
самотності й низька самооцінка власної
особи;
- звинувачує інших, що нібито його розгнівали, живе з думкою, що смуток і страх – це
щось непристойне;
- нудьга, невміння якісно проводити вільний
час;
- вади вимови, малий словниковий запас,
невміння висловлюватися публічно, відсутність загальних знань;
- нетолерантне ставлення до поведінки
інших;
- відсутність асертивних здібностей;
- самотність і нестача позитивного контакту з
батьками, брак домашнього тепла;
- переживання негативних почуттів через
розлучення батьків, смерть близької людини;
- часто спостерігає зразки агресивної поведінки в комп’ютерних іграх і по телевізору;
- потреба нових вражень, що виявляється у
слабкій толерантності до монотонії, у
прагненні до нових і нетипових переживань, до заняття екстремальними видами
спорту, азарту, участі у захопливих товариських зустрічах. Слабка стимуляція спри13
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чинює фрустрацію, що породжує внутрішньомотивовану агресію, для якої не
обов’язкові зовнішні стимули. Для особи із
сильною потребою стимуляції приємність і
задоволення стають доступними лише через
агресивну й ворожу поведінку [6, с. 208].
2. Сімейні
Батьки, без сумніву, є першими й найважливішими вихователями своїх дітей. Сім’я як
розвивальний контекст, дає змогу дитині
спостерігати та включатися у реалізовані
зразки щораз складнішої активності.
Стиль спілкування батьків із дітьми
визначає характер зв’язків у сімейній системі,
а найсуттєвішу роль у цьому спілкуванні
відіграють почуттєві стосунки, оскільки
відносно стійке емоційне ставлення батьків
до дитини – найхарактерніший елемент
батьківського ставлення, що виявляється як
вербально (спосіб і зміст висловлення), так і
біхевіористськи.
Сучасна родина у виховному плані часто є
непродуктивною і навіть генерує агресивну
поведінку своїх дітей. Головними причинами
тут вважають:
1. Зникнення сім’ї з багатьма поколіннями.
2. Зайнятість батьків, їхня погоня за грішми,
професійним ростом.
3. Емоційна дистанція між членами сім’ї:
невміння виявляти почуття, радіти з дітьми і
за дітей.
4. Згубне переконання, що сім’я існує передусім для того, щоб було над ким владарювати, кого контролювати і комусь підпорядковуватися, щоб був порядок і дешева
робоча сила, а не для того, щоб один одного
підтримувати, допомагати, передавати мудрість, яка полегшує життя [9, с. 45].
5. Негативні виховні батьківські впливи:
- позиція,
наближена
до
почуттєвої
дистанції, що відштовхує, не приймає, яку в
стосунках батьків із дітьми супроводжує
асертивність, сварливість, негативізм, ворожість, прояви бунту та вибухи злості. При
нагромадженні негативних чинників у крайніх випадках емоційне відштовхування викликає злочинну поведінку – себто злість,
конфліктність, жорстокість та вияви садизму;
- позиції, що обмежують свободу дитини
шляхом надмірного контролю, втручання у
справи дитини, фізичне насильство чи
нав’язування визначених видів активності.
6. Відштовхування батьками, критичне ставлення батьків, які постійно виражають
незадоволення тим, що дитина робить, а це
веде до заниження самооцінки.
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7. Толерування агресивної поведінки членів
сім’ї.
8. Демонстрація моделі агресивної поведінки для спостереження, наслідування чи
ідентифікації.
9. Застосування до дитини надто суворих
покарань, що викликають у неї амбівалентні
емоції та реакції. У дітей з’являється почуття
відкинутості, страх, перезбудження і одночасно – потреба самозахисту.
10. Непослідовність у виховних діях батьків,
поєднана з такими рисами особистості, як:
нетерплячість, гарячкуватість, нестриманість
і брутальність у поведінці, що виявляється у
застосуванні численних суворих тілесних покарань, що ослаблює емоційний зв’язок дітей
із їхніми батьками, які починають переживати
почуття самотності, страху, фрустрації, а це,
своєю чергою, впливає на їхню агресивну
поведінку.
11. Ворожа, конфліктна сімейна атмосфера.
12. Конфліктна, негармонійна сім’я, в якій
комплекс негативних чинників, наприклад,
зловживання алкоголем, злочинність батьків,
серйозне недбальство та виховні помилки,
відсутність опіки й контролю над дитиною, а
також передавання їй асоціальних зразків і
норм, може серйозно вплинути на соціалізацію дитини та виявитися як високоінтенсивна
асоціальна агресивність, соціопатія або
злочинність.
Третім із чинників є суспільне cередовище, що генерує низку загроз, які стимулюють агресивні вчинки. До них належать:
1. Групи ровесників, особливо ті, що характеризуються антисоціальною поведінкою.
2. Так звані “насильницькі соціалізації”
молодих, пов’язані з процесом суспільної сегментації чи сегрегації, у межах якої неакцептовані загалом позиції знаходять прийняття у
групі ровесників насильницького характеру,
стаючи таким чином підґрунтям моральних
рішень.
3. Із досліджень випливає, що час, присвячений перегляду телепрограм, високо корелює з насильницькими позиціями, із проблемною поведінкою в школі та злочинністю.
4. На думку багатьох дослідників, сповнені
насильством фільми, призначені для дітей і
молоді, нереалістичні, агресивні теледиски й
комп’ютерні ігри ведуть до того, що повсюдно зростає допустимий рівень насильства.
Унаслідок цього складається враження про
загальне прийняття, і навіть схвалення насильства, що нібито стає нормативним шляхом вирішення міжособистісних і суспільних
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проблем та суттєвою рисою сучасної культури. Описано навіть т. зв. ефект “суспільства, що підштовхує до насильства”, де готовність до власних агресивних дій є “композицією” трьох елементів”:
- наслідування застосовуваних засобів виразу
агресивного напруження;
- зміцнення переконання у реальному і
повсюдному існуванні світу агресії та
насильства;
- здатність до емпатійних реакцій щодо
людини, яка страждає (чи зниження як
“збайдужіння до насильства”);
- вживання наркотичних речовин, алкоголю,
що веде до агресивних вчинків.
5. Шкільні чинники, що пов’язані з культурою учіння, а саме:
- якість шкільних приміщень;
- зв’язок змісту навчальної програми з
реальним життям;
- скерування уроку на учня (пов’язування
уроку з зацікавленнями учня);
- велика увага до шкільних досягнень: перевантаження через високі вимоги; приписування надмірного значення шкільним
досягненням; невраховування труднощів в
учінні; надто частий контроль результатів
навчання та велика кількість домашніх
завдань; впровадження учня у стан стресу;
- шкільні невдачі, що приводять до невдач
життєвих;
- низький ступінь включеності у навчання та
слабка ідентифікація зі школою.
6. Шкільні чинники, що пов’язані із
соціальним кліматом:
- включеність учителів у допомогу учням
(зацікавленість учителів успіхами учнів;
надання відповідної підтримки в навчанні;
допомога у подоланні щоденних труднощів);
- зв’язки вчитель–учень (позиції вчителів,
особиста праця для користі учнів, тактовний підхід до особи учня, врахування
індивідуальних рис і проблем);
- рестрикційність (вимаганий рівень дисциплінованості учнів; форми контролю з боку
вчителів; суворість правил і форм вирішення конфліктів; форми примусу до послуху, напр.: навішування ярликів, насильницькі форми реагування на порушення
правил);
- спільне прийняття рішень (що означає
участь школярів у формуванні школи та
плануванні й вирішуванні про справи
шкільної спільноти);
- зв’язки учень–учень, де вирізняють чотири
виміри:
а) когезії – що означає групову єдність у

класі, відкритість до спілкування, солідарність, взаєморозуміння та здатність розв’язувати конфлікти;
б) конкуренції – егоїстичне спрямування на
успіх без врахування очікувань інших осіб;
в) дезінтеграції – відсутність єдності в групі
та конфліктність і конформізм;
г) заангажування – міжособистісні зв’язки,
приятельські зв’язки у класі;
Розміри та наслідки
Агресія має серйозні наслідки, – як фізичні,
так і психічні. До перших належать:
- дрібні ушкодження, ураження тіла, важкі
побиття, насильство та навіть смерть;
- знищення живих організмів: тварин, рослин;
- матеріальні збитки, нищення майна.
Психічні наслідки агресії:
- плач, крик, втеча, биття, плювання, копання;
- порушення концентрації уваги;
- порушення сну, спрага, нічне сечовипускання, різні форми рухового неспокою.
Центр Дослідження Громадської Думки у
2008 році провів загальнопольські дослідження серед учнів гімназій, їхніх учителів i
батьків з приводу різних форм насильства й
агресивної поведінки. Результати досліджень
засвідчують, що:
- 8% учнів у цьому навчальному році побили
ровесники, 36% відкрито кажуть, що це сталося з їхніми товаришами / подругами;
- тлом конфліктів є несправедливі оцінки –
54%;
- понад 50% учнів мало принаймні один
конфлікт із учителями;
- аж 42% анкетованих педагогів вважають,
що учні провокують їх своєю поведінкою,
намагаючись вивести учителя з рівноваги;
- 21% учнів ніколи не розповідають батькам
про конфлікти, а 39% інформують їх про це
лише деколи;
- 69% учнів мали в цьому році принаймні
один конфлікт із ровесниками. Найчастіше
причиною непорозумінь є плітки, зарозумілість, бажання керувати й підпорядковувати собі інших;
- понад 50% учнів вважають, що вчителі не
знають, що діється серед дітей;
- 44% учнів підтверджують, що в школі є
боротьба за становище в групі (класі);
- найбільша агресія щодо вчителів і колег
з’являється в гімназії. Це підтверджує 39%
вчителів.
Активний інтерес до проблеми агресії – це
рівнодійна різних суспільних явищ і процесів
(наприклад, розповсюдження агресії, насильства в сім’ях, почуттєвих конфліктів у сім’ях,
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суспільно-економічних стосунків, що спричиняють серйозні психологічно-виховні проблеми і т. п.). Через міждисциплінарний характер
проблеми багато психологічних, педагогічних, юридичних, пенітенціарних та інших
чинників вказують на багатоаспектність
цього явища, що викликає постійне зацікавлення агресією та суспільну потребу протидіяти агресії, й одночасно – всебічно проаналізувати це явище.
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ТЕОРІЯ. ПРАКТИКА. ДОСВІД.
Анатомія педагогічного майстер-класу
Останнім часом у педагогічній науці
набуває поширення поняття майстер-класу.
Проте не всі до кінця розуміють, що саме
охоплює це поняття, позаяк традиційні
семінари, методичні розробки, інтерактивні
методики, творчі звіти тощо стали подекуди
підмінювати найменуванням майстер-класу.
Безумовно, перелічені форми роботи можуть
так називатись, але тільки тоді, коли їхнє
проведення відповідає певним вимогам. Тому
виникає необхідність окреслити основні
підходи до організації майстер-класу в
педагогічній діяльності.
Передусім з’ясуємо визначення поняття
“майстер-клас”. Універсальний тлумачний
словник української мови в мережі інтернет
подає такі визначення. Майстер – 1. Фахівець
з якого-небудь ремесла. 2. Керівник окремої
ділянки виробництва. 3. Той, хто досяг
високої майстерності, досконалості у своїй
роботі, творчості. Клас – показувати (показати) клас чого – виконувати що-небудь з
великим успіхом, із майстерністю. У педагогічній науці майстер-клас це передусім
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навчання і тому необхідно визначити, хто, для
кого і як може його проводити. Безумовно, це
мають бути висококваліфіковані вчителіпрофесіонали з відповідною освітою, стажем
і досвідом роботи, які брали участь у
різноманітних конкурсах та методичних
заходах і в яких справді є чого повчитися.
Для кого проводяться майстер-класи?
Світова практика засвідчує, що для всіх
охочих незалежно від освіти, віку і стажу. В
педагогіці – для тих, хто потребує наставництва, мріє про фахове зростання, хто хоче
досягти вершин майстерності.
Як проводиться майстер-клас? Слово
“клас” дає чітку відповідь – показувати!!!
Майстерний показ, демонстрація ефективних
методів і прийомів, які належить передати
тим, хто бажає ними оволодіти. Навчання у
майстер-класі ґрунтується на передачі
вчителем особистого досвіду.
Формат майстер-класу передбачає інформаційне та демонстраційне представлення
методів, прийомів, форм діяльності, які
вдаються авторові, а також навчання ауди-
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торії цим методам, прийомам і формам.
За яких умов форми методичної роботи
можуть переходити в ранг майстер-класу? У
площині поширення перспективного педагогічного досвіду застосовують такі форми
роботи: відкриті уроки вчителя-майстра,
лекції, семінари, практичні заняття з проектуванням педагогічної діяльності, індивідуальні
та групові консультації, уроки-панорами
тощо. Майстер-класом їх можна назвати за
умов: 1) поєднання лекції, консультування
тощо з прямим показом методів роботи;
2) демонстрації
ефективного
результату
виконаної роботи.
Проблематика роботи може бути досить
різноманітною – від вузьких тем для вчителів,
які засвоюють нові предмети чи технології,
до широких, які відповідають вимогам
становлення молодого вчителя.
Метою діяльності майстер-класу є удосконалення наукової, освітньої, професійної
підготовки педагогічних працівників, практичне індивідуальне оволодіння методами
навчання і виховання, формування авторського досвіду педагогів, удосконалення педагогічного менеджменту.
Завдання майстер-класу – сприяти розвиткові педагогічної творчості, запозичувати
авторський досвід освітян, працювати з
молодими спеціалістами та малодосвідченими колегами, проводити експериментальну
роботу в галузі застосування педагогічних
технологій.
Які ж переваги майстер-класу? По-перше,
ідея проведення майстер-класу спрямована на
результативність роботи його “учнів”, вона
практико- та компетентнісно-орієнтована. Подруге, майстер-клас – одна з інтерактивних
форм професійної взаємодії педагогів, що
вигідно відрізняє її від репродуктивних форм
спілкування вчителів. По-третє, майстер-клас
як форма розвитку творчого потенціалу слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів
передбачає використання емпіричних методів: спостереження, вивчення документів та
результатів діяльності вчителя-майстра, розробку дидактичних матеріалів для власної
педагогічної діяльності [2].
Мета майстер-класу – надати нову інформацію, яка потім знадобиться у практичній
діяльності. Розраховані вони на спеціалістів
різного рівня – як на початківців, так і на
“профі”. Кожен обирає те, що йому потрібно.
Є майстер-класи, на яких отримують базові
знання, є інтенсивні, для підвищення
кваліфікації.

Нотатки з історії проведення
майстер-класу
Вважають, що ідея майстер-класу виникла
в середовищі музикантів-віртуозів. Визнані
музиканти демонстрували оригінальні прийоми роботи, а колеги мали можливість спостерігати за процесом народження шедевру,
пізнавати таємниці майстерності і, відповідно, вдосконалювати власні уміння. Така
практика дала добрі результати і сприяла
перенесенню ідеї майстер-класів в інші
сфери. Як наслідок, розпочався взаємообмін
ідеями, технологіями, прийомами роботи.
Поширювалися дані про особливості майстеркласів у соціології, перукарській майстерності, куховарстві, фотомистецтві тощо. В
деяких напрямках діяльності майстер-класи
стали обов’язковими. Доволі жорстка система
в цьому плані склалась у мережі “Макдональдс”, де працівник просто зобов’язаний
пройти всі професійні рівні на шляху до
підвищення.
Наприкінці ХХ ст. наша держава на
деякий час усамітнилась і обмін досвідом у
тій чи іншій сфері відбувався в межах
України. Це, своєю чергою, спровокувало
чимале відставання у багатьох напрямах.
Сьогодні політика змінилася. У нас стали
доступними абсолютно всі майстер-класи, які
проводяться як у Європі, так і в усьому світі.
Зазвичай майстер-класи організовують під
час проведення професійних форумів і
виставок. Інформація про це з’являється на
професійних сайтах завчасно. Діляться
досвідом “за гроші” стоматологи, косметологи, підприємці, народні умільці-професіонали
тощо. Власне, шляхом проведення майстеркласів можна вбити одразу кілька зайців: і
досвідом поділитися, і гроші зекономити
(якщо, звісно, майстер-клас дає працівник
вашої фірми), і перетворити майстер-клас у
професійну підприємницьку діяльність. Адже
проведення майстер-класів стало непоганим і
стабільним способом заробітку.
Звісно, при сучасних інформаційних можливостях можна скористатися інформацією з
журналів, телебачення, але побачити процес
наочно набагато продуктивніше. Адже
майстер-клас – це можливість заробити,
перейняти досвід, познайомитися із відомим
професіоналом. Водночас – це можливість
практикувати кращі взірці у своїй професійній діяльності. У наш час майстер-класи перебувають на другому місці в рейтингу найефективніших форм роботи як з молодими
спеціалістами, так і з досвідченими фахівцями.
17

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2010 / № 2

Майстер-класи в педагогічній діяльності
Перенесення ідеї майстер-класу в сферу
педагогічної діяльності виявилось доцільним.
Це саме та форма підвищення професійної
майстерності педагогів, яка так потрібна в
умовах інноваційних змін, що відбуваються в
освітній галузі. Сьогодні майстер-клас – одна
з найефективніших форм розвитку професійної компетентності освітян. У процесі його
проведення педагоги отримують не лише
нову інформацію щодо розв’язання актуальних проблем педагогічної практики, а насамперед набувають досвіду практичної роботи,
відпрацьовують нові моделі навчання і виховання учнів, переосмислюють і формують
власну стратегію професійної діяльності.
Н.П. Волкова зазначає, що майстер-класи
орієнтовані на забезпечення єдності теоретичної та практичної підготовки вчителів,
стимулюють їхню самоосвітню діяльність,
інтеграцію у сферу педагогічних інновацій.
Вони спрямовані на вивчення сучасних
педагогічних теорій, аналіз власного досвіду.
Учитель, який веде заняття в майстеркласі, повинен вміти не тільки узагальнювати
особистий педагогічний досвід, а й передавати його іншим. Для майстер-класу розробляють тематику занять. Заявлений майстерклас повинен відповідати темі, ґрунтуватися
на ідеях гуманної педагогіки, яскраво і жваво
демонструвати педагогічні методи і прийоми,
характер спілкування, нести творчу новизну.
До структур майстер-класу входять різні
форми та методи: презентація досвіду, представлення системи роботи, лекції, урокипанорами, практичні заняття з моделюванням
педагогічних ситуацій, індивідуальні та
групові консультації тощо. Для більшої
наочності необхідно лекції, консультації
поєднувати з прямим показом методів роботи,
які треба передати. Адже у майстер-класі
головне – практична педагогіка.
Вчителі, які ґрунтовно працюють в
середовищі майстер-класу, одразу розуміють,
що це – саме та форма навчання, яка потрібна
зараз, під час переходу до новаторських
методів викладання навчальних дисциплін.
Розуміють, що вони здобувають значно більше інформації, а головне, практичних навичок і досвіду, ніж спроможні взяти,
опрацьовуючи десятки всіляких наукових
праць, на опанування яких, до речі, часу в них
не так вже й багато.
Якщо заняття майстер-класу проводиться
згідно з вимогами, то воно стає для вчителя
відкриттям чогось нового і джерелом пози18

тивних емоцій. Оскільки сам процес навчання
перетворюється на практичну демонстрацію
сучасних інноваційних технологій, вчителі
можуть обговорювати побачене, вільно спілкуватися з однодумцями і опісля практично
застосовувати набуті знання на своїх уроках.
Зазвичай майстер-класи об’єднують вчителів, які “крокують не в ногу”, а отже, йдуть
на декілька кроків попереду.
Технологія проведення майстер-класу
І. Представлення педагогічного досвіду
Вчитель оголошує тему, засновану на
власному педагогічному досвіді, повідомляє
програму заходу, здійснює мотивацію і спонукає учасників до активної співпраці упродовж майстер-класу.
ІІ. Презентація системи роботи
Вчитель на власний розсуд (розповідь,
міні-лекція, пояснення, комп’ютерна презентація) презентує систему роботи, авторські
програми; представляє педагогічні ідеї;
пояснює авторське впровадження інноваційних технологій; пропонує схеми, авторські
публікації, фотоматеріали та інші методичні
матеріали, що відображають тему педагогічного досвіду.
ІІІ. Практична площина майстер-класу
У форматі майстер-класу необхідною
умовою є демонстраційне представлення методів, прийомів, форм діяльності, якими
майстерно володіє автор. Учитель на вибір
може пропонувати такі форми практичної
діяльності: відкритий урок, моделювання
навчальних ситуацій, комп’ютерні презентації, ігрові моделі навчання, тренінги тощо.
Найчастіше використовують такі форми:
1) Відкритий урок. Відкриті уроки вчителя-майстра – ефективна форма передачі
педагогічного досвіду. Кожен етап уроку
фіксується: присутні бачать уміння вчителя
іти добре спланованим шляхом до реалізації
поставленої мети; непередбачувані ситуації
демонструють вміння вчителя контролювати
ситуацію, вчасно змінити хід уроку залежно
від навчальних ситуацій; мають можливість оцінити результативність застосованих методик.
На “живому” уроці вчитель-професіонал
демонструє свої унікальні прийоми роботи
широкому колу підготованих фахівців. Перевага цієї форми співпраці в тому, що прийоми
і способи розв’язання педагогічних та виконавчих задач демонструються не на окремих,
розрізнених прикладах, а в комплексі. Наприкінці уроку очевидна ефективність використаних методів і прийомів.
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За умови проведення майстер-класу перед
великою аудиторією слухачів доцільно використовувати відеоурок. Проведений автором
урок фіксується на електронних носіях і
демонструється широкому колу глядачів. Тут
є певні переваги. При потребі показ можна
зупинити, супроводжувати окремі елементи
уроку поясненнями, коментувати навчальні
ситуації тощо.
2) Моделювання. Поняття “моделювання” є
досить широким і недостатньо конкретизованим щодо використання його у традиційній
педагогіці. Моделювання – це приблизне
відтворення певних об’єктів, які через їхню
складність важко досліджувати. Виділяють
так зване імітаційне моделювання, як один із
засобів поєднання теорії з практикою для
формування практичних навичок. У педагогіці під моделюванням тривалий час розуміли
раціональну організацію програмового матеріалу, який відтворюється за допомогою
певних понять, схем, таблиць, термінології.
Однак не завжди у моделі відбивається лише
структурний бік об’єкта. Моделюючи ситуацію, можна показати не тільки структурну
сутність навчального процесу, але і його
динаміку. У форматі майстер-класу використовуємо саме таке моделювання, позаяк воно
передбачає розробку моделі професійної
майстерності вчителя, яка відтворює комунікативну взаємодію суб’єктів навчальної
діяльності.
Вчитель моделює фрагмент уроку, навчальну ситуацію, наближуючи її до реальної
ситуації роботи з учнями. Тут, на відміну від
“живого” уроку, учасники заходу мають
можливість побачити процес навчання, на
якийсь час стати “учнями” майстра-педагога.
“Учнями” тут стають як викладачі, так і слухачі, оскільки майстер-клас дає змогу побачити застосовані прийоми навчання і загальніші
принципи та підходи до педагогічної і виконавчої діяльності. Водночас кожен педагогічний прийом аналізується слухачами. Таким
чином відбувається обмін інформацією.
3) Презентація форм і методів навчання
засобами інформаційних технологій. У наш
час переваги інформаційних технологій очевидні. Існують навчальні теми, демонстрація
яких утруднена через чималий об’єм роботи
або тривалість в часі (краєзнавчі дослідження,
пошукова діяльність, організація і проведення
екскурсій, створення мистецького твору, система роботи з обдарованими учнями тощо).
Тут доцільніше використовувати комп’ютерні
презентації педагогічної діяльності, орієнтованої на досягнення поставленої мети.

Наприклад, при організації роботи з вивчення
свого краю вчитель у формі комп’ютерної
презентації показує цілісну систему роботи:
методи вивчення краю за літературними
джерелами, роботу з картографічними матеріалами, проведення краєзнавчих експедицій,
методи збору матеріалу, оформлення зібраних матеріалів, комплексний опис території.
Вчитель демонструє таблиці, схеми, карти,
фотографії, текстовий матеріал, що супроводжуються фото- і відеоматеріалами виконаної
роботи, коментарями, розкриває “секрети”, як
зацікавити учнів певною темою, пояснює
шляхи досягнення поставленої мети. Учасники майстер-класу спостерігають на моніторі
весь довготривалий процес краєзнавчих
досліджень, аналізують застосовані методи,
мають можливість побачити результат –
описову дослідницьку працю з певної теми.
ІV. Педагогічна рефлексія
У широкому розумінні рефлексія – це
роздумування, осмислення та самоаналіз
своєї діяльності у системі стосунків з навколишнім світом. Педагогічна наука трактує
рефлексію як уміння вчителя аналізувати
свою професійну діяльність, адекватно та
якісно здійснювати самодіагностику, самооцінку, саморегуляцію та самокорекцію.
Рефлексивна педагогічна діяльність означає вміння спостерігати, аналізувати діяльність колег, моделювати навчально-виховний
процес та передбачити його результати. Це
також вміння визначати пріоритетні напрямки організації навчання, глибокий самоаналіз
практичної діяльності, характеристика і
самооцінка різних етапів власної професійної
діяльності. Педагогічна професійна рефлексія
визначає інтенсивність введення інновацій,
забезпечує переосмислення прийомів педагогічної майстерності, без чого неможлива творча
діяльність у сучасному освітньому закладі.
Рефлексивна педагогічна діяльність –
важлива складова формату майстер-класу.
Процес сприйняття нової інформації супроводжується емоційним осмисленням, усвідомленням передумов навчальної діяльності,
аналізом змісту пропонованої теми та
оцінкою результатів. Тут знання і рефлексія
взаємно доповнюють одне одного в єдиному
безупинному процесі. Знання саме собою
безсиле, сама тільки рефлексія – безпредметна, разом вони здатні розвинути справді
компетентного професіонала, який бажає і
вміє працювати.
V. Обговорення
За результатами отриманої інформації та
рефлексії проводиться активне обговорення,
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яке дає змогу відпрацювати найефективніші
принципи та прийоми навчання. Важливим
аспектом обговорення є зіставлення самоаналізу майстра з аналізом і висновками слухачів. Унаслідок відбувається встановлення
практичної взаємодії педагога з тими, хто
навчається, і він може адекватно розуміти і
цілеспрямовано регулювати їхні думки,
почуття та вчинки.
Переваги майстер-класу очевидні, позаяк
це: 1) ефективна форма передачі педагогічного досвіду шляхом прямого й коментованого показу методів і форм роботи педагогапрофесіонала; 2) найдієвіша форма розвитку
професійної компетентності освітян; 3) ефективна форма підвищення кваліфікації вчителя.
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Марія Пігель

Урок-мандрівка на “Безлюдний острів”
(українська мова 2 клас)
Тема: Узагальнення знань про написання ненаголошених Е та И в корені слова.
Мета: Повторити й узагальнити вивчений матеріал із заданої теми. Закріпити вміння правильно
писати слова з ненаголошеними Е та И в корені слова.
Розвивати вміння розпізнавати в словах ненаголошені голосні, робити висновки, добирати
слова для перевірки, користуватися словником.
Виховувати любов до природи, бережливе ставлення до неї.
Обладнання: предметні малюнки, конверти з написами, орфографічні словники, плакат “Безлюдний
острів”, аплікація “Дівчина-весна”, магнітна дошка, слова на карточках, перфокарти.
ХІД УРОКУ
І. Організація класу
– Дзвоник нам сигнал подав.
Працювати час настав.
– Сьогодні наш урок рідної мови буде проходити під девізом:
“Мово рідна, ну як нам тебе не любити!
Ти весела і ніжна, неначе весна!”
– Оскільки мова подібна на весну, то гостею на уроці буде ВЕСНА. А чому саме вона, здогадаєтесь
пізніше. Ось, знайомтесь.
(Вивішую аплікацію Дівчини-Весни).
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
– Вона просить нас повторити й узагальнити знання про написання ненаголошених Е та И. А ще
запрошує нас на “Безлюдний острів”. Ось він перед вами.
– Якщо ми будемо всі гарно і дружно працювати, то острів буде “оживати”. Після кожного правильно
виконаного завдання на ньому буде з’являтись тварина або рослина.
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ІІІ. Узагальнення знань
1. Каліграфічна хвилинка
– Пригадаєм написання літер та з’єднань.
В сн віт
– Запишіть правильно слова:
В...сна, віт...р
Якої букви бракує? (Доведіть)
– Ви правильно виконали завдання, тому на острові “поселяється” Козак.
2. Робота над текстом
– Вітер-пустун пронісся класом і розкидав букви у реченні. Відновіть текст.
стаНала снаве. киПросялину редева. У сілі цвізали нісняве тикві. жеУ ютьзеніле писте.
– Підкресліть головні і другорядні члени речення. Знайдіть слова з ненаголошеними Е та И та
поясніть їхнє написання.
3. Гра “Листоноша”
– Перед вами на магнітній дошці два конверти: Словнику і Правилу та слова. Ви – “листоноші”. Ваше
завдання – кинути слова у потрібні конверти. Подумайте і скажіть, чому саме такі конверти?
Легенькі, зерно, медаль, велосипед, медок, крило, герой, черевики, синок, стебло, ведмідь, пшениця,
земля, цибуля, жирафа.
4. Робота з підручником
Вправа 156.
Вправа 158.
5. Вибірковий диктант
– Випишіть слова з ненаголошеними Е та И.
Вірш Н. Красоткіної “Весна”.
Весела, гарна, кучерява,
Маленька дівчинка Весна.
Біжить, сміється, сіє трави,
І пісня ллється голосна.

По всіх усюдах пісня лине,
Усе пробуджує від сну
І всі комашки і рослини
Вітають дівчинку-Весну.

– Зачитайте виписані слова.
– Яка цікавинка у написанні слів “ллється”, “сміється”?
6. Фізкультхвилинка
Звучить пісня у виконанні Н. Бучинської “Дівчина – Весна”, учні танцюють.
7. Робота в групах
І група:
– Знайти в тексті й підкреслити слова з ненаголошеним Е, И.
ІІ група:
– З іменників утворити прикметники.
ІІІ група:
– Робота з перфокартами.
ІV група:
– На картині знайти слова з ненаголошеним Е, И і записати їх.
8. Захист робіт
9. Робота з електричною таблицею
– Утворити словосполучення.
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ДОРОГА
КВІТУЧИЙ
РОСЛИНА
СОНЯЧНИЙ
ВЕСНА
ЯСКРАВЕ
ПОЛЕ
ПРОНИЗЛИВИЙ
МАМА
ЧЕМНИЙ
УЧЕНЬ
СТРОГА
ДЕНЬ
ШИРОКЕ
ВІТЕР
ЛІКАРСЬКА
СОНЦЕ
ШИРОКА
САД
РАННЯ
(Якщо правильна відповідь, то на таблиці засвічується лампочка)
– Знайдіть на таблиці слова з ненаголошеними Е та И в корені слова.
10. Робота з сигнальними карточками, гра “Будь уважним”
Зелений – И
Червоний – Е
Крило, листи, весло, земля, живий, гречаний, дивуюсь, зерно.
(Якщо діти помиляються, то звертаємось до словника).
11. Робота в парах
– А зараз сплетемо віночок для Дівчини-Весни. У вас на парті є квіточки. На них записані
слова, але пропущено букви Е, И. Прошу порадитися і вставити потрібну букву. Хто правильно
виконає завдання, той має право свою квіточку вплести у вінок Дівчині-Весні.
– Молодці. Гарний вінок сплели. А на нашому “острові” також зацвітають квіти.
12. Розвиток зв’язного мовлення
– Погляньте, будь-ласка, на “острів”. Як він змінився? Що можемо сказати про нашу роботу на
уроці? Чи сподобалась вам наша мандрівка на “Безлюдний острів”?
Складіть коротеньку колективну розповідь про нашу мандрівку.
ІV. Підсумок уроку
– Яку тему ми сьогодні з вами закріплювали і узагальнювали? Який вид роботи вам найбільше
сподобався? Чому?
– А чому гостею нашого уроку була саме Весна?
– Пригадайте девіз уроку. Чи є у ньому слова з ненаголошеними Е та И? Назвіть їх.
– А ще діти підготували нам на цю тему сценку.
(Із книжки “Цікава граматика”)
Сценка
“Ненаголошені Е, И”
Сергійко: Ой, ой… Я більше не можу, ці Е та И мене зовсім замучили. Знову через них два
бали. Оксанко!
Оксанка: Чого тобі? Ти, Сергійку, плачеш? Братику!
Сергійко: А як же мені не плакати? Я мамі обіцяв, я у школі обіцяв, що більше двійок не
матиму, а ці нечемні Е та И знову підвели! Написав село і медові через И, а криниця і
лимон, через Е. От і два.
Оксана: Який жах! Стільки помилок. А ще хочеш, щоб я допомогла тобі. Це так просто:
ненаголошений голосний перевіряють наголосом: село – села, медові – мед, а у слові
криниця И наголосом перевірити не можна. Це слово слід запам’ятати.
Сергійко: Еге, запам’ятати! Тобі добре, у тебе пам'ять хороша. А я з цими Е, И та наголосом
ніяк впоратись не можу. І де вони взялися на мою голову?
(Входять Е, И та наголос)
Е: Добрий день! Нас тут тільки що згадували. Я звук і буква Е.
И: А я звук і буква И. Здоровенькі були!
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Наголос: Я – наголос. Не розумію, чого ти на мене гніваєшся? Без мене б усе переплуталося. Я
усім друг.
(Вбігає помилка)
Помилка: Ой, а мені ти, Наголосе, не друг. Я – Помилка. От Сергійко зі мною дружить. Правда
ж, Сергійку, у тебе в зошиті я на кожній сторінці?
Сергійко: (обурено) Який я тобі друг? Просто я щось наплутав, а ти вже й тут!
Наголос: Ти її, Сергійку, прожени. А зі мною заприятелюй.
Помилка: Чого ти, Наголосе, до мене причепився? Я що хочу, те і роблю. А що вам до мене?
Е: Як то що? Ти ж мені, букві Е з буквою И дружити заважаєш.
Наголос: Зате я вам вірний друг, а тобі, Помилко – ворог.
Правило: (входить) І я теж.
Помилка: А ти ще хто?
Правило: Я – Правило. Сиділо я собі спокійно в підручнику, слухало, слухало і не витримало.
Це вже занадто! Ця Помилка зовсім знахабніла. А все тому, що з нею не борються як
слід. Вчити правила обов’язково і вона сама втече.
Помилка: Ха-ха-ха! Злякалась я вас! На моє щастя є ще забудьки і неуважні, ледарі та
неохайні. В їхніх зошитах мені завжди місце знайдеться. От Сергійко мене не лаяв, а
на вас скаржився.
Оксана: Забирайся звідси, чого ти причепилася до мого брата. Знай, пані негідна, що я
допоможу Сергійкові.
Помилка: Подумаєш, піду іншого Сергійка пошукаю.
Правило: Вчи, Сергійку, мене і я тобі допоможу.
Наголос: І зі мною подружись.
Е: Мене з буквою И не плутай.
И: Пам’ятай, що не всі слова пишуться так, як вимовляються.
Е:
Все важливе в нашій мові,
Ось, приміром, річ така:
Е чи И писати в слові –
Часто сумнів виника.
И:
То все ясно, то не дуже –
Щоб уникнуть зайвих мук,
Ти під наголос, мій друже,
Зразу став сумнівний звук.
Наголос:
Звук виразно зазвучить –
Як писать тебе навчить.
Правило:
Є слова, що в них
Написання голосних
Через наголос бува
Перевірить неможливо,
І тому такі слова
Пам’ятати вам важливо.
Оксана: Велосипед, апельсин.
Сергійко: Криниця, лимон.
V. Домашнє завдання
– Дівчина-Весна дякує вам за роботу на уроці і дарує на пам’ять хлопчикам – листочки, а
дівчаткам – квіточки із цікавими завданнями і побажаннями.
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Михайло Рак

Літературна карта Золочівщини
Один з найвідданіших поетів Золочівщини
– Василь Пачовський. Вже більше століття
його творчий набуток сяє коштовною перлиною в короні української поезії.
Народився Василь Пачовський 12 січня
1878 року в селі Жуличах Золочівського
району в сім’ї священика. Мати його була з
роду галицьких бояр. Батько також мав шляхетське коріння. Вчився В. Пачовський у
Золочівській гімназії, але закінчити її не
вдалося, хлопця відрахували з 7 класу. Уже
тоді виявився запальний громадянський
темперамент українського патріота. Він
виступив із гнівною промовою на похороні
свого шкільного товариша. Закінчив гімназію
В. Пачовський екстерном уже у Львові. Рано
не стало батька, тож хлопець заробляв собі на
життя приватними уроками.
Студіював медицину у Львівському університеті, звідки його невдовзі виключають.
Вивчав історію у Віденському університеті,
який закінчив у 1909 році.
Повертається до Львова, де одружується з
Неонілою Горонецькою. Викладав в українській академічній гімназії.
Наступний етап творчого зростання засвідчила поетична збірка “Ладі й Марені терновий огонь мій…” (1913). Її захоплено вітало
українство, але й пильнували його вороги.
Поета виключають з гімназії.
У 1917–1919 рр. творив Василь Пачовський уже в Кам’янець-Подільському. Та перед
навалою червоних знову опинився в еміграції.
Із 1920 р. – в Ужгороді. Роботи знайти не міг.
Перекладав гімни й поезії С. Чеха, Я. Неруди,
К.Я. Ербена та інших. За його сценарієм було
знято чеський історичний фільм “Коритович”.
Тож В. Пачовський вважається одним із засновників чеського історичного кіно. Але це
не поправило матеріального стану родини. Не
маючи виходу, поет нелегально переходить
кордон і на початку 30-х років опиняється на
рідній землі, в Перемишлі.
За допомогою Д. Лукіяновича одержує посаду в українській гімназії й бурсі св. Миколая. Тут вже його добре знали і почали
блокувати діяльність.
Звільняють з Перемишльської гімназії. Не
легше було викладати історію в Ужгороді й
Берегові.
Але, незважаючи на всі злигодні, продовжував творити. Глибоко вивчав історію
рідного краю, збирав історичний фольклор. У
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1925 р. видав народні перекази про давнину
Закарпаття.
Написав історичну драму про Анастасію
Ярославну “Замок заклятої царівни”. У Берегові була створена історично-легендарна
поема “Князь Лаборець” (видана у 1913 р. у
Львові в “Літературно-науковому віснику”).
З’являються і поетичні збірки “Огні месті”
(1923–27 рр.), “Розгублені звізди” (1927). А
поезію “Січ іде” поклав на музику відомий
галицький композитор Я. Ярославенко, яка
була популярна серед молоді, особливо,
січових стрільців:
Січ іде!.. Січ іде!.. Січ іде в Чорногори!
Україна встає! Україна гуде…
Іде Січ і клекоче, як море.
Відзначив себе Василь Пачовський і в науковій діяльності. Він був одним із чільних
істориків Закарпаття. Ще у 1907 році в
Чернівцях вийшла його брошура “Українці як
народ” – талановитий нарис усіх майбутніх
(до наших днів включно) праць наших вчених
з етнології, етнографії, українознавства, етнопедагогіки й етнопсихології українського народу.
Прекрасні й історичні праці Пачовського.
Це не сухі академічні трактати, а пристрасні
публіцистичні маніфести українця-патріота.
Ще у 1921 р. на замовлення Просвіти він
видав в Ужгороді “Історію Підкарпатської
Руси”. Більш зрілим продовженням цієї праці
з’явилася книга “Срібна Земля. Тисячоліття
Карпатської України” – Львів, НТШ, 1938
(перевидано в Ужгороді в 1993 р.). “Срібною
землею” поет називав Закарпаття. Ось поетичний вступ до цієї поеми про Карпати: “Чи
є краща земля, як Карпатська Україна? Обперезали її високі гори сині, обмаїли зелені ліси,
закосичили винниці з золотими виноградами,
а річки сріберні опоясали блакитними стрічками. Така вона красна та срібна Україна!”.
Тяжким був відхід з життя цієї світлої
людини. Без роботи, родина в злиднях (мав
ще синів Романа і Бориса, доньку Звениславу), рідна земля під чоботом ще одного окупанта. Помер поет 5 квітня 1942 р. і похований у Львові на Личаківському цвинтарі. На
пам’ятнику вибито його рядки:
“О Золоті ворота! Стояти вам ще там, де
ви стояли!”
* * *
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Багато років поета-священика Романа
Дурбака мало хто знав. Його поезії не друкувало жодне радянське видання, на його ім’я
понад п’ятдесят років було накладене табу.
Народився Роман Теофілович Дурбак 26 січня
1914 року в с. Струтин – Вижний на Станіславщині в родині священика. Навчався у
Бережанській гімназії, у Львівській грекокатолицькій Богословській Академії, а пізніше у Львівському університеті, де починає
друкувати свої перші вірші у журналі
“Українське юнацтво”, “Дзвони”, “Неділя”.
Ставши дипломованим магістром богослов’я,
Р. Дурбак з 1939 по 1941 роки вчителює у
селі Ясенівці на Золочівщині. Але на цьому
його навчання не закінчується. У 1941 році
його мрія здійснилася. Він висвятився на
священика і отримав парафію на Тернопільщині.
В цей страшний час сталінського режиму
доля Р. Дурбака була не з легких, на неї
випали і каторжні трудові табори, і різні
роботи в місцевому колгоспі.
Всі ці події та явища не могли не
відбитись на його поезії, проникнутій тугою,
сумом, але й не без надії:
Та днів прожитих я не проклинаю, ні!
Хоч не прожив я й дня в блаженній тишині,
В безжурних втіх життя солодкому полоні.
(“Надія”)
Учителями Р. Дурбака були поети-класики
світової літератури. А це Й. Гете, Т.Г. Шевченко, А. Міцкевич, С. Єсенін та ін. До збірки
“Краю мій” увійшли твори, в яких поет через
спогади осмислює різні стани людської душі.
Однією з основних тем його поезій є зображення історичних подій нашої історії. А це у
віршах “Козак Хмельницький”, “Останній
берег Мазепи”, “Князь Роман”, “Героїка”.
Пекучим вогнем, болючими ранами віє від
поезій циклу “Із того світу”, бо сам Р. Дурбак
відчув на собі голод і холод тюрем і таборів,
перестраждав катування і моральне приниження, про що написано у кожному рядку:
Нас в сніг по груди із вагону
Голодних кинули на сміх:
– Ось там, в степу розрийте сніг,
Ваш дім, і труд, і хліб до скону!..
(“Перед брамою в табір”).
Великою пошаною користуються поезії
Р. Дурбака, покладені на музику ним самим
та композитором із Золочева Теодором
Кукурузою. Ці пісні співають як молодь, так і
дорослі.
27 серпня 1995 року відійшов у вічність
отець Роман Дурбак, місце спочинку якого

знаходиться у м. Золочеві. Але поезія його
залишилася вічною.
***
У селі Ясенівці, що на Золочівщині, у
1963 році народилася і живе чарівна жінка,
молода і красива – Ольга Кіс. Першу збірку
“Галера суєти” вона видала в 35 років. Вона
починається словами про любов і ними ж
закінчується. Сюди входять істинні поетичні
шедеври “Царівна-жаба”, “Прощальна пісня”,
“Одурений джмелю”, “Панна осінь”, “Плач за
розваленою піччю…”. Рядки, що звучать, як
афоризми:
О, ті твої слова,
Що кинуті на вітер…
Або ось ці:
О, не любов, а гроші грішні
В цім світі правлять на просторах.
І просить:
“Купи собі любов у мене
За срібен місяць в нетрях ночі”.
Поезія Ольги Кіс сповнена неймовірною
глибиною думок, образів, асоціацій, непересічною ерудицією в літературі, музиці, мистецтві.
При читанні віршів поетеси здається, ніби
над тобою гуде, тішиться, гнівається і плаче
ціла епоха, встають прекрасні лики України,
минулої і теперішньої, з усіма її печалями і
радощами, але немає у віршах безнадійних
“плачів”, лише гордість за свою незалежну
державу. Зазирнімо у поезію “Соловецька
Україна” і ми побачимо долю нашої Батьківщини через сумний образ-символ калини:
Чом не цвітеш, калино, Божий цвіте,
У тім сумнім краю, на Соловках?
Бо там твоєї України діти
Шукали волю в тернах і зірках.
Не ясним цвітом диво-позолоти,
Не білим цвітом радісних надій,
А чорним цвітом жалю і скорботи,
Сльозами, що падуть з зелених вій.
Поетеса задумується над важкою та
несправедливою долею українців:
Яку вину покутували гірко
Свойого краю вигнанці сумні?
За білу айстру і далеку зірку
В маленькім теплім батьківськім вікні.
За солов’їну пісню за рікою,
За виплекані сонцем спориші.
Але авторка упевнена, що пам’ять майбутніх поколінь житиме завжди:
Цвіти, калино, пам’яттю гіркою
В пробуджених нащадків у душі!
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Та хіба не любов’ю до України, до рідної
батьківської хати проникнуті ось такі пронизливі рядки:
Шукаємо нової Атлантиди,
Чужим богам звіряємо печалі,
Зітхаєм, що в Іспанії кориди,
Кохаємось у чеському кришталі,
Міняємось, з’їжджаємо, в’їжджаєм
В омріяний Едем о трьох кімнатах,
Чужих жалів до себе не займаєм,
… А десь стоїть стара самотня хата
Там в скрині (їй не місце у квартирі)
Іще лежать бабусині коралі,
А ми забули в цім шаленім вирі
Куди нести свої печалі.
Ось і ще одна грань любові. У віршах
поетеси вражає і зворушує її вміння від
високих філософських узагальнень (“А ти,
людино, наче материк”) переходить враз до
речей і подій, начебто, цілком незначних, (ну,
подумаєш – “одурений джмелю, на квітку
летиш паперову”). А ось у вірші “Плач за розваленою піччю” – нічого особливого, зробили
ремонт у квартирі, розвалили стару піч…
Та жахлива груба у кольорі стиглої вишні
Як жінка, що їй не носити під серцем
дитяти,
Бо вже не пекти пироги золотаві та пишні,
Бо вже не стояти гордячці окрасою хати…
Дійсно, хоч плач! А скільки пам’ятників
старовини, храмів зруйнували незаслужено.
Надзвичайно велику шану любові і пам’яті
віддає молода поетеса вчителям, які стали для
неї зразками для наслідування: це вірш
“Молитва Веделя”, вірш-присвята о. Роману
Дурбаку, вірш пам’яті В. Івасюка, вірш
“Маркіяну Шашкевичу”.
Гірким болем і щемом у душі згадує вона
про Чорнобиль:
… Що в світі люду іншого нема,
Лиш діти Каїна…
Що полинова зірка догаса,
Що птах останній
У судомах корчиться,
Над світом замахнулася коса –
Страшна пророчиця
У 1998 р. Ольга Кіс стала членом Спілки
письменників України.
* * *
Крім згаданих вже поетів Золочівщини,
неможливо обминути поета, композитора,
співака Теодора Кукурузу, без співу якого не
відбуваються
урочистості,
конференції,
зустрічі, свята, молодіжні гуляння у місті
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Золочеві. Зміст його творчого життя передано
у поезії “Вітаю вас”:
Я йду до вас з піснями, до душі,
до серця кожного, родини та сім’ї,
в оселі ваші хочу принести
вам торби щастя, миру й доброти!
А вже багатство хай не йде від вас,
Нехай панує повсякчас!
Молитва щира й Господу хвала, –
Щоб були вірні ваші два крила!
Для самодіяльного композитора, поета і
співака Теодора Кукурузи понад усе – доля
України, її народу:
Повертайтесь до рідних осель, українці,
з всього світу найкраще несіть !
Ви потрібні Україні – не ваші гостинці –
рідну землю разом збережіть.
Ці слова взяті з першої книжки поета
“Повертайтесь до рідних осель, українці”.
В другій книзі “Любов від Бога нам дана”
звучить тема любові, кохання. Продовженням
двох перших книг і є третя книжка “Бог!
Україна! Любов!”, яка продовжує і розвиває
тематику двох попередніх. Поет роздумує над
синівським обов’язком перед народом і
головним співрозмовником є Бог, у якого
автор завжди шукає поради:
… Я знаю, не можна почути
Твій голос, хоч віра і є,
Та дай хоч надію відчути –
Чи варте життя щось моє?
Бо часом не миле ніщо,
Без змісту здається життя,
І навіть не знаю, у чому
Має бути моє каяття.
Поет-пісняр надзвичайно любить свій
рідний край, куточок, де народився і зростав,
де дуже часто приїжджає і запрошує туди
гостей. Ці високі почуття патріотизму відбиті
у вірші “Приїжджайте в Верхобуж”.
Може, дивно, може знаєш,
Може, не повіриш ти,
що траву я взимку бачив,
знаю – де росте завжди.
Хочеш взимку бачити траву,
Хочеш чути дзвінкий спів води –
приїжджай у Верхобуж,
та й над Бугом посиди.
А весною все над Бугом
Зеленіє і цвіте,
усміхається і грає
в небі сонце золоте.
Приїжджайте в Верхобуж, на Буг,
приїжджайте будь-коли до нас –
щедрі, добрі наші люди
там завжди зустрінуть вас!
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Не обходиться ні один виступ славного
поета-пісняра без закликів до молоді працювати, вчитися, зростати та єднатися в ім’я
України, що гордо звучать у рядках поезії
“Молодь України”:
Нащадки козаків – українці молоді,
З’єднаймо наші руки і в щасті, і в біді.
Правицею хрест у дружбі складем,
Для Бога й України ми всі разом живем.
* * *

Найбільшою гордістю Золочівщини був, є
і буде Маркіян Шашкевич. Це зачинатель
нової української літератури на західноукраїнських землях. Про його творчість не
пишу, бо вона вивчений літературознавцями.
* * *
Звичайно, кожна постать особлива і неординарна. І велике щастя, що ми живемо поруч
із такими славними людьми. Вивчаймо їхню
творчість, досліджуймо, збагачуймо свою
душу перлинами їхнього поетичного пера.

Використання творів української літератури

Марія Коваль

для розвитку музичних і сценічних здібностей учнів
Про високий рівень підготовки музикантів-професіоналів у Львові відомо в Україні
та поза її межами. Понад дев’яносто відсотків
випускників Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені С. Крушельницької продовжують навчання у
Львівській національній музичній академії
імені М. Лисенка і становлять основну частину її студентства. Ставши професійними
музикантами, вони забезпечують розвиток
творчого мистецького процесу, поповнюють
основні склади музичних колективів не
тільки в нашому регіоні, а й по всій Україні, а
також у Польщі, Австрії, Німеччині, Італії,
Франції, США, Канаді та багатьох інших
країнах світу.
Проте отримати освіту в середній спеціалізованій музичній школі ще не означає стати
перспективним музикантом-професіоналом.
Майбутнім музикантам потрібно вже зі
шкільних років опановувати високу виконавську майстерність гри на інструментах,
доповнювати її емоційними імпульсами та
почуттями, що належать до підсвідомих дій.
Постає питання: як розвивати в учнів –
майбутніх музикантів високого професійного
рівня – здатність емоційно співпереживати в
контексті музичного твору, акцентувати
найважливіші нюанси музики, підсилюючи
їх, і тим впливати на слухача. І чи можливо
учителеві-філологові робити свій внесок у
розвиток сценічних і музичних здібностей
учнів.

“Розвиток творчого потенціалу людини
трактується сьогодні як основне завдання
школи. Для реалізації його потрібно насамперед розглянути учня не як суму зовнішніх
впливів, а як цілісну, активну, діяльну істоту”
[9, с. 3]. Ш. О. Амонашвілі наголошував на
тому, що школяр розвиває свою духовність
тільки тоді, коли її сприймає крізь призму
своїх емоцій, співпереживань, спільної втіхи,
гордості, через пізнавальне захоплення [2,
с. 113]. Сучасні педагоги визнають, що
шкільне навчання з української літератури
треба організовувати як процес, що сприяє
вихованню особистості, яка здобуває освіту
для самовдосконалення. “Уміле поєднання
традиційних та інноваційних технологій,
зокрема інтерактивних, сприятиме досягненню цієї мети” [5, с. 3].
Щоб музичний твір схвилював слухача,
музикант-професіонал, зокрема, мусить будити в його душі власні спомини. Тому в школі
учень – майбутній музикант – повинен вчитися через художній образ мобілізувати духовне багатство людини, її художньо-образне
мислення.
Для цього корисною є творча театральна
педагогічна система, яку доцільно впроваджувати у шкільну практику [11, с. 98]. Урок –
театр одного актора. Такою є педагогічна
практика відомого донецького педагога
В.Ф. Шаталова. Основи театральної педагогіки варто активно впроваджувати у навчальний процес вищих педагогічних навчальних
закладів [1, с. 62]. Театральна педагогічна
27
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система побудована на постійних тренінгах,
під час яких формується свідоме володіння
підсвідомим. Видатний режисер К. С. Станіславський вважав, що талант треба розвивати
і вдосконалювати на рівні підсвідомості ретельною і цілеспрямованою працею [12, с. 419].
У Львівській середній спеціалізованій музичній школі-інтернаті імені С. Крушельницької для розвитку сценічних та музичних
здібностей учнів використовують потенціал
уроків та позаурочних заходів з української
літератури.
Ми практикуємо особистісно-орієнтовані
інноваційні технології. Щоб зосередити увагу
учнів на можливостях твору як джерела
естетичної насолоди, засобу пізнання особистістю себе й інших людей, використовується
самостійний аналіз й коментування описаних
ситуацій. Корисною є аналітична бесіда під
час читання уривків на уроці й коментування
їх учнями. Якщо твір драматичний, то переважає читання у ролях.
Щоб налаштувати учнів на спільне обговорення, щоб вони могли запропонувати декілька варіантів рішень, ми застосовуємо інтерактивні методи колективного обговорення: робота в парах, коментовані дії, мозкова атака,
пошук помилок тощо.
Знання і практичні уміння вчителя можна
ефективно передавати лише завдяки живому
й невимушеному спілкуванню. Пізнавальний
процес доповнюється мистецьким дійством,
яке охоче підтримується учнями (вони ж бо
готуються до творчої сценічної діяльності).
Часто це імпровізована пісня на вірші поета,
творчість якого вивчається, улюблена його
пісня, музичне інструментальне виконання
твору, літературно-музична композиція чи
літературно-музичний конкурс, які сприяють
емоційному сприйняттю навчального матеріалу. Пісня і музика стали звичними атрибутами під час вивчення літератури.
Солісти, учнівські дуети чи навіть тимчасові ансамблі з’являються безпосередньо на
уроці. Діти співають, коментують музичні
особливості твору, розпочинають дискусію.
Вивчення української літератури і формування мистецьких здібностей учнів відбувається
в єдиному процесі, під час якого здійснюється
виховання майбутнього молодого музиканта
як громадянина України.
Під час навчання враховується те, що
музика сприяє інтенсивному формуванню
гуманістичних рис особистості. Під впливом
цього чинника підлітки починають цікавитися внутрішнім світом людини. Це виявляється
в усвідомленні особистого ставлення до
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колективу, у формуванні власних етикоестетичних поглядів. У дітей виявляються
глибші переживання, індивідуальні смаки,
захоплення [10, с. 419]. Гуманність фактично
стає тим “місточком”, через який позитивні
риси соціального макросередовища трансформуються в мікросередовище, а потім в індивідуальні якості особистості, що визначають не
тільки її соціальну своєрідність, а й професійний рівень як майбутнього музиканта.
Українські письменники – творчі особистості. Їхнє персональне ставлення до
музики, зокрема, спілкування із музикантамипрофесіоналами, володіння музичними інструментами, захоплення українськими народними піснями, зацікавлення класичною музикою чи навіть особисте виконання є цікавим і
корисним для учнів. При вивченні творчого
шляху письменника ми використовуємо
інтерактивні форми роботи: дослідження,
семінари, диспути, презентації, конференції,
на яких створюємо нестандартні ситуації, які
активізують
мислення
учнів.
Педагог
використовує уроки та позаурочні заходи для
ознайомлення із літературною творчістю у
контексті “Письменник і музика”.
“Що ви знаєте про роль Тараса Шевченка
у збереженні й розвитку української пісні?” –
запитую в учнів на уроці. І продовжую розпочату розмову поезією Тараса Шевченка:
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Ось де, люде, наша слава,
Слава України.
І саме тому, щоб Українське слово, Рідна
пісня не загинули, вмирають найшляхетніші
їхні діти: Володимир Івасюк, Ігор Білозір,
Василь Стус, Василь Симоненко та багато
інших. Виховані на Шевченковій духовності,
своїм творчим життям вони утверджували
Українську Основу.
Розповідаю, що поезія Тараса Шевченка
захопила творчу думку композиторів-професіоналів, кобзарів, аматорів народного співу. Пісенний характер віршів зумовив перехід
їх із сфери літературної в музичну, тому
надав поезії Кобзаря інтелектуального виміру. На ній зростали, духовно збагачувалися
кращі українські поети й музиканти, зокрема,
М. Лисенко,
Я. Степовий,
Л. Ревуцький,
Б. Лятошинський, С. Людкевич, А. Штогаренко, Георгій і Платон Майбороди та багато
інших. Найвагоміший музичний пам’ятник
Т. Шевченкові створив корифей української
музики Микола Лисенко. На вірші поета
митець написав 81 пісню.
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Узагальнену інформацію про твори
Т. Шевченка, покладені на музику українськими композиторами, наші майбутні професійні музиканти сприймають з великою
увагою. Актуальність цього чинника стосовно
ставлення до Т. Шевченка як особистості
підкреслюю, наводячи протилежну позицію.
Ось у газеті “Киев” (1914 рік) вміщено статтю
“Кто выдумал Шевченко?” У ній є слова
“…был человек весьма малограмотный,
невежественный, не подозревавший о существовании знаков препинания и совершенно неспособный по своему умственному
убожеству…” [3, с. 12].
Щоб виробити в учнів стійкий імунітет до
такої фальшивої інформації, я, зокрема, наголошую, що кожна зі створених на слова
Т. Шевченка пісень має свою історію.
Незвична доля як самих пісень, так і їхніх
авторів. Поширення в народі цих пісень
свідчить про глибокий зміст й актуальність
Шевченкової поезії.
Гармонічній вправі, написаній на слова
поетового “Заповіту” перед 1870 р. полтавським аматором Гордієм Гладким, на яку
спершу ніхто не звернув особливої уваги,
судилося стати безсмертною піснею. Заклик
піднятися на боротьбу з російським імперіалізмом до цього часу не звучав ніде з такою
силою і пристрасністю, як у “Заповіті”.
Українські патріоти черпали в ньому силу й
натхнення. У наш час відомі переклади “Заповіту” більш як 50-ма мовами світу. Пройняті пафосом гуманізму, сповнені надзвичайної емоційної сили та віри в торжество
правди, свободи, братерства, запальні слова
“Заповіту” надихали й надихають покоління
на рішучість і твердість у розбудові
суверенної України.
Учитель гімназії Данило Крижанівський,
напевно, теж не сподівався, що покладений
ним на музику уривок поеми “Причинна” –
“Реве та стогне Дніпр широкий” – стане
народною піснею [4, с. 6].
Сповнений болючого ліризму, вірш
Т. Шевченка “Думи мої, думи мої” передає
його тугу за рідним краєм. Гіркі роздуми
поета, але він вірить, що ці думи знайдуть
відгук в серцях земляків. Суворий пафос громадянських вболівань Т. Шевченка за долю
народу-страдника в умовах імперії особливо
виразним постає в живому розспіві Шевченкових рядків, втілених у дуже простій
мелодії, що її створив мало кому відомий
музикант-аматор Костянтин Борисюк. Ім’я
його забулося, та наспів органічно ввійшов у

музичну свідомість українців, став народною
піснею.
Така інформація налаштовує учнів на
бажання заспівати твори на слова Шевченка.
Упродовж декількох уроків звучить учнівський спів разом із учителем. Звучать згадані
вже пісні, а також: “Зоре моя вечірняя”
(музика Г. Гладкого в перекладі О. Чеботарьової), “По діброві вітер виє” (в обробці
В. Уманця), “Тече вода з-під явора” (автор
невідомий), “Садок вишневий коло хати”,
“Вітер в гаї не гуляє” та “Дивлюся, аж світає”
(всі три – Я. Степового), “Вітре буйний”
(музика Б. Фільц), “Зацвіла в долині” (музика
А. Філіпенка).
Ми практикуємо інтегровані уроки з
української літератури та української музичної літератури. На них учні довідуються,
зокрема, про те, що серед сподвижників Івана Франка були відомі композитори Філарет
Колесса, Остап Нижанківський, Денис
Січинський, Станіслав Людкевич. Разом вони
самовіддано працювали в комітеті зі збирання
та публікації українських народних пісень,
полемізували на сторінках галицької преси.
Однак найбільшим авторитетом у питаннях
музики для І. Франка став його побратим і
соратник Микола Лисенко. Їхнє спілкування
було постійним і тривалим. Письменник
неодноразово бував у Києві, гостював у
родині Лисенків, слухав новостворені композиції, зокрема уривки з опери “Тарас Бульба”
в авторському виконанні, й на все життя
залишився пристрасним прихильником музики М. Лисенка [6, с. 157].
Однодумцем І. Франка був композитор
Станіслав Людкевич. Він
підкреслював:
“Франко любив народну музику, пісню.
Любив з властивою йому пристрасністю. Він
не був музикантом, але умів глибоко
відчувати аромат народної музики, виявляти
надзвичайно тонке розуміння мелодії, умів
відшукати у ній душу” [7, с. 476].
І. Франко написав майже 5 тисяч праць у
найрізноманітніших жанрах. Найповніше видання їх в Україні – 50 томів, але все створене
поетом не поміститься, мабуть, і в 100 томах.
Небагато хто в планетарному письменстві
може порівнятися з ним у творчих досягненнях [13, с. 176]. Пишаємося, що така людина
належить до нашого народу, що І. Франко
жив і титанічно працював заради кращого
майбутнього України.
Учні-музиканти із зацікавленням дізнаються, що Леся Українка могла вільно читати з
нотного аркуша доволі складні твори класичного репертуару, акомпанувати на фортепіано
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співу, грі на скрипці, виконувати в колі
близьких друзів окремі сонати Бетховена,
ноктюрни і вальси Шопена, п’єси Шуберта,
Шумана. Поетеса цікавилася багатим музичним життям австрійської столиці, де жили й
творили геніальні композитори Йозеф Гайдн,
Вольфганг-Амадей Моцарт, Людвіг ван
Бетховен. З усіх тамтешніх театрів найчастіше відвідувала оперу. Леся Українка мала
нагоду слухати органні твори великих композиторів-поліфоністів Йоганна-Себастьяна
Баха та Георга Фрідріха Генделя. Висока
філософська мудрість – характерна риса музики Баха – була особливо близька поетесі,
твори якої сповнені філософських узагальнень.
Дев’ятнадцятирічна поетеса грала знамениту “Патетичну сонату” Людвіга Ван Бетховена, захоплювалася “Місячною сонатою”,
зазнавала впливу його музики. Великий композитор, який мужньо перемагав страждання,
музикою “викрешував вогонь з людських
сердець” і проникав звуками в найпотаємніші
глибини душі, був духовно близьким поетесі.
Уроки-спогади з використанням листів,
щоденників, спогадів про письменника дають
змогу ознайомитися з життєвими фактами
письменників, довідатися про ставлення його
до подій.
Платон Майборода, зокрема, у спогадах
про поета-пісняра А. Малишка писав: “Коли я
думаю про нього, в моїй душі оживають
чарівні струни його поезій, його ніжного і
бентежного серця… Більшість пісень (а їх
понад сто) створено композиторами на вірші
вже надруковані, але він часто писав слова до
заздалегідь створеної музики і робив це
завжди легко. Будучи натурою музикальною,
він, як мало хто з поетів, розумів і відчував
слово в музиці, швидко вловлював структуру
майбутньої пісні – її музичну форму” [3, с. 98].
Зі спогадів Олеся Гончара довідуємось, що
матір А. Малишка була лагідною і моторною
жінкою. Ласкавою співучістю приваблювала
її мова. “Пізніше, коли доводилось слухати
“Пісню про рушник”, – згадує письменник, –
щоразу поставав мені перед очима образ цієї
славної, у святковій вишиваній сорочці обухівської жінки, яка безмежно любила свого
сина і розуміла його поезії” [3, с. 100–101].
Звучить “Стежина” (слова А. Малишка).
Вона є символом нашого дитинства, молодих років, вона сивиною ніби поспішає повз
рідну хату в синю невідану далину:
На вечоровім виднокрузі,
Де обрій землю обійма.
Нема кінця їй в темнім лузі,
Та й повороту теж нема.
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Поезія А. Малишка наставляє нас усякчас
бути Людиною, пам’ятати рідний дім. Стежина в кожного одна, але на життєвих перехрестях необхідно керуватися виплеканим мамою
і татом у ваших душах.
А. Малишко та П. Майборода створили багато пісень, але найбільш популярними стали
“Білі каштани”, “Київський вальс”, “Вчителько моя”, “Пісня про рушник”, “Ми підем,
де трави похилі”.
Розглянуті вище фрагменти уроків використовуються для зацікавлення молоді високоморальною культурою, осмислення нею
сучасних соціальних проблем. У житті і творчості письменника акцентуються його
мистецькі звершення, імпульси образної уяви,
викликані насамперед почуттями національного обов’язку, які учні можуть перейняти
для самоусвідомлення, розвитку власного
світосприйняття. Загостривши увагу учнів на
цих питаннях, сприяємо кращому пізнанню
особистості письменника, його світогляду,
характеру, вольових якостей.
Музичний супровід на уроках і позаурочних заходах забезпечують учні. Під час співу
формується їхній музичний виконавський
слух, який передбачає вміння чути не лише
себе, але й партнера, клас у цілому. Ця якість
музиканта особливо важлива для музичних
ансамблів, оркестрів чи концертмейстерів.
Актуально, що розвиток мистецьких здібностей юних музикантів здійснюється безпосередньо під час навчально-виховного процесу.
Сценічне співпереживання виникає внаслідок їхнього невимушеного спілкування у
процесі виконання пісень. Музичний акомпанемент пісень формує виконавську майстерність учневі-піаністові, виховує у нього
впевненість, музичну гнучкість, здатність до
миттєвого артистичного перевтілення, сценічну витримку тощо. Виконання музичного твору відбувається на основі набутих навичок,
якими треба попередньо оволодіти. Ця діяльність охоплює аналіз, порівняння, відбирання
та засвоєння різних засобів виконавства.
Під час виступу на сцені учня супроводжує емоційно-психологічний стан неспокою, який прийнято називати сценічним хвилюванням. Учень, який виступає в академічних (звітних) концертах школи у середньому
три рази у навчальному році, перебуває на
сцені за цей час менше від однієї години. Це
замало, сценічна воля учня повинна тренуватися на частіших і, важливо, вдалих сценічних виступах, якими, зокрема, є виступи на
уроках чи позаурочних заходах з літератури
[8, с. 216].
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Ми розробили й реалізували за участю
учнів також сценарії загальношкільних
літературних свят “Наша дума, наша пісня не
вмре, не загине” (Тарас Шевченко), “Пісня і
праця – великі дві сили” (Іван Франко), “Сім
струн Лесиного серця” (творчість Лесі
Українки) та інших. Участь у позаурочних
заходах учні беруть, не тільки виконуючи
певні ролі чи забезпечуючи музичний супровід, але й на стадії формування сценаріїв,
їхнього сценічного оформлення.
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НАУКА–ШКОЛІ
Комплексний підхід

до оцінки результатів
засвоєння молодшими школярами основної
освітньої програми

Марія Барна,
Ольга Волощенко,
Олександра Козак

(спроба аналізу і вироблення рекомендацій)
Враховуючи дослідження зарубіжних та
вітчизняних науковців, які розробляли дидактичну модель реалізації компетентнісного
підходу до змісту початкової освіти, ми
погоджуємося з тими авторами, які вважають,
що в межах компетентнісного підходу зміст
освіти мусить розглядатися як соціальний
досвід (культура) людства у процесі перетворення у власний досвід особистості, що
відбувається у відповідному освітньому
середовищі.
Принциповою відмінністю компетентностей є те, що, засвоївши їх, учень може їх
застосовувати в інших видах діяльності.
Знання, уміння і навички важливі не як
самоціль, а як засіб досягнення чогось більшого – компетенцій. Поняття “компетентність” і “компетенція” набувають евристичного значення. Компетентність розглядається як результат когнітивного навчання, а
компетенція – як загальна здатність і готов-

ність використовувати знання, уміння й
узагальнені способи дій, засвоєні у процесі
навчання, у реальній діяльності, як здатність
людини встановлювати зв’язки між знанням і
реальною ситуацією, приймати рішення в
умовах невизначеності і виробляти алгоритм
дій для їхньої реалізації. Як зазначає професор Є.Я. Коган, “формування компетенцій
– це не зміна змісту, а зміна технології
навчання”. У зв’язку з цим треба освоювати
технології, методи і прийоми, які дають змогу
як отримати певний освітній продукт, так і
виміряти ступінь його досягнення.
Зарубіжні вчені вважають, що результати засвоєння основної освітньої програми молодшими школярами слід розглядати комплексно:
- через оцінку предметних результатів,
які трактуються як рівні засвоєння предметних культурних (тобто сформованих у людській культурі) засобів і способів діяльності;
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комунікативна, естетико-технологічна (загальнокультурна), навчальна (уміння вчитися) компетентності і компетентності
взаємодії (соціальна);
- педагогічну характеристику соціального
досвіду, якого набуває учень, беручи участь у
суспільно-корисній практичній діяльності
(соціально-трудова).
Ці пласти людського досвіду можна
коротко виразити чотирма дієсловами: “знати”, “вміти”, “створювати”, “виражати власне
ставлення” (обґрунтовувати, бажати, тяжіти,
намагатися).
З позицій компетентнісного підходу діагностика молодших школярів може охоплювати такі компоненти:
1. Предмет діагностики – ключові
компетентності молодшого школяра
у
сферах: предметних і надпредметних знань,
предметних і загальнопредметних умінь,
творчості (креативності), емоцій і цінностей.
2. Методи діагностики: перевірні роботи,
педагогічне тестування, психологічне тестування, “таблиці компетентностей” (таблиця 1).
3. Види діагностичного контролю:
поточний, тематичний, підсумковий.
4. Види оцінки: 12-бальна оцінна шкала,
бали за рівнем розвитку компетентності
(РРК), рейтинг, накопичувальні бали, безоціночна модель (залік, незалік) тощо.

- через оцінку ключових компетентностей, вияви яких можливі на завершенні
початкової освіти;
- через характеристику соціального
досвіду учнів.
З огляду на такі підходи акцент ставиться
на оцінку компетентнісних результатів
шляхом використання сучасних оціночних
процедур, які визначають засвоєння засобів і
способів дії. Перевіряти треба те, що дитина насправді уміє робити!
Повноцінні дії без знань неможливі, але
знання не є результатом навчання самі собою.
Предметні результати можна згрупувати у так
звану “грамотність” (“мовна грамотність”,
“математична грамотність”, “комп’ютерна
грамотність” і т.д.).
Отже, можна вважати, що на
завершенні початкового ступеня освіти
результати навчання школярів можуть бути
представлені комплексно через:
- предметні грамотності (у нашому
трактуванні “предметні компетентності”,
які визначаються на основі вимог до
навчальних досягнень учнів, що вказані у
програмах кожного предмета (наказ МОН
України від 20.08.08 р. № 755));
- вияви ключових компетентностей:
компетентності у розв’язуванні проблем (завдань) (проблемна), а також інформаційно-

Таблиця 1.
Методи діагностики різних ключових компетентностей
Сфери ключових
компетентностей
Предметні і
надпредметні
знання
Предметні і
загальнопредметні
уміння
Творчість
Емоції/цінності

Предметні
перевірні роботи

“Таблиці
компетентностей”

+
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Психологічне
тестування

+

+

+

+
+

+
+

Перевірні (діагностичні контрольні) роботи доцільно проводити або окремо з навчальних дисциплін “Українська мова”, “Українське читання”, “Математика”, Курс “Я і
Україна”, або інтегровано: “Словесність” та
“Математично-природнича освіта”.
Завдання для цих робіт не повинні виходити за межі програмових вимог, але їх
потрібно складати з огляду на необхідність
оцінювання чотирьох когнітивних рівнів:
“знання”,
“розуміння”,
“застосування”,
“обґрунтування”, тобто відповідний відсоток

Педагогічне
тестування

+
+
+

(40% -20%) завдань повинен викликати в
учня необхідність діяти в зміненій чи новій
навчальній ситуації, виявляти творчі здібності, кмітливість, вибір певної системи
цінностей тощо (досвід розробки таких робіт
та їхнього проведення у нас є).
“Таблиці компетентностей” можуть використовуватися при діагностиці загальнопредметних умінь і навичок (уміння вчитися
(організаційній), соціально-трудовій, загальнокультурній, інформаційно-комунікативній, здоров’язбережувальній діяльності),
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креативній компетентності та компетентності
у сфері цінностей та емоцій. Ту чи іншу
сферу компетентності для зручності діагностики треба розбити на систему характеристик
учня у формі різних тверджень (наприклад:
“володіє прийомами самоаналізу”, “класифікує інформацію”, “приймає нестандартні
рішення” в проблемних ситуаціях і т.д.).

Педагогічне і психологічне тестування
(тест на інтелектуальні здібності, тест
креативного мислення П.Торренса, тест “Дім
– Дерево – Людина” чи інші) проводять
педагог і психолог. Діагностику можна
проводити наприкінці кожного семестру з
наступною науковою обробкою результатів,
відповідними оцінками та висновками.

Таблиці компетентностей
Компетентність “уміння вчитися” – здатність учнів самостійно й ініціативно просуватися у
навчанні і розвитку, вибудовувати свою освітню траєкторію, а також створювати необхідні
для власного розвитку ситуації та адекватно їх реалізовувати
Основні рівні здатностей
(можливостей) і вмінь учня
Початковий (знання)
Середній
(розуміння)

Достатній
(застосування)

Високий
(обґрунтування)

Орієнтовний перелік можливих дій учня
 знає і дотримується режиму навчальної діяльності
 планує роботу на день;
 орієнтується у методичному апараті підручників (розуміє значення всіх
символів, кольорових шрифтових позначень);
 визначає і формулює власні досягнуті результати за шкалами: знає / не
знає; уміє / не уміє; компетентний / некомпетентний)
 користується довідковою літературою;
 починає виконувати самостійну роботу після її обдумування;
 реалізує плани у самостійній діяльності та діяльності, підтримуваній
учителем, батьками та іншими дорослими;
 тримає в порядку своє робоче місце та навчальне приладдя
 працює швидко і зосереджено;
 розподіляє час на певні проміжки для виконання роботи;
 цінує час – власний та інших людей;
 використовує для саморозвитку отримувані оцінки та рекомендації;
 аналізує успіхи та невдачі;
 коригує плани

Інформаційно-комунікативна компетентність –(здатність (можливість) розв’язувати
завдання (задачі), які виникають в освітньому і життєвому контексті з адекватним
застосуванням найбільш поширених ІКТ)
Основні рівні здатностей
(можливостей) і вмінь учня
Початковий
(знання)

Середній
(розуміння)

Орієнтовний перелік можливих дій учня
 вибирає правильні інструменти і дії щодо фіксації об’єктів і процесів в
навколишньому середовищі;
 фіксує необхідні елементи і контексти з необхідною технологічною
якістю (хід експерименту, дискусії в класі тощо);
 вибирає способи отримання інформації;
 знаходить у повідомленні інформацію: конкретні відомості; тлумачення
значення слова або фрази; основну тему чи ідею; опис взаємовідносин
між дійовими особами
 планує пошук інформації;
 формулює пошукові запити;
 вміє звернутися до пошукових систем інтернету, до знаючої людини,
довідкових та інших паперових чи цифрових джерел;
 формулює питання до вчителя (експерта) з вказуванням на
недостатність інформації чи своє нерозуміння інформації;
 планує створення повідомлення, оптимально поєднуючи для цього різні
форми (текст, рисунок, схема, анімація, фото, відео, звук, особиста
презентація) представлення інформації та інструментів її створення та
організації;
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Достатній
(застосування)

Високий
(обґрунтування)

 проводить самостійні спостереження й експерименти;
 знаходить у повідомленні інформацію: конкретні відомості; тлумачення
значення слова або фрази; основну тему чи ідею; опис взаємовідносин
між дійовими особами;
 бере участь в дискусії та діалозі;
 перетворює запис усного повідомлення (включаючи презентацію),
інтерв’ю, дискусії у письмовий текст
 встановлює взаємозв’язок між подіями;
 оцінює правдоподібність повідомлення;
 оцінює негативне чи позитивне ставлення автора до подій та
використовувані ним прийоми;
 вирізняє із повідомлення інформацію, яка потрібна для вирішення
отриманого завдання;
 відсіює непотрібну інформацію;
 виявляє у тексті недостатність чи незрозумілість даних;
 зіставляє і порівнює інформацію з різних джерел;
 виявляє різні погляди, ґрунтуючись на власному досвіді;
 формулює висновки з викладених фактів;
 коротко резюмує, коментує, ілюструє інформацію;
 вміє враховувати особливості інших учасників, їхню позицію;
 визначає, які результати досягнуті;
 створює власні проекти і плани у різних формах (текст, креслення,
віртуальна модель)

Загальнокультурна компетентність – здатність діяти в навколишньому середовищі
відповідно до моделей і стереотипів поведінки, яка у традиційній мові позначається словом
“культура”: культура поведінки, культура побуту, культура праці, організаційна культура
тощо
Основні рівні здатностей
(можливостей) і вмінь учня
Початковий (знання)
Середній (розуміння)
Достатній (застосування)
Високий (обґрунтування)

Орієнтовний перелік можливих дій учня

 діє згідно з прийнятими у суспільстві нормами і цінностями
оцінює об’єкти і явища, в тому числі власні дії з естетичних позицій,
прийнятих у суспільстві норм і цінностей;

Соціально-трудова компетентність – здатність здійснювати постановку і розв’язувати
визначені типи задач соціальної, організаційної взаємодії
Основні рівні здатностей
(можливостей) і вмінь учня
Початковий (знання)
Середній
(розуміння)

Достатній
(застосування)
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Орієнтовний перелік можливих дій учня
 формулює цілі сумісної діяльності
 осмислює роль, позицію і цілі учасників сумісної діяльності,
враховуючи їхні відмінності та суперечності
 визначає за вербальною і невербальною поведінкою стан інших людей і
живих істот та адекватно реагує
 планує взаємодію;
 співпрацює з іншими людьми різного віку у навчальній, ігровій та
інших видах діяльності;
 знаходить шляхи розв’язання конфлікту, в тому числі і в якості третьої
сторони;
 демонструє способи поведінки у ситуації неминучого конфлікту і
зіткнення інтересів, досягнення компромісу;
 демонструє готовність до осмисленої зміни власної поведінки;
 втілює в ігровій формі власний задум, погоджує його з партнерами по
грі;
 демонструє відповідальність за отриманий результат перед собою,
своїми ровесниками, педагогами та батьками;
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Високий
(обґрунтування)

 виконує роботи із самообслуговування;
 виконує суспільно корисні (громадські) доручення;
 демонструє застосування навичок самоорганізації, самодисципліни,
володіння собою;
 бережливо, з розумінням і любов’ю ставиться до флори і фауни;
 підтримує чистоту відвідуваних місць;
 дбає про збереження та зміцнення свого здоров’я та безпеку;
 поважає і сповідує цінності сім’ї, суспільства, школи, колективу
 оцінює хід взаємодії, ступінь досягнення проміжних і кінцевих
результатів;
 оцінює успішність взаємодії;
 виявляє творчість та ініціативу в реалізації поставленого вчителем
завдання;
 оцінює власні дії та дії інших людей з погляду загальноприйнятих норм
поведінки;
 керує виявами своїх емоцій;
 виявляє толерантність до оточення (ставиться з повагою до людей
іншої національності, культури, релігійної приналежності; готовий
вступати з ними в контакт, організовувати продуктивний діалог,
спілкування та ін.)

Формування життєвих компетентностей

Роман Гринчук

особистості та підготовка її до успіху
Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, не має жодної цінності. Кожен із нас
приходить у життя із природженою здатністю жити щасливо й успішно. А ми повинні збагатити цю здатність знаннями і навичками, які допомогли б нам її найефективніше реалізувати
Р. Кіосакі
Вступ
парадигми, яка враховує зміни, що відбулись
Людство Землі перейшло у XXI століття й
у суспільстві: а) перехід від індустріального
III тисячоліття. Цей перехід відображає певні
до постіндустріального суспільства; б) збільглибинні процеси у житті людства, певні
шення рівня невизначеності навколишнього
об’єктивні цикли соціально-економічного
середовища та інформаційного потоку;
розвитку суспільства, у тому числі педагов) зростання динамізму процесів; г) перехід
гіки. Педагогіка нині стоїть перед проблемою
до ринкових механізмів; ґ) зростання рольо– або вона далі розвиватиметься в руслі
вої мобільності; д) з’ява нових професій, їхня
традиційних понять, підходів до дитини як
демаркація – це диктує необхідність формуоб’єкта впливів, предметоцентризму, абсовання життєво творчих компетенцій осолютизації розумового розвитку, недооцінки
бистості, які приведуть її до життєвого успітворчого розвитку дитини, її самоосвіти,
ху. А це, своєю чергою, передбачає реформи
мистецтва жити – а відтак вичерпання
у змістовій, технологічній, навчально-виховжиттєвого потенціалу, або наповнюватиме
ній, управлінській архітектоніці школи.
освіту новим життєтворчим змістом. Останнє
передбачає
створення
нової
освітньої
І. Успішна школа – успішна особистість
Формування успішної особистості передбачає формування успішної школи. Пропонуємо таку
формулу успішної школи:
УШ = УД+УЗ+УП0+УП+УВ+УУ = УДе,
(1)
де УШ – успішна школа, УД – успішний директор, УЗ – успішний заступник директора, УП0 –
успішний педагог-організатор, УП – успішний психолог, УВ – успішний вчитель, УУ –
успішний учень, УДе – успішна держава.
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Або
Освітня структура
УШ = У (Д+З+П0+П+В+У) = УДе ….компонента

У(М0+Оу+Му+Рв) (2)

Внутрішні чинники
Зовнішні чинники
де Мо – Міністерство освіти; Оу – обласне управління освіти; Му – міське управління освіти; Рв –
районний відділ освіти.
Колізії та суперечності, що виникають між Оу, Му, Рв, навряд чи дають можливість формувати й
розвивати успішну школу. Тому треба гармонізувати відносини між Оу, Му, Рв, вибудувати
оптимальну структуру їхнього функціонування та взаємодії, що забезпечить прогрес розвитку
освіти. Пропонуємо таку схему впливу успішної школи (УШ) на особистість.
Схема 1
Успішна Школа (надає) → (що) Життєві Компетентності → (кому) Особистості, або
Успішна Школа → Успішна Особистість
Успішна школа та, що готує особистість до успіху, формує успішну особистість (УО),
формуючи її життєві компетентності, які можна поділити на внутрішні та зовнішні.
Схема 2
Життєві компетентності (ЖК) = Внутрішні життєві компетентності (ВЖК) + Зовнішні життєві
компетентності (ЗЖК) → Успішна особистість (УО)
Компетентності характеризують кожну людину. Отже, їх мають і вчителі, і учні. Спершу
розглянемо внутрішні і зовнішні компетентності вчителя.
2. Внутрішні життєві компетентності вчителя
ВЖК притаманні людині (особистості), яка має мозок і тіло. Відтак, ВЖК можна умовно
поділити на компетентності мозку (КМ) і компетентності тіла (КТ).
Схема 3
Внутрішні життєві компетентності = Компетентності мозку + Компетентності тіла
Зараз відомо вісім центрів компетентності мозку (див. схему 4).
Схема 4
Мовна компетентність
Логічна компетентність
МК
ЛК
1
2
3
5
Кінестетична
Музична
компетентність (фізична)
компетентність МуК
КеК
Компетентний мозок
КМ
Просторова
4
6
Екологічна
компетентність
компетентність ЕК
ПК
7
8
Інтраперсональна компетентність
Інтерперсональна компетентність
(внутрішня)
(міжособистісна)
Я (ВК)
Ми (МоК)
Права півкуля мозку

Права півкуля

Права півкуля

Ліва півкуля мозку

Ліва півкуля мозку містить перших два центри компетентності: мовної та логічної, решта
шість зосереджена у правій частині мозку.
Окрім того, наш мозок функціонує, як теле- чи радіостанція на чотирьох довжинах хвиль із
частотою: 13–25 Гц – стан “бета” β; 8–12 Гц – стан “альфа” α (ідеальний до навчання стан
“розслабленої готовності”); 4–7 Гц – стан “тета” θ; 0,5–3 Гц – стан “дельта” Δ (таблиця 1).
Традиційне навчання, що формує знання, уміння і навички, задіює переважно ліву півкулю
мозку, розвиває мовні та логічні центри компетентності та залишає бездіяльною праву півкулю
і лише побічно розвиває музичні, екологічні, фізичні, просторові, внутрі- і міжособистісні
компетентності. Відтак, педагогам потрібно розвивати не лише ліву, але й праву півкулю.
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Таблиця 1. Хвилі мозку:
Стани

Вигляд

1. Бета (β)
2. Альфа (α)
3. Тета (θ)
4. Дельта (Δ)

Частота
13–25 ц
8–12 Гц
7–4

Гц

0,5–3 Гц

1. Стан збудження “бета” (β) на частоті 13–25 Гц – свідома діяльність мозку.
2. Стан “розслабленої готовності” мозку “альфа” (α), 8–12Гц – ідеальний для навчання.
3. Стан раннього сну“тета” (θ), 4–7 Гц – мозок переробляє інформацію, накопичену за день.
4. Стан глибокого сну “дельта” (Δ) – частота 5–3 Гц.
Для роботи мозку потрібна енергія, що надходить у тіло з їжею та киснем. Інформація проникає
до мозку завдяки тілу: через зір, слух, смак, дотик, нюх і практичні дії (компетентності тіла).
Діяльність – найефективніша форма існування особистості, що максимально об’єднує всі
органи тіла з мозком, забезпечуючи також успішне навчання.
3. Зовнішні життєві компетентності вчителя
Насамперед треба розрізняти терміни “компетентність” і “компетенція”. Компетенція – це
наявність в особистості знань, умінь, навичок, цінностей і ставлень. В останніх публікаціях
ЮНЕСКО компетентність – це здатність особистості поєднувати знання, уміння, навички,
цінності, ставлення, щоб успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти та
виконувати поставлені завдання.
Емоційна компетентність
Фундамент формування ЗЖК у вищенаведеній формулі (2) припадає на складову
вчитель плюс учень (В+У), яка є інтерактивною взаємодією вчителя і учня, підґрунтям
якої є любов і повага до учня, створення
позитивної атмосфери, розуміння місії
дитини, як устремління її душі до Бога, як
істоти космічної, що прагне самовдосконалення, самоствердження, пошуку свого “Я”,
що приведе її до життєвого успіху. Тут
доречно згадати про дев’ять плодів Святого
Духа, які можна вважати найважливішими
життєвими компетентностями особистості:
Любов, Віра, Добро, Мир, Лагідність, Милосердя, Поміркованість, Терпеливість, Радість.
Це своєрідне пробудження душі учня. Для
цього потрібне щиросердне тепло, світло і

любов – любов вчителя, батьків, людей. Душа
і Воля – це ті поняття, яким досі мало
приділяється уваги у сучасній педагогіці,
залишаючи їх церкві, релігійним громадам. А
шкільний предмет “Християнська етика” не
вирішує всіх проблем розвитку і формування
душі дитини. Вважаю, що до навчального
плану треба додати предмет “Психологія”.
Позитивні емоції у взаємодії “вчительучень” (пробудження душі учня за формулою
“пристрасть (запал)+візія+діяльність=успіх”)
забезпечує так звана емоційна компетентність, від якої на 80% залежить життєвий
успіх. Завдяки емоціям у мозку утворюються
ендорфін й ацетилхолін, що є оливою,
паливом для розуму і пам’яті.

Розвиток мозку та інтелекту
Мозок кожної людини нагромаджує інформацію через асоціації. Стимулювання
асоціативного мислення учнів здійснюється різними шляхами: фарбуванням стін кабінету у
відповідні кольори; вивішуванням великої кількості різнокольорових таблиць, плакатів, різної
наочності; прослуховуванням музики доби бароко ритмом 60–70 ударів за хвилину;
конспектуванням у вигляді асоціативних схем, малюнків, діаграм, а не тільки у вигляді запису,
нотування; пропозицією дітям мріяти, мати своє бачення (візію) розв’язуваної проблеми: “Коли
ви перестаєте мріяти, ви перестаєте жити” (Малкольм Форбес); застосуванням ігрового стилю
навчання (урок-гра); активізацією дитини до пізнання через запал, пристрасть.
Ці шляхи забезпечують найоптимальніше функціонування розумової діяльності мозку,
налаштовуючи його на діяльність з частотою 8–12 Гц (стан “розслабленої готовності”),
задіюючи шість центрів компетентності, що розміщені у правій частині мозку.
37

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2010 / № 2

Такого стану ще можна досягнути музикою. Музика знижує стрес, пом’якшує тривогу,
збільшує енергію й покращує пам’ять. Музика робить людей кмітливішими. Найчастіше
використовують барокову музику композиторів початку XVIII ст.: А. Кореллі, А. Вівальді,
Ф. Куперена, Й.-С. Баха й Г.-Ф. Генделя. Існує навіть окрема методика навчання з
використанням музики – т. з. “Концерти Лозанова” (див. додаток 1). На уроках мають звучати і
запитання учнів. Що їх більше, то ліпший урок.1
Урахування вчителем стилів навчання учнів
У типовій групі учнів можна виділити такі стилі навчання: 37% – тактильний
(кінестетичний) стиль (рухова активність, пізнання через дотик), 34% – аудіальний (пізнаємо
те, що чуємо), 29% – візуальний (пізнаємо те, що бачимо). Характерні ознаки кожного зі стилів
зведено у таблиці 2. (Тест на визначення стилів навчання вміщено у додатку 3).
Таблиця 2
Характеристики стилів навчання учнів
Стиль навчання
Візуальний (В)

Аудіальний
(слуховий)
А (С)

Тактильний
(кінестетичний)
Т (К)

Характерні ознаки
Сидить спокійно, дивиться вперед або піднімає очі вгору, коли думає, говорить
швидко. Акуратний. Гарно вдягнений, добре організований. Пропускає 1–2
складні слова в диктанті. Читає сам, не покладаючись на читання вчителя. У мові
переважають фрази: “Мені все ясно”, “Я бачу, що ти маєш на увазі”.
Дивиться то в один, то в другий бік, говорить ритмічно, активно киває головою,
коли згоден із вчителем, часто тихо про себе повторює слова вчителя, завжди
запитує, що його цікавить, легко відволікається навіть на шепіт. Свій твір краще
розповість, ніж напише. У письмових роботах має проблеми зі стилем і
пунктуацією. Використовує фрази: “Я чую, що ти кажеш”, “Це не звучить”.
Низький рівний голос, повільний темп мовлення, схильний торкатись людей.
Дивиться вправо і вниз. Підхоплюється, щоб роздати зошити на прохання
вчителя. Водить пальцем рядками книжки, коли вчитель її читає. Часто
погойдується на стільці, коли слухає. Любить гратися з об’єктами: крутить у
пальцях олівець, перебирає папери. Рухливий. Важко засвоює граматичне
правило, якщо вчитель не придумає якоїсь гри. Переважають фрази: “Я це
відчував”, “Це вагома ідея”.

Урахування вчителем стилів мислення учнів
Окрім стилів навчання та праці, розрізняють ще чотири стилі мислення: 1) конкретнопослідовний; 2) конкретно-вибірковий; 3) абстрактно-послідовний; 4) абстрактно-вибірковий
(див. таблицю 3). Тест на визначення стилів мислення вміщено у додатку 4.
Таблиця 3
Характеристики стилів мислення учнів
№
1

2
3

4

1

Стиль
Конкретнопослідовний
(КП)
Конкретновибірковий
(КВ)
Абстрактнопослідовний
(АП)
Абстрактновибірковий
(АВ)

Характерні ознаки
Учень-реаліст. Мислить упорядковано, послідовно, лінійно. Легко зауважує
й відтворює деталі, швидко запам’ятовує факти, інформацію, правила,
формули. Має організаційні здібності. Властивий метод учіння – практика.
Оптимальні для нього умови – тиша, практика.
Учень-реаліст, але має потребу у пошуку альтернативи, мислить по-своєму.
Йому властиве нелінійне мислення. При розв’язуванні нової задачі йому слід
встановлювати терміни виконання.
Учень мислить поняттями абстрактно-логічно, аналізує інформацію. Любить
читати і працювати самостійно, не в групі. Йому слід розв’язувати вправи на
логічне мислення – це живить інтелект. Любить упорядковане довкілля.
Учень піддається впливу емоцій і образів. Відчуває тиск жорстко
структурованого довкілля. Засвоює через враження. Здатний до навчання
через асоціації. Любить наочність. У роботі з ним використовуйте уміння
працювати з людьми.

Зважаючи на наявність тактильного стилю навчання у кожного учня, з метою забезпечення розумової
діяльності всього об’єму мозку, особливо в учнів початкової школи, учителю слід передбачити рухову
активність учнів на уроках. На жаль, вона присутня лише на так званих фізкультхвилинках, та й то не
завжди.
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6. Емпатія5

5. Стиль
поведінки у
конфліктних
ситуаціях

4. Комунікативні
здібності

3. Рольова
ідентифікація

2. Активна
громадська
позиція
3. Дотримання
демократичних
цінностей
4. Нормативноправова
компетентність
5. Модель поведінки, що відповідає Законодавству України
6. Плюралізм6
сприйняття

1. Патріотизм

Політична
компетентність

3

3. Збереження
біосфери

2. Гармонійне
співіснування з
довкіллям

1. Знання
законів екології

Екологічна
компетентність

5. Дисциплінованість

4. Знання законів
економіки

3. Культура праці

2. Маркетинг4

1. Менеджмент2

Підприємницька
компетентність

7. Знання мов

6. Імідж

5. Педагогічний
такт

4. Ціннісні
орієнтації

3. Толерантність

2. Мовленнєві
навички

Культурологічна
компетентність
1. Стиль
педагогічної
діяльності

6

3

Менеджмент – процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації
Рефлексія – у психології – принцип людського мислення, що спрямовує його на осмислення та усвідомлення власних дій
4
Маркетинг – діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства
5
Емпатія (співпереживання) – розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої особи у формі співпереживання
6
Плюралізм – визнання множинності істин

2

6. Інноваційна
діяльність

5. Особисті
досягнення

4. Здатність до
самоосвіти

3. Особистісна
зрілість

2. Рефлексія3

1. Організаційні
здібності

1. Ерудиція,
досконале знання
предмета

2. Педагогічна
майстерність

Соціальна
компетентність

2

Професійна
компетентність

1

Успішно компетентний вчитель
4
5

Схема зовнішніх життєвих компетентностей учителя
Зовнішні життєві компетентності (ЗЖК), якими повинен володіти вчитель, щоб бути успішним, представлені на схемі 5.

3. Використання
комп’ютерів на
уроках

2. Інформаційна
культура

1. Комп’ютерна
грамотність

Інформаційнокомунікативна
компетентність

7

4. Духовне
здоров’я

3. Соціальне
здоров’я

2. Психічне
здоров’я

1. Фізичне
здоров’я

39

Здоров’язберігаюча
компетентність

8

Схема 5
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Структура науково-методичної роботи школи
Такий арсенал компетентностей вчителя формується як зовнішніми, так і внутрішніми впливами.
До зовнішніх впливів, які формують компетентності вчителя, належать: навчально-виховні заклади;
інститут післядипломної перепідготовки педагогічних кадрів; курси; конференції; симпозіуми;
ярмарки педагогічних ідей; семінари; тренінги; наради; регіональні методичні об’єднання;
вчительські асоціації; громадські об’єднання, організації; соціальні інституції; культурологічні
об’єднання; релігійні громади.
Внутрішній вплив детермінується станом організаційної культури школи (рольової,
авторитарної, командної і автономної), її панівним типом. На схемі 6 подано структуру науковометодичної роботи Львівської середньої загальноосвітньої школи № 34.

Схема 6

Методична рада
4

5

6

7

8

9

Фізико-математичний цикл предметів

Суспільно-історичний цикл предметів

Природничий цикл предметів

Естетичний цикл предметів

Курс захисту Вітчизни та фіз.виховання

Англійської мови

Класних керівників початкової школи

Класних керівників основної та старшої
школи

10

Методичні об’єднання

Соціальний педагог

3

Соціальнопсихологічна служба
1
2

Практичний психолог

2

Початкових класів та вихователів груп
продовженого дня

1

Гуманітарний цикл предметів

Методичні об’єднання

Психологічна освіта

Колективні форми роботи

Індивідуальні форми роботи

Консультації
соціолога

Педагогічна рада
Професійні конкурси
Методичні тижні

Наставництво
Консультації
Управління самоосвітою

Консультації
психолога

Методичні оперативки

Атестація

Рада школи
Школа молодого вчителя
Творчі групи

Узагальнення прогресивного
педагогічного досвіду
Професійні конкурси

Навчальні заклади

Участь у педагогічних ярмарках

Громадські організації
Асоціації

Участь у проектах
Інноваційна діяльність

Психолого-педагогічний семінар
Психолого-педагогічний тренінг

Органи управління освітою
Церква

4. Зовнішні життєві компетентності учня
Розглянемо складову успішний учень УУ формули (1). Інтерактивна взаємодія вчитель↔учень
детермінує життєві компетентності учня, які приводять його до життєвого успіху. Зрозуміло, що
вони дещо перегукуються із життєвими компетентностями вчителя, але є і певні специфічні
відмінності, які можна зауважити, проаналізувавши схему компетентностей вчителя (схема 5) і
схему компетентностей учня (схема 7). Освітянські представництва ЄС, США та Канади в межах
Міжнародної програми “Визначення і відбір ключових компетенцій: теоретичні і концептуальні
засади” зі скороченою назвою “DeSeCo” визначили основні ключові компетентності учня, які вже
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згадувались вище. Ці ключові компетенції можуть змінюватись разом із змінами, які проходять у
суспільстві. Кожна країна світу визначила ключові компетентності своїх учнів.
Наближено ці ключові життєві компетентності учня можна виразити формулою, в основі якої
лежить теза: “Кожна людина повинна усвідомити, що її життя – це результат єдиної здатності – до
самоосвіти”. Про це також говорив Д. Писарєв: “Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре,
що справжня освіта – це самоосвіта”.
ЖКУ = ЗУНР (10С),

(3)

де: ЖКУ – життєві компетентності учня, З – знання, У – уміння, Н – навички, Р – розвиток, С –
самоосвіта, 10 – кількість складових самоосвіти1.
Ця формула – це когнітивна складова ключових життєвих компетентностей учня (схема 7).

Схема 7

Методологічна

Знання мов

Здоров’язберігаюча

Екологічна відповідальність за довкілля

Підприємницька

Культурологічна

Стратегічна

Економічна

Політична

Соціальна

Креативна

Когнітивна

Успішно компетентний учень – Ключові компетентності (DE SE CO)

5. Успішний директор
Незаперечною є істина, що розвиток успішної школи – це насамперед розвиток її директора,
здатного вийти за жорсткі межі усталених управлінських дій й інтенсивно розвиватись. Розглянемо
складову “успішний директор” (УД) формули (1).
Успішний директор має постійно забезпечувати нову якість школи, усвідомлюючи, що в основі
розвитку лежить зміна характеру діяльності та стосунків усередині колективу. Відтак, шлях
розвитку школи – це складна робота, яку неможливо здійснити, не маючи відповідних життєвих
компетентностей, які б привели школу і директора до успіху. Серед них: лідерство, адаптованість,
особиста стабільність, наявність команди однодумців, вміння її створити, володіння основними
функціями менеджменту, репутація, оптимальна відкритість, рейтинг успішності школи,
міжнародний авторитет, стан роботи в умовах змін (див. схему 8).

Схема 8
Лідерство

Адаптованість

Особиста
стабільність

Репутація

Наявність команди
однодумців, вміння
її створити

Компетентності директора
школи

Володіння основними функціями
менеджменту

Стан роботи в
умовах змін
Оптимальна
відкритість
Рейтинг
успішності
школи

Міжнародний
авторитет

1

Самопізнання, самооцінка, самоусвідомлення, саморозвиток, самостратегія, саморегуляція,
самоствердження, самореалізація, самоконтроль.
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6. Успішний заступник директора
Розглянемо компоненту УЗ успішний заступник директора у формулі (1), тобто визначимо
ключові компетентності заступника директора, що приводять його до успіху.
Проблема компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи є
пріоритетною для системи управління і як самостійною, актуальною та недостатньо вивченою.
Компетентності, представлені на схемі 9, також можуть змінюватись, бо за законом Пітера:
“Раз і назавжди визначений рівень компетентності – це міф”.
Схема 9
Креативна

Когнітивна

Аксіологічна

Самоосвітня

Успішний
заступник директора

Тактична

Культурологічна

Духовно- моральна

Інсайтова

Стратегічна

Інноваційна

Коучінгова

Методологічна

Коучінгова компетентність – підбір стилю управління, вибір рішення залежно від готовності
підлеглого. Коучінг виник у кінці ХХ – на початку ХХІ століття.
Інсайтова компетентність – безпосереднє бачення кінцевого результату в усіх деталях і шляху
до нього (осяяння).
Інноваційна компетентність – володіння новими технологіями та методами навчання.
Стратегічна компетентність – орієнтованість розвитку школи на майбутнє.
Тактична компетентність – арсенал засобів для досягнення стратегічної мети.
Методологічна компетентність – сукупність використовуваних методів роботи.
Когнітивна компетентність – пізнавальна діяльність особистості.
Креативна компетентність – творча діяльність особистості.
Аксіологічна компетентність – вміння створити умови для розвитку в межах Закону.
7. Успішний педагог-організатор
Компетентності педагога-організатора мають свою специфіку порівняно із компетентностями директора, заступника директора, учителя, учня і випливають із його посадових
обов’язків, представлених на схемі 10.
Схема 10
Професійна компетентність

Правова
компетентність

Методологічна
діяльність

Соціологічна
компетентність

Загальна
культура
Успішний педагогорганізатор
Співпраця із
батьками

Екологічна
компетентність

Співпраця із
громадськими
організаціями
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Додатки
Додаток 1. Концерти Лозанова
Концерти Лозанова використовують музику як засіб для релаксації розуму й налаштування
особи на найвищий рівень сприйняття інформації, залучаючи при цьому підсвідомість. Це стан
розслабленої готовності мозку, так званий стан “альфа”. Частота хвиль мозку, яка максимально
співзвучна з підсвідомим, становить 8 – 12 Герц. Цей стан породжує натхнення, швидке
засвоєння фактів, поліпшує пам’ять. Є два типи концертів: 1) “активний”; 2) “пасивний”.
“Активний” концерт Лозанова – вербальне подання навчального матеріалу з
використанням наочності у супроводі драматичної музики. Вчитель читає, розказує текст,
вірші, історії, вимовляє фрази, подає нову лексику. Він навмисно протяжно вимовляє слова,
його голос наростає і знижується, пристосовуючись до музики, акцентуючи на емоційній
структурі матеріалу. Учні відтворюють ключові слова і фрази, називаючи їх на прохання
вчителя.
“Пасивний” концерт Лозанова – це також вербальне подання вчителем навчального
матеріалу, але в супроводі дуже специфічної, повільної барокової музики з ритмом від 52 до 68
ударів на хвилину. Пасивний концерт іде одразу за активним. Учнів просять заплющити очі,
зручно розташуватися в кріслах, світло в класі приглушене. Голос вчителя ллється плавно в
такт музиці, він не жаліє часу на те, щоб акцентувати або повторити нові слова, вимовляючи
кожне з особливою тональністю.
Цей пасивний концерт слід прослухати ще раз перед сном, можна також і під час сну. При цьому
слід пам’ятати, що мозок звукову інформацію сприймає дискретно, квантами, звуковими байтами з
семи-восьми слів. Потім йде чотирисекундна пауза для реєстрації у мозку звукового байта.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

“Активний” концерт
Бетговен. Концерт для фортепіано з
оркестром №5, В-dur
Бетговен. Концерт для скрипки з оркестром
D-dur, опус 61
Бетговен. Фортепіанний концерт V-Es-dur,
опус 73
Моцарт. Симфонія D-dur, Гафнерівська,
Симфонія D-dur, Празька
Моцарт. Симфонія А-dur №29 Симфонія Gmoll №40
Моцарт. Концерт для скрипки з оркестром
А-dur, №5
Моцарт. Концерт для скрипки з оркестром
D-dur, №7
Гайдн. Концерт для скрипки з оркестром Сdur, №1
Гайдн. Концерт №2 G-dur для скрипки з
оркестром. Симфонія F-dur №67
Гайдн. Симфонія C-dur №101, Симфонія Gdur №94, Симфонія B-dur №69
Брамс. Концерт для скрипки з оркестром Ddur, опус 77
Чайковський. Фортепіанний концерт b-moll

“Пасивний” концерт
Кореллі. Concerti Grossi, опус 6 №2, №4, №5, №8,
№9, №10, №11, №12
Кореллі.Concerti Grossi, опус 4 №10, №11, №12
Гендель. Концерт для органа з оркестром №6, В-dur
опус 7
Гендель. Музика на воді
Бах. Фантазія для органу G- dur. Фантазія для
органу C-moll
Бах. Фантазія для органу Тріо d-moll
Бах. Фантазія для органу. Канонічні варіації
Бах. Фантазія для органу. Toccata
Бах. Прелюдія G- dur, догматичні хорали
Куперен. Сонати для клавесину: Le Parnasse
(Апофеоз Кореллі), L'Estree
Рамо. Концертні фрагменти для клавесину. Pieces de
clavecin №1 №5
Вівальді. П’ять концертів для флейт і камерного
оркестру

Додаток 2. Замість нотувати, малюйте асоціативні схеми
Мозок не зберігає інформацію лінійно, рядками чи стовпчиками, а на деревоподібних
дендритах, тобто за допомогою певних моделей, схем (патернів) та асоціацій. Тому не
записуйте, а малюйте асоціативні схеми. Робіть це в кольорі, з розгалуженнями, малюночками,
символами, моделями й асоціаціями.
Основні принципи асоціативних схем на засвоєння інформації
1. Уявіть, що мозкові клітини – наче деревця, на галузках яких зберігається тематично
споріднена інформація.
2. На аркуші паперу спробуйте накреслити основні моменти будь-якої теми у формі дерева.
З. Почніть схему в центрі аркуша з головного елемента, найліпше – символа, від якого
розгалужуються інші елементи.
4. Записуйте тільки одне слово чи символ на позначення одного пункта, який хочете
запам’ятати.
5. На ту саму гілку помістіть споріднені пункти, наче промені сонця.
6. Для подібних тем беріть олівці чи маркери одного кольору.
7. Малюйте стільки малюнків і символів, скільки зможете.
8. Коли закінчите малювати одну розгалужену гілку, обмалюйте її різнокольоровим
кордоном.
9. Регулярно доповнюйте кожну схему. Легше починати з загального, а далі розбудувати
асоціативну схему, переходячи до конкретного, коли довідуєтеся щось нового із заданої
тематики.
Основні принципи асоціативних схем на відтворення інформації
1. Уважно перегляньте асоціативну схему.
2. Заново намалюйте асоціативну схему. Це допоможе вам пов’язати все вивчене досі власне
за допомогою схем і асоціацій.
3. Не забудьте передати основну тезу одним словом. Це дуже важливо!
4. Увечері, перед сном, увімкніть заспокійливу музику барокового стилю.
5. Подивіться по-іншому на асоціативну схему.
6. Пригадайте собі те, що ви вивчили за день, спробуйте уявити це наочно.
7. Поміркуйте над асоціаціями перед сном – це важливий елемент навчального процесу.
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Додаток 3. Тест на визначення стилю навчання:
Поставте “плюси (+)” біля тих варіантів відповідей, які вам підходять:
1. Коли у мене є вільний час, я віддаю перевагу:
В.  - перегляду телевізора, відео чи походу в кіно.
А.  - слуханню музики, радіо, чи читанню книги.
Т.  - спортивним заняттям, рукоділлю, майструванню чогось.
2. В інших людях я насаперед помічаю:
В.  - як вони виглядають.
А. - як звучить їхній голос.
Т.  - як вони рухаються, їхню поставу і ходу.
3. Я найкраще навчаюсь, коли:
В.  - хтось показує мені, як треба робити.
А.  - отримую словесні інструкції.
Т.  - намагаюсь робити “власними руками”.
4. Орієнтуючись у незнайомому місті, я намагаюсь:
В.  - використовувати карту.
А.  - запитувати дорогу.
Т.  - довіряти своїм відчуттям при виборі напрямку пересування.
5. Я віддаю перевагу книгам і журналам, у яких:
В.  - багато ілюстрацій.
А.  - обмірковуються цікаві теми.
Т.  - представлені теми спорту, активних видів діяльності, ремесел.
6. Коли мені треба виконати багато справ, я:
В.  - складаю список чи уявляю себе у виконанні цих справ.
А.  - постійно нагадую собі про ще не виконані справи.
Т.  - відчуваю дискомфорт, поки не закінчу основних справ.
7. Коли розмовляю з кимось, то:
В.  - намагаюсь побачити те, про що веде мову співбесідник.
А.  - старанно дослухаюсь, щоб почути.
Т.  - намагаюсь відчути те, про що веде мову співбесідник.
8. Вирішуючи проблему, я:
В.  - розглядаю альтернативні варіанти, поки не отримаю яскравої картини.
А.  - розмірковую про нові варіанти, поки не почую гармонійного рішення.
Т.  - перебираю варіанти, поки всі шматочки не складуться докупи.
9. Мені подобається перебувати у місцях, де:
В.  - є на що і на кого подивитись.
А.  - можна насолоджуватись музикою, бесідою чи тишею.
Т.  - є простір для рухів.
Заповніть подану нижче таблицю, поставивши плюси (+) біля кожного із дев’яти
поставлених запитань, що відповідають вашому стилю навчання. Додайте кількість плюсів за
В. А. Т. по горизонталі і одержане число запишіть у графі “сума” (Σ). Помножте це число на 10
і одержане число запишіть у графі добуток
№
1.
2.
3.

Позн.
В
А
Т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Σ

Помн.
X
X
X

Десять
10
10
10

Дорівн.
=
=
=

Добуток

Позн.
В
А
Т

Числа із графи “добуток” зобразіть крапками на діаграмі на осях, які відповідають стилю
навчання, а саме В. А. Т.
Вертикальна вісь – це візуальний стиль навчання – В.
Горизонтальна права вісь – це аудіальний стиль навчання – А.
Горизонтальна ліва вісь – тактильний стиль навчання – Т.
З’єднайте ці крапки і одержите трикутник, вершина якого і вказує на ваш стиль навчання.
Трикутник заштрихуйте. Що більше це число, то більш розвинений стиль навчання.
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Додаток 4. Тест на стиль мислення

У поданих нижче рядках із римськими цифрами, які відповідають певному стилю мислення,
а саме I-КП; II – КВ; III – АП; IV – АВ, позначте літери, які ви вибрали відповідно до відповіді
на запитання кожного номера (див. тест на стиль мислення)
I
II
III
IV
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КП
КВ
АП
АВ

1
c
b
d
a

2
a
d
c
b

3
b
c
a
d

4
b
d
c
a

5
a
d
c
b

6
b
d
c
a

7
b
a
d
c

8
c
d
a
b

9
d
c
a
b

10
a
d
c
b

11
d
a
b
c

12
c
b
d
a

13
b
a
d
c

14
a
b
c
d

15
a
d
c
b

С

П
X
X
X
X

4
4
4
4

До
=
=
=
=

Д
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Порахуйте кількість обведених літер у рядках і одержані числа запишіть у графі С. Ці числа
помножте на 4. Результати цієї дії запишіть у графі Д.
Числа із графи Д зобразіть крапками на діаграмі на осях, які відповідають стилю мислення, а
саме: КП; КВ; АП; АВ. Вертикальна вісь верхня (КП) – конкретно-послідовний стиль
мислення. Вертикальна вісь нижня (КВ) – конкретно-вибірковий. Горизонтальна вісь права
(АП) – абстрактно-послідовний, а горизонтальна вісь ліва (АВ) – абстрактно-вибірковий стиль
мислення. З’єднайте ці чотири крапки і одержите чотирикутник стилю мислення. Заштрихуйте
цей чотирикутник. Вважається більш розвиненим той стиль мислення, що дає більше значення
на певній осі.

Додаток 5. Тест на самооцінку
У тесті перераховано 20 різних якостей особистості. У лівому стовпчику (“Ідеал”)
оцінюються якості від 1 до 20 балів за тим, як вони вам імпонують. У правому стовпчику (“Я”)
оцінюйте якості стосовно себе. Знаходимо різницю між цими якостями – “D”.
Одержану різницю піднесемо до квадрата (“D2”). Потім знаходимо коефіцієнт самооцінки за
формулою R = 1 – 0,00075CD2.
Якщо R є у проміжку від: 0,7 до 1,0 – самооцінка завищена; 0,4 до 0,6 – самооцінка
адекватна; 0,3 до 0,1 – самооцінка занижена.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

“Ідеал”

Якість
особистості

“Я”

“D”

“D2”

№

“Ідеал”

Якість
особистості

“Я”

“D”

“D2”

10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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ВИДАТНІ ІМЕНА УКРАЇНИ
Безстрашний воїн, невтомний
експериментатор та блискучий винахідник

Ігор Сисін

“Армія не знала кращого офіцера, дуелянти
жахались дартан’янівської шпаги Російської імперії,
жінки втрачали розум перед красенем-атлетом,
який ламав дві підкови зараз…
Один лише залп його ракетних гармат привів до
переможного завершення російсько-турецької війни”
Ю. Нікітін “Золота шпага”
За штурм фортеці Разград та виявлену особисту відвагу і героїзм вручено йому золоту
шпагу “За хоробрість”. Тоді подібну іменну
нагороду в російській армії мав лише
Багратіон.
Українського лицаря без страху та докору
за виявлений героїзм під час штурму Ізмаїла
було нагороджено орденом св. Володимира 4го ступеня з бантом. А за виявлену мужність,
коли відбивав атаки французів на Середземному морі, відважного молодого офіцера було
відзначено орденом св. Георгія 4-го ступеня.
Після успішної переправи через Дунай та
за взяття турецьких фортець орден св. Анни
та алмазні знаки знаходять молодого
українця. Саме так відбувалось сходження
безстрашного капітана до звання підполковника. Звали цього героя Вітчизняної війни
1812 року, учасника відомого суворівського
походу через Альпи та російсько-турецьких
баталій, славного нащадка останнього кошового гетьмана Січі Запорізької – Олександр
Дмитрович Засядько.
Олександр Засядько – видатний конструктор бойових ракет, який винайшов та застосував реактивні снаряди у війні з Туреччиною у
1828-1829 роках. Він безсумнівно перший у
почесному списку легендарних українців, доробок яких найвагоміший у розвитку світової
космонавтики:
Костянтинов,
Кібальчич,
Кондратюк (Шаргей), Корольов, Глушко,
Янгель, Челомей.
Життя цієї людини – легенда, сповнена
героїзму й звитяги як на полі битви, так і у
сфері винахідництва. Крізь усе своє життя він
проніс високу любов до рідного краю, до
України.
О. Д. Засядько народився 27 травня 1779
року в містечку Лютенька на Полтавщині в
козацькій сім’ї. Батько, Дмитро Данилович, –
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головний гармаш на Січі, дід Данило
Лук’янович та прадід Лук’ян Якович –
козацькі сотники, а прапрадід Яків Засядько –
полковник Лубенський. Тому силу і снагу він
черпав зі славного козацького роду, де свято
оберігались козацькі звичаї, традиції, мова.
Ріс він на мальовничих берегах річки
Лютеньки, де зеленіли віковічні дубові гаї та
розкинулись просторі луки, а саме містечко
потопало у вишневих садочках, оспіваних
Кобзарем. Можливо, неповторний дух запорізького храму, в якому його хрестили, надихав і кликав його на добрі справи і ратні
подвиги, а також засіяв зерна незгасної
любові до свого родинного гнізда, яке у
минулому було добре захищеною козацькою
фортецею. Особливо глибоко запали в душу
маленькому Сашкові розповіді дідуся про
славну минувшину, а саме: про козаківзапорожців, про хитрого Сірка, про знаменитого Хмеля та безстрашного Богуна, а ще про
“чудо-рурки”, які могли літати в повітрі, а
вціливши в ворога, вибухати. Не раз козаки з
допомогою вогняних стріл, начинених порохом та спеціальною сумішшю, відомою лише
їм, перемагали в бою. Майбутній винахідник
на все життя запам’ятав розповідь про те, як у
1516 році в долині річки Донець біля Білгорода козаки гетьмана Ружинського застосували секретну зброю проти кримського хана
Мелік-Гірея.
Зразу після закінчення кадетського корпусу вісімнадцятирічний підпоручик, відмовившись від привабливих столичних пропозицій,
вибирає шлях воїна: стає учасником знаменитого італійського походу, а бойовий орден
святого Георгія – заслужена перша нагорода
молодого офіцера за виявлену мужність на
морі під час оборони фортеці Костильново.
Під час російсько-турецьких баталій (1806–
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1812) за виявлену відвагу капітана О. Засядька було нагороджено високо пошанованою в
армії золотою шпагою “За хоробрість”. За
безстрашність під час облоги Ізмаїла Олександра Дмитровича було відзначено орденом
святого Володимира, а за переправу через Дунай та взяття Туртукая – орденом святої
Анни. 1813 року під час облоги фортеці Торна бригада полковника О. Засядька відзначилась особливо: прицільний вогонь його
артилерійських гармат змусив ворожий гарнізон до капітуляції. За битву під Лейпцигом
командира 15-ї гвардійської бригади полковника О. Засядька було нагороджено орденом
святого Георгія ІІІ ступеня (до О. Засядька
цей орден отримували тільки двоє офіцерів
російської армії). У закордонному поході проти наполеонівської Франції 1813–1814 років
його колекцію бойових нагород поповнив
орден “За заслуги на полі бою”.
Володар найвищих бойових орденів, один
із найбезстрашніших воїнів свого часу згодом
стає творцем ракетної зброї.
Пройдуть роки, коли бойовий офіцер
О. Засядько зуміє розгадати таємницю козацьких ракет, а згодом сконструювати свою
власну.
Саме тоді, коли відгриміли останні переможні залпи після розгрому військ Наполеона
Бонапарта, у темряві аракчеєвської Росії спалахнула яскрава зірка українського винахідника. Саме два сторіччя тому 36-річний офіцер, який півжиття провів у бойових походах, почав роботу над створенням порохових
ракет. За власні кошти сконструював пускові
станки, що давали змогу вести залповий
вогонь та пристрій для наведення. Було
створено перші вітчизняні бойові ракети, що
своєю якістю набагато перевершували зарубіжні аналоги. Саме він у ті роки сформував
першу ракетну батарею, озброєну бойовими і
запалювальними ракетами, яких було виготовлено більше 50 тисяч.
Як людина напрочуд працелюбна й ерудована, володіючи рідкісними організаційними
здібностями, О. Засядько зміг оригінально
вирішити питання конструкції та бойового
застосування ракет. Так він зумів розгадати
секрет своїх предків-запорожців – створив
“катюшу” 19-го сторіччя.
Чудовий знавець військової справи
Олександр Засядько прекрасно розумів значення бойових ракет для армії.
Він належить до тих небагатьох вчених,
які змогли обґрунтувати свої винаходи не
лише теоретично, але й реалізувати практично. О. Засядько випробував свої ракети,

налагодив в умовах царської Росії їхнє серійне виробництво і успішно застосував в ході
російсько-турецької війни 1828–1829 років на
Кавказі в умовах гірської місцевості. Так,
О. Засядько стає творцем ракетної зброї. Саме
заради цієї мети він продав свій родовий
маєток, а також землю в Саратовській губернії, яку подарував йому імператор Олександр І за виявлений героїзм, а “за героїчну
службу” присвоїв йому звання генералмайора. О. Засядька у 1819 році було призначено генералом другої армії. А в 1820 році він
очолює новостворене Михайлівське артилерійське училище (яке, до речі, завдяки своїм
непересічним організаторським здібностям
довів до взірцевого рівня), пороховий завод,
петербурзьку лабораторію, Санкт-Петербурзький арсенал. 1829 року йому було надано чин
генерал-лейтенанта.
О. Засядько сконструював і виготовив перші зразки запалювальних і гранатних ракет, а
також створив спеціальну установку для
залпового вогню (одночасно або поодинці
вистрілювали шість ракет) та пристосував їх
для наведення на ціль і розробив тактику
застосування ракетної зброї в армії. Якість
Засядькових ракет була чудовою. На офіційних випробуваннях дальність польоту ракет
досягала 3100 м, тоді як ліпші європейські
зразки летіли на 2740 м. Саме тоді завдяки
самовідданій праці його ім’я стає дуже відомим, а авторитет зростає, особливо серед
офіцерів.
Фельдмаршал Барклай де Толлі, коли
познайомився з ракетними розробками винахідника, у захваті вигукнув: “Немає ніякого
сумніву в тому, що їх треба мати на озброєнні
військ”.
О. Засядько постійно займається винахідництвом. Зокрема, він сконструював пороховий вітряк, який унеможливлював вибухи
пороху при його виготовленні, розробив
спорядження для оборони фортець.
Калібромір, лафет з гарматою, особливий
фортечний лафет для застосування під час
оборони фортець, переносна машина для
пересування гармат найбільшого калібру,
пороховий млин – це лише частина винаходів
О. Засядька.
1834 року генерал-лейтенант О. Засядько
за станом здоров’я залишив військову службу. “У Харкові кинув я смертельний якір”, –
писав генерал.
А свою “ракетну естафету” він передав генералу Костянтинову та Миколі Кибальчичу.
Майже все своє життя О. Засядько прожив
за межами України, але ніколи не цурався
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своєї національності, не приховував свого
козацького походження, не змінив свого
прізвища. І де б його доля не закинула за 37
років буремного військового життя: на Дунай
чи в Альпи, в Париж чи в Петербург, як
вірний син, народжений Україною, постійно
згадував про те, що пісні сивих кобзарів, як і
пісні замріяних дівчат, не раз снились йому…
Цієї мужньої і сильної духом людини не
стало 27 травня 1838 року.
На жаль, могила героя не збереглася до
наших днів: більшовики нищили все, і могила
О. Засядька не стала винятком.
А поки що в урочищі Засядьківщина неподалік Лютеньки шумлять як і 230 років тому
віковічні дуби – чи не єдиний пам’ятний знак,
на який спромоглися вдячні нащадки
Олександра Дмитровича. Хочеться вірити, що
держава здатна хоча б перевидати “Золоту
шпагу” Ю. Нікітіна масовим накладом українською мовою для військово-патріотичного та
морального виховання молоді та, врештіврешт, щоб ім’я винахідника стало відомим
кожному українцеві.
Дивовижно, але факт справді гідний подиву, коли земляки О. Засядька звернулись до
“ракетного” Президента Л. Кучми з клопотанням встановити скромний пам’ятний знак на
батьківщині славного українця, то відповідь,
напевно, приголомшила б відвертих ворогів
України. Доктор історичних наук, професор
С. В. Кульчицький за дорученням Леоніда
Даниловича відписав, що про Засядька О. Д. у
них немає відомостей…, а тому треба
звернутись у відділ винаходів...
Парадоксально, але ім’я великого українця-винахідника знає кожен російський військовослужбовець-артилерист, а в школах Росії
учнівська молодь виховується на героїчній
біографії О. Засядька, що висвітлена в книжці
Ю. Нікітіна “Золота шпага”, якого, до речі,
ідеолог ЦК КП України “таваріщ” Маланчук
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звинуватив в українському націоналізмі. І,
нарешті, дивовижно, що МГО “Полтавське
земляцтво” і досі вважає О. Засядька “выдающимся русским изобретателем”. Так, до речі,
ще царат, здійснюючи процес русифікації у
XVII–XIX сторіччях, вважав українського
патріота Дмитра Туптала “русским” святим,
українця В. Капніста “русским” поетом, українців Веделя, Бортнянського, Березовського
творцями “русской” музики і, нарешті, батька
та сина Боровиковських – гордістю
“русского” мистецтва.
Ще сорок років тому, в далекому 1969
році, американці одне з морів на мапі Місяця,
поряд з морями Коперника, Галілея, Ньютона
та Ейнштейна, назвали ім’ям українця
Олександра Дмитровича Засядька (кратер діаметром 11 км на зворотному боці Місяця,
розташований на довготі = 94,2, широті = 2,9).
Так слава видатного сина полтавщини
сягнула Місяця.
Прийшов час, щоб і на рідній землі він був
вшанований як герой.
Ось кому треба будувати пам’ятники в
Україні, а не гольдманам, єкатєрінам – катам
українського народу.
Правда, треба згадати, що пошта України у
2003 році випустила прекрасний лист “Україна – космічна держава”, на якому художник
Василь Василенко увічнив піонера військового ракетобудування О. Засядька із символічним текстом “Проект першої бойової ракети”.
Сьогодні українцям вкрай важливо пам’ятати, що найкращий спосіб передбачити
майбутнє своєї держави – ґрунтовно осмислити її минуле.
Стережіться тих, хто хоче знищити славні
сторінки минулого нашої Вітчизни. Благословенний шлях кожного, якщо в його серці не
згасло величне полум’я минулого…
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Українське небо Івана Пулюя

Ігор Сисін
“Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі
її не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації,
коли ми самі нацією не схочемо бути”.
В. Липинський

Справді, щедра на таланти українська
земля. Вона подарувала людству цілу плеяду
геніальних співаків та композиторів, поетів та
письменників, учених та винахідників. Сусідні народи воліли мати у своєму пантеоні
знаменитих українців, заперечуючи при
цьому їхній український родовід. Невипадково відомий український критик Іван Дзюба
зазначає: “Конче потрібно повернути Україні
імена великих діячів, митців та вчених, привласнених “іншими культурами”.
З появою на мапі світу української держави поступово почали зникати “білі плями” і
“чорні діри” в нашій культурі, науці. Варто
згадати ім’я Юрія Дрогобича, видатного
філософа, астронома і медика середини ХV
сторіччя, ректора Болонського університету.
Або Ілька Копієвського, який виготував і
видав 1699 року на замовлення Петра І першу
в Росії друковану астрономічну карту. Або
Михайла Остроградського, якого за життя
називали генієм, зірку першої величини у
сузір’ї найвидатніших математиків світу. Або
Степана Тимошенка, всесвітньовідомого академіка, підручники з механіки якого не застаріли і донині. Ще – видатного українського
економіста Михайла Туган-Барановського, на
працях якого вчився знаменитий Василь
Леонтьєв, лауреат Нобелівської премії, геніального ученого-енциклопедиста Володимира Вернадського, який своїм розумом
сягнув у далекі космічні далі і завжди пам’ятав про своє українське коріння, постійно
підкреслював, що він – українець.
Чимало українських вчених було репресовано в жорстокі часи сталінської оприччини.
Скажімо, весь науковий світ знав про визначний науковий доробок академіка Михайла
Кравчука з багатьох розділів математики,
який разом з академіком Калиновичем уклав
тритомний український математичний словник, проте ім’я цього вихідця з Волині надовго було вилучено з історії вітчизняної
математики. Мало хто знав, що М. Кравчук,
як і його учень – майбутній академік
С. Корольов, були заслані у Колимський край.
Біля витоків світового телебачення, поряд
з іменами американців В. Зворикіна та

Ф. Фарнсуорта, англійця К. Свінтона, достойне місце займає ім’я українського фізика
Бориса Грабовського, сина українського
поета Павла Грабовського.
На жаль, нам не дуже багато відомо про
галичанина Степана Рудницького, відомого
географа, академіка АН України, який на
запрошення М. Скрипника, тодішнього Наркома освіти України, прибув з Праги на Батьківщину в 1926 році, а вже на початку 30-х
років був репресований.
Лише науковцям відомі імена академікаботаніка Володимира Липського, біохіміка
Івана Горбачевського, фізика Миколи Пильчикова, геологів Романа Залозерського,
Юліана Медвецького, математиків Георгія
Вороного, Мирона Зарицького, Миколи Чайковського (сина відомого українського письменника Андрія Чайковського, нашого славного земляка, автора чудових історичних
повістей). Всіх, на жаль, не перелічити…
Безумовно, ми усвідомлюємо, що культура
і наука кожної нації належить людству. Але
наш святий обов’язок знати свою історію,
знати своїх світочів науки та культури.
Інакше наше самоусвідомлення як нації
буде неможливе.
Відомий у світі політик, колишній Держсекретар США Генрі Кіссінджер лаконічно та
переконливо сказав: “Треба, щоб про Україну
стало відомо у світі якнайбільше і якнайшвидше”.
Неповний аналіз енциклопедичних видань
засвідчує, що лише в дорадянський час майже
п’ятсот синів та дочок України здобули за
кордоном високе визнання і внесли свій вклад
у розвиток науки та культури інших країн –
від Західної Європи до Китаю та Японії.
Найбільш послідовно замовчуваним було
прізвище Івана Павловича Пулюя – свідомого українського патріота, який прославив
Україну своїм дивовижним обдаруванням та
подвижницькою працею. Ще на студентській
лаві Віденського університету майбутній
вчений переклав українською мовою підручник з геометрії для гімназій в Україні. Разом з
Пантелеймоном Кулішем та Іваном НечуємЛевицьким здійснюють переклад Біблії рідною мовою. Як видатний фізик першим
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дослідив “холодне” неонове світло. Запустив
у Празі першу в Європі електростанцію на
змінному струмі, за його активної участі було
запущено низку електростанцій на постійному струмі в Австро-Угорщині. І. Пулюй
вперше зробив знімок людського скелета.
Відкрив закон дегазації вакуумної техніки. За
14 років до відкриття В. Рентгеном “Х-променів” сконструював свою “рентгенівську”
трубку.
Його сумлінні та майстерні експериментаторські дослідження в галузі молекулярної
фізики суттєво доповнили дослідження
Максвелла, Майєра, Граама, а в галузі
електротехніки – його лампи набагато кращі
від ламп Едісона.
Саме він удосконалив конструкцію телефонних станцій та абонентських апаратів
(зокрема застосування розподільного трансформатора).
Про дослідження Пулюя як “чеського
фізика” можна прочитати в енциклопедії
Брокгауза та Ефрона, однак його ім’я було
заборонено згадувати на сторінках “Большой
Советской Энциклопедии”, а скромна замітка
в УРЕ (перше видання) про Пулюя раптом
“зникає” у другому виданні. Немає про нього
навіть згадки у довіднику Ю. Храмова “Фізики”, виданому в Києві “Науковою думкою”.
У замовчуванні імені Пулюя свою чорну роль
відіграла книга-пасквіль В. Беляєва “Під
чужими прапорами”, написана у 1958 році в
стилі сталінської лицемірної пропаганди.
І. Пулюй – найяскравіша постать культурно-політичного життя України останньої
третини ХІХ – початку ХХ сторіч. До речі, ще
гімназистом у Тернополі він заснував молодіжний гурток для вивчення та популяризації
української літератури та історії. Перебуваючи у Відні, організовує українські студентські товариства. Виступає за створення
українського університету у Львові. Публікує
статті на захист української мови, забороненої царським указом 1876 року. Як талановитий та невтомний фізик, електротехнік, блискучий педагог, громадський діяч, публіцист
та перекладач, був надзвичайно популярним
та високо пошанованим в Чехословаччині та
Австрії.
Варто нагадати слова професора Вільгельма Формана про Івана Пулюя: ”Професор
Іван Пулюй був не тільки найвизначнішим
фізиком Австро-Угорщини, але він належав
до тих, хто у другій половині ХІХ та на
початку ХХ століття формував світ”.
А народився Іван Пулюй 2 лютого 1845р. в
м. Гримайлові на Тернопільщині.
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Після успішного навчання у Тернопільській гімназії 19-річний юнак вступає у 1864
році на теологічний факультет Віденського
університету. Там наука так захопила його,
що він відвідує лекції з математики, фізики,
астрономії. І згодом, всупереч волі батьків,
замість сану священика обирає скромне
звання студента філософського факультету
цього ж університету. А після завершення
навчання у 1872 році деякий час працює
асистентом університету, а з 1873 до 1875
року – асистентом-викладачем кафедри фізики, механіки та математики Військово-морської академії у місті Фіуме (нині Хорватія).
У 1877 році І. Пулюй здобув звання доктора філософії Страсбурзького університету.
Згодом Пулюй відкриває перші принципи
дегазації вакуумної техніки. У 1878 році
українського вченого було відзначено срібною медаллю за прилад визначення механічного еквівалента теплоти, а вже через три
роки, у 1881 році, в Парижі на міжнародній
виставці його нагороджено за винахід та
конструкцію вакуумної лампи, яка, до речі,
увійшла в історію техніки як лампа Пулюя.
До 1883 р. Пулюй вже пройшов більшу
частину шляху, який привів до відкриття у
1895 р. Х-променів. Особливо слід підкреслити, що свою “рентгенівську” трубку він сконструював за 14 років до відкриття Х-променів Рентгеном її схема і опис опубліковані
у статті “Промениста електронна матерія”,
датованій 30 березня 1882 р. Процитуємо цей
опис: “Скляна трубка, всередині якої під
кутом розташована слюдяна пластинка (антикатод), покрита сірчаним кальцієм. Під
пластинкою – алюмінієвий диск того ж розміру, що і переріз трубки; він служить
катодом. Над слюдяною пластинкою розташований набагато менший анод”. Ця трубка
служила Пулюєві як флуоресцентна лампа.
Водночас доведено, що завдяки такій
конструкції трубка Пулюя була найкращим
джерелом Х-променів з-поміж усіх, що існували в час їхнього відкриття. Переконливо
аргументує американський професор Фрост
переваги “Пулюєвої лампи” та її поширення в
світі: “Коли я прочитав повідомлення про
відкриття Рентгена, то зразу ж переглянув усі
круксові трубки і серед них знайшов таку, яка
виділяла незвичайні промені “Х”. Детально
оглянувши її, я сконстатував, що це трубка
конструкції Пулюя. Ця трубка виділяла дуже
сильні промені”.
Відкриття Х-променів – найбільшої події у
новітній фізиці, – в радянській літературі
ґрунтуються в основному на спогадах та
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публікаціях академіка Абрама Йоффе. І це
зрозуміло, оскільки А. Йоффе тривалий час
працював у лабораторії Рентгена.
Про Пулюя як про вченого, що набагато
раніше, ніж Рентген, відкрив Х-промені,
згадує відомий австрійський журналіст Егон
Ервін Кіш, якого вважають творцем сучасного репортажу. Він жив у Празі і разом з
батьком був присутнім на першій доповіді
Пулюя про нові промені. Кіш був вражений
неймовірними, як на той час, демонстраціями,
запам’ятав їх і стисло описав в одному епізоді
книги “Ярмарок сенсацій”. Пулюй був не
тільки природодослідником і популяризатором досягнень науки, але і філософом, який
чітко формулював мету наукового пізнання
як відкриття законів природи за допомогою
досліду. Він висвітлював енергетичні основи
життя на Землі, де “панують вічні закони і
непохитна правда”. Пулюй розкрив роль
енергії в життєдіяльності людського організму, джерелом якої є Сонце.
Прагнення істини, непримиренність до
несправедливості, усвідомлення тяжкого життя поневоленого українського народу – все це
не могло залишити Пулюя байдужим до долі
Батьківщини. Під час І світової війни він
закликав відродити українську державність.
Невипадково так багато часу і зусиль Пулюй
віддає перекладу українською мовою Біблії,
який він здійснив разом з письменниками
Пантелеймоном Кулішем та Іваном НечуємЛевицьким. Про цей переклад не раз писав
Іван Франко. Патріотичні почуття Пулюя
стисло відображені у його словах, звернених
у 1881р. до Пантелеймона Куліша, якому він
присвятив “Нові і перемінні звізди”: “Чим
хата багата, тим і рада, тож прийміть,
добродію, на спомин моє оповідання про
звізди. Це те саме оповідання, яке Ви слухали

“зоряної ночі” на Україні, коли ми, зажурені
сумною долею України, літали думкою аж за
небом, шукаючи для душі відради, а знайшовши її в законі не пропащої сили, мужались на
нове діло. Коли доведеться цьому невеличкому писанню побачити світ під українським
небом, то, може, буде воно маленькою відрадою і тим нашим землякам, що не шукають
опіки у чужих, а знають, що сила і спасіння
лежить у нас самих: у праці над освітою і
добробутом народу”.
Популяризації імені І. Пулюя як видатного
українського фізика на Україні завдячуємо
професорові Львівського університету, синові
нашого славного земляка-самбірчанина,
М. Чайковському, який опублікував про нього
низку газетних статей у 1958 та 1968 роках.
Відрадно, що постать Івана Пулюя вивів
Р. Іваничук у своєму глибокому
романі
“Шрами на скалі”.
На честь славетного галичанина І. Пулюя,
попередника Вільгельма Рентгена, в Чехії та
Австрії на будинках, де він мешкав, встановлено меморіальні таблиці. У Празі на таблиці
викарбувано: “Тут жив і дня 31 січня Р.Б.
1918 року помер проф. д-р Іван Пулюй,
український вчений і дослідник”. У Відні ж,
на вулиці Шкодагессе, 8 на меморіальній
таблиці такий напис: “У цьому будинку в
1870 році мешкали український поет
Пантелеймон Куліш та український вчений
доктор Іван Пулюй”.
У 1995 році “Укрпошта” випустила марку
до 150-річчя Івана Павловича Пулюя, на якій
зображено його портрет (за фотографією 1915
року) у медальйоні, обрамленому у верхній
частині орнаментом, а в нижній напис
“Видатний український вчений і громадський
діяч”, а на лавровій гілці та стрічці вказано
його дати народження та смерті.
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НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ
початок “Педагогічна думка” 2009/ №2-4, 2010/ №1
Юркевич Памфіл
ЧИТАННЯ ТРИНАДЦЯТЕ
Загальні основи дидактики
§ 64. Педагогічна мета навчання
Очевидна мета, яка досягається навчанням, полягає у передачі вихованцеві
різнорідних відомостей. Але відомості можна
передавати також з різними цілями, наприклад, для проводження часу, для того, щоб
зробити вихованця здатним до певних послуг
або щоб зробити його членом певної партії та
ін. Навчання, як бачимо, може бути навіть
справою аморальною, яка суперечить вимогам совісті і релігії. Виховання не має нічого
спільного з навчанням, яке спрямовується до
подібних цілей. При подачі відомостей воно
має на увазі самого вихованця, його досконалість і його благо.
§ 65. Подача відомостей як умова
формальної розумової освіти
Усі заперечення проти можливості і корисності формальної розумової освіти
ґрунтувалися на непорозуміннях. Правда, що,
наприклад, пам’ять слів, розвинута до досконалості внаслідок тривалого вивчення мов, не
сприяє удосконаленню пам’яті речей, чисел
чи фігур. Але також безсумнівно, що учень,
який займався переважно вправлянням
пам’яті слів, буде діяти швидше пам’яттю,
аніж уявою чи мисленням, навіть при вирішенні таких завдань, які становлять справжній предмет інших пізнавальних здібностей.
Це означає, що його розумові сили отримали
однобічний формальний розвиток, унаслідок
чого йому легше і зручніше звертатися до
пам’яті, аніж до інших здібностей. Так само
учень, який виховав себе на фантастичних
творах, буде вирішувати і строгі питання
щоденного життя у формах фантастичних.
Навпаки, з однобічним розвитком абстрактного мислення нерозривно пов’язане резонерство, схильність розумувати і хитрувати там,
де справа цілком проста і ясна. Все це
різновиди формальної розумової освіти і до
того ж однобічної. Від тривалої дії в одному
якому-небудь напрямку творяться звичка і
схильність діяти в цьому напрямку і тоді,
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коли це не відповідає сутності справи. Пізнавальні здібності можуть набувати звички до
певного способу діяльності, і якщо ця звичка
узгоджена з нормами мислення і пізнання, то
вона буде основою формальної розумової
освіти, і до того ж правильної. Формальна
розумова досконалість вихованця полягає у
сильній схильності його до мислення ясного,
ґрунтовного, самостійного і в здатності його
до розумової праці. Розвинути ці якості і є
завданням учителя, яке він виконує під час
подачі відомостей. Але звідси видно, що не
кількість відомостей, не багато знання, а
якість відомостей і спосіб чи порядок їхньої
подачі мають особливу вагу для виховання.
“Багато знання розуму не вчить”, – говорили
древні.
Якщо учень отримував безперервно протягом тривалого часу відомості цілком
визначені і ясні, то будь-яка нова думка, яка
буде представлена йому неясно, викличе у
ньому глибоке незадоволення: вона буде
порушувати його постійну звичку, з якою він
так зріднився; вона виявиться, як внутрішня
перешкода, як дошкульний поштовх, який він
спробує усунути всіма силами. Ця якість
світлого і виразного розуму залишиться за
ним навіть у тому випадку, якщо б деякі з тих
відомостей, з допомогою яких вона здобута,
згладилися з його пам’яті. Але при цьому
учень перебуває у щасливому для освіти
становищі ще в тому розумінні, що він добре
знає, що знає і чого не знає, якими
відомостями він може володіти спокійно і які
відомості треба поповнити або з’ясувати.
Кожне певне коло відомостей має, так би
мовити, свою азбуку, з якої утворюються
склади і слова: в галузі математики, природознавства, історії та ін. є знання основні і
найпростіші. Для виховання вони мають
особливу вагу тому, що входять як постійні
елементи у всі інші знання того ж роду, а
отже, становлять тверду основу для засвоєння
усіх інших відомостей. Ґрунтовність як
досконалість розумова набувається надійним
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засвоєнням цих початкових відомостей,
поступовим переходом від них до відомостей
більш складних і віддалених, розкладанням
останніх на перші і вправлянням у мистецтві
виводити і пояснювати всяку думку з її
простих елементів або знаходити для неї ті
думки, які їй передують як її надійні підстави.
Хто подає учневі відомості готові, віддалені,
або навіть останні результати наук (причому
вчитель часто захоплюється блиском і
багатообіцяючим змістом цих результатів),
той по-справжньому шкодить досконалості
розумового розвитку свого вихованця, який
може засвоювати такі відомості не інакше, як
у вигляді простих фактів, що ні на чому не
ґрунтуються, а тільки заявлені учителем; з
цим неминуче пов’язане, з одного боку, механічне заучування того, що при дотриманні
поступовості було б зрозуміле чітким мисленням, з іншого – шкідливе відчуття багатознайства, що схиляє до поверховості. Книги
для дітей, складені нашими вітчизняними
педагогами, дуже часто грішать проти вимог
ґрунтовного навчання; дитина набуває з
їхньою допомогою легке знайомство з
останніми висновками фізіології, астрономії і
геології: вона здається самій собі такою
розумною, що нічого немає дивного, якщо
вона відчуває глибоке небажання учитися
далі і більше, віддається нездоланним лінощам і виявляється нездатною до суджень
строгих і ґрунтовних. Далі, якщо у всіх початкових школах вивченню арифметики і
мови віддається перевага над вивченням
історії, якщо вважається шкідливим давати
учневі атласи географічні, зоологічні, ботанічні та ін. для розваги, перш ніж під керівництвом учителя він навчиться і буде
зобов’язаний користуватися ними з серйозною метою; то обидві ці обставини пояснюються із тієї ж вимоги ґрунтовності у навчанні.
Знання не повинні даватися у вигляді
повністю готовому, так щоб учневі нічого не
залишалося, як тільки прийняти їх і зберегти
у пам’яті: вчитель не повинен наслідувати
погану няньку, яка дає малюкові пережовану
їжу. Успіхи виховання визначаються не
стільки тим, що і як багато робить учитель,
скільки тим, що і як багато робить учень.
Школа є не місце навчання, а місце вправлянь
і занять юнацтва. Трапляється, що учитель
сам знає небагато, не має особливого
педагогічного мистецтва, але володіє одним
дорогоцінним мистецтвом розпалювати учнів
до вправ і занять, які привчають їх до
розумової самодіяльності: а) якщо учитель
робить те, що можуть зробити самі учні,

якщо, наприклад, він подає відомості, які учні
набули б і самі по собі, тому що ці відомості
стосуються предметів, які легко можна
бачити, сприймати, спостерігати і відчувати,
то він шкодить їх розумовій самодіяльності;
б) якщо учитель любить віддаватися зв’язному усному читанню, при якому на долю учнів
випадає пасивне слухання, і не перериває
такого читання запитаннями і бесідою з
учнями, то такий схоластичний метод буде
несприятливим для розвитку розумової
самодіяльності; тим більше суперечить цій
меті читання із книги, яке до того ж викриває
лінь учителя; в) якщо урок, викладений
учителем, не залишає на долю учнів ніяких
завдань і заняття учителя з учнями не
супроводжуються самостійною роботою
самих учнів, то це також не сприяє розвиткові
самодіяльності; г) що більше учитель подає
відомостей, які учень має можливість найближчим часом прикласти до діла, то ліпше;
ґ) під час повторення завченого вчитель
спонукає учня передавати старе у нових
формах, оглядати те, що пройдено, з нових
точок зору і висловлювати завчене в новому
порядку, то з середини до початку, то з
середини до кінця, тому що розумова
самодіяльність страждає, якщо зв’язок думок
обмежується якою-небудь формою часу.
Дитина невтомно розглядає явища, слухає
казки, сприймає речі, ламає іграшки, бігає і
кричить; але примушування до розумової
праці вона виносить недовго, скоро починає
позіхати: кров приливає до лиця, вона
нудиться і втомлюється. Це від того, що
розумова праця, як і будь-яка інша, спрямовуючись до досягнення віддаленої мети,
вимагає боротьби з сьогочасним потоком
відчуттів: вільна гра почуттів повинна бути
затримана, або обмежена, або спрямована на
шлях незвичний; потреба м’язових відчуттів і
рухів повинна бути тимчасово пригнічена.
Поєднання і роз’єднання думок, пересування
їх на різні місця так само важкі і неприємні,
як пересування і перестановка речей за
заданим планом. Але як дитина привчається
переносити тепло і холод, так і розумова
праця перетворюється для неї поступово у
звичку, від якої відійти нелегко. Для цього
необхідно: а) у ранньому дитинстві (до 6–7
років) давати їй відомості у зв’язку з іграми і
розвагами; але в такому стані дитина не може
залишатися довго: протилежність між грою і
серйозним заняттям, яке вимагає зусилля волі
і самовладання, повинна для неї врешті
окреслитися з повною ясністю. Дитина
замінює гру справжнім заняттям, але про55
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довжує це заняття стільки, скільки їй
хочеться. Цей період також не може бути
довгий: змушена нарешті займатися не
стільки, скільки їй би хотілось, а скільки слід,
скільки треба займатися. Без цієї міри, без
цього обов’язку, якому кориться воля вихованця і для виконання якого вимагаються
зусилля і напруга, шкільне життя схиляло б
лише до ліні і розбещеності. Організацією
школи встановлюються твердий, обов’язковий і для волі учителя порядок занять і зміна
їх відпочинком і розвагами. Учень бачить у
цьому порядку спільну волю або вищу
необхідність, якій коритися кожне людське
серце, і вважає природним. Раз назавжди заняття і розваги зібрані, так би мовити, в
окремі відрізки часу; повернення до розумових занять у визначений час, зусилля, які
потрібно робити при вивченні у цей час
одного предмета, в подальший час – іншого,
всі обов’язки заучувати, списувати, повторювати, братися за предмет другий, третій та ін.
– стають для учня чимось настільки ж
природним і само собою зрозумілим, як зміна
дня і ночі, бадьорості і сну. Внаслідок такої
організації добра школа швидше розвиває в
учня звичку до розумової праці, швидше
настроює його до посилених занять, аніж
сім’я. Тільки б учитель не справляв на учнів
такого враження, нібито весь цей порядок є
справа його особистого свавілля чи примхи, а
не вираз вищої волі, яка і для нього обов’язкова настільки ж, як і для вихованців.
б) Обмеження припливу сильних розважальних відчуттів становить важливу умову для
привчання до розумової праці; правда, що
школа не монастир, але усамітнення і тиша
потрібні для неї. При подачі відомостей
учитель не залишає без потреби ґрунту
відчуттів (наочності, дослідів, драматизму в
бесіді), у зв’язку з якими завжди енергійніше
діє розум вихованця. с) Слід пропонувати
учневі такі задачі і заняття, які він міг би
здолати за належних зусиль: постійна
неуспішність, постійні невдачі відбирають
енергію і в найкращого учня, і навпаки, успіх
подвоює енергію людини і робить її
мужньою; також почуття честі і суперництво
з товаришами дають сильний поштовх до
розумової праці, якщо тільки вчитель уміє
користуватися цими пружинами, не розвиваючи в учня егоїзму. Навпаки, допитливість,
безкорислива любов до знання є найблагороднішою спонукою до енергійного заняття.
Учень шукає знання так само охоче, як він
шукає своїх найкращих друзів; у ньому пробуджується жага до знань, і для її задово56

лення він наважується зносити труди учіння і
міркування. Тон і дух, з якими учитель подає
учневі відомості, можуть і заохочувати, і
пригнічувати в учневі безкорисливу допитливість. Для одного різні відомості мають
значення грошей, які добрі тому, що з ними
можна мати вигоди в житті і задоволення;
для іншого пізнання має ціну і саме по собі,
як внутрішнє світло і як істина, без якої дух
людини не насолоджується вищим і кращим
життям. Учитель, проникнутий першим переконанням, може передати дитині величезну
кількість відомостей, але він нічого не зробить для того, щоб учень продовжував
самоосвіту після закінчення школи, нічого не
зробить і для того, щоб у самій школі
розвивалась і міцніла природжена людині
допитливість.
§ 66. Воля, задоволення і природна
допитливість як спонуки до розумової
праці
Можна прийняти як загальний закон, що
хлопчик чи юнак, який зі старечою розважливістю вимірює свої знання їх очевидною
корисністю, покінчив зі своєю людською
освітою. Йому не йти далі і не прагнути
розумом у невідомі краї. Слово користь має
скільки-небудь визначений зміст тільки на
ґрунті, який піддається огляду і добре знайомий нам; отже, це знамено вказує людині
шлях не до кращого, а до дійсного, або не до
вищого, а до дозволеного. Правда, що в
добрій школі учневі дається багато випадків
відчувати, наскільки йому корисні ті відомості, які він отримує: вивчивши п’ять чи
шість букв, він складає з них улюблене слово
і переконується, що знання букв корисне;
тільки-но навчившись грамоти, він пише
своїм рідним листа, отримує на нього
відповідь і цінує грамоту, як мистецтво дуже
корисне. Але все це плоди, а не принципи дії,
все це плоди, куштуючи які, добрий хлопчик
дякує Богові, який благословляє його зусилля.
Його довіра до вчителя і до школи зростає;
чим більше він переконується, що йому
взагалі бажають добра, тим менше він буває
схиль-ний запитувати про те, що корисно
йому вивчати: він кориться без усяких
розрахунків
природним
потягам
до
допитливості, які діють у дитячій душі
особливо сильно. Тварина з перших хвилин
життя вивчає тільки те, що їй корисно. Ледве
вона наро-дилась, як уже і постаріла. Не
дивиться вона на світ вільним поглядом, щоб
відобразити його в собі. Людська дитина,
більше ніж її дорослі батьки і вчителі, любить
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віддаватися безкорисливому спогляданню
речей і мріям про них, тим мріям, які
становлять батьківщину всякого сильного
мислення і розуміння. Її чутлива і рухлива
уява невтомно відтворює в собі всі форми і
рухи явищ, починаючи з сухого листка дерева
до зоряного неба: вона прагне до знання,
прагне перенести у свою душу всі образи
світу, щоб там побудувати їх і випробувати їх
значення співчуттям серця; дитячому серцю
доступна радість знання у таких великих
масштабах, у яких вона зовсім незнайома
величезній більшості їхніх батьків. У
давньому світі школа (з грецької школа
означає дозвілля) мала призначення продовжити якнайдовше це дитинство молодого
покоління, охоронити чисті прагнення цього
віку від раннього в’янення, захистити дитяче
серце від передчасної старості, якій так
властиві надмірна турботливість, розрахунок
і егоїзм: тому що всі ці умови роблять
свідомість вузькою і несприйнятливою до
всього вищого і віддаленого від шляхів
щоденного життя.
Якщо учитель має в собі частинку описаних дитячих прагнень і якщо він поєднує їх з
мистецтвом і силою дорослого чоловіка, то
йому буде легко перетворити природну
допитливість дітей у волю або в постійну
рішучість віддаватися розумовій праці і боротися під час її виконання з тяжкими відчуттями, які неминучі при всякому діянні.
Вчитель навчає дітей, передаючи їм відомості; але ще більше він навчає їх духом і
моральним виразом усієї своєї особистості, а
також досконалістю тих форм, у яких він
передає відомості. Діти слухають урок,
розуміють і засвоюють його, тому що викладання було розумне. Але із класу вони
виносять і ще дещо. Учитель викладає з
любов’ю і гідністю: він не хоче бути тільки
справним постачальником відомостей, тому
що з цим обов’язком зручно поєднуються всі
дії, які здатні зробити навчання у думці учнів
вульгарним і таким, що не заслуговує
зосередженої уваги та напруженої волі; у своє
заняття він вкладає всю свою душу. Він
строгий до самого себе: старання, труд і
напругу видно у його діях; за свої обов’язки
він береться не поверхнево. Але він
супроводжує їх вираженням світлого настрою
і переживанням, тому що обов’язки його
дорогі для нього; відомості подаються ним не
як матеріал, знайдений у відсіках пам’яті, а як
живі порухи його духу. Ця риса особливо
важлива. Відомості поєднуються не тільки
логічно, але й симетрично, то змінюючись у

потоці часу за певними правильними інтервалами, то розстеляючись в одному розумовому
просторі у правильні і витончені образи.
Кожна нова думка, передана ним учням,
викликає у них широкі спогади і великі
очікування. У предметах, які здатні заволодіти всією душею, подача відомостей викликає у свідомості учнів разом думки, спогади,
дію уяви і мислення. Але коли навчання
здійснюється так, що один і той самий зміст
відтворюється у свідомості учнів одночасно
цими чотирма способами, то учитель досягає
найвищого, що тільки доступне йому при
подачі відомостей: він збуджує до учіння
багатостороннє і глибоке переживання; безпосередні потяги до допитливості, які властиві дітям, він перетворює внаслідок цього в
загальну волю або в постійну рішучість віддаватися розумовій праці більше і напруженіше,
аніж скільки схиляють до неї ці потяги;
іншими словами, окремий потяг підноситься
тут на ступінь вибраного принципу, який, як
загальне правило або вимога волі, стає незалежним від змінних настроїв індивідуальності.
Цей опис зроблений унаслідок припущення, що в добрій школі зовнішні спонукання
до заняття повинні мати дуже обмежене коло
застосування, що школа так чи інакше повинна сформувати в учня внутрішню рішучість
до розумової праці і що найдіяльніший засіб
для цього міститься в особистості, розумі і
способі дій учителя, який не лише передає
учням відомості, але й творить у них своїм
різнобічним впливом послідовну, вірну самій
собі волю або рішучість до навчання. Школа,
яка не має моральних засобів в особистості
учителя, буде звертатися до зовнішніх спонукань чи заохочувань, як би це не суперечило
істинному духу виховання.
Зазвичай діти старанно займаються учінням або внаслідок довір’я до вихователів, або
внаслідок таємного переконання, що такий
уже загальний порядок. Вони переносять труд
учіння з таким самим почуттям, як переносять холод і спеку, коли цього вимагає звичайний хід життя. Зробити з необхідності
чесноту – цьому правилу людство слідує
набагато сильніше, ніж ми уявляємо собі,
припускаючи в кожній людині здатність
любити добро тільки за те, що воно добро. Не
з повітря ж увійшла в загальне переконання
приказка, що корінь навчання гіркий: цей
корінь був особливо гіркий не тільки
внаслідок тілесних покарань, на які така
щедра школа, що склалася природно; він буде
гірким до тих пір, поки сім’ї будуть знаходити достатні приводи для навчання своїх
57
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дітей не в загальнолюдських вимогах освіти,
а в державних чинах, службах і вигідних
місцях, шлях до яких лежить через школу і її
екзамени; він буде гірким до тих пір, поки
будуть існувати школи з програмами, однаково обов’язковими для всіх учнів, тому що
такі школи вимагають одного і того самого
від найрізнорідніших здібностей: для таких
шкіл діти є не живі особи, а однорідні
екземпляри учнів; він буде гірким доти, доки
батьки не зосередять усіх своїх сил на
вихованні своїх дітей; отже, ймовірно, що
корінь навчання залишиться більш чи менш
гірким назавжди. З огляду на такий стан
речей педагогіка не повинна бути мрійлива.
Заняття, яке спочатку здавалось учневі
нестерпним, робиться від звички терпимим, а
з подальшим плином часу й улюбленим. А
втім, якби ми побудували школу за
найкращим зразком, то ще невідомо, чому
слід було б солодкому кореневі навчання
віддати перевагу над гірким. І солодке, і гірке
належать до відчуттів, які не можуть бути
джерелами надійної освіти. Помічено, що
коли мати або вихователь звертають особливу
увагу на відчуття дітей, то діти починають
зневажати їх. Це тому, що діти інстинктивно
поміщають центр своєї особистості не в
цьому каламутному потоці відчуттів. Були
зроблені спроби влаштувати школу так, щоб
задоволення, яке походить від узгодженості
занять з природними потягами, були єдиним
рушієм життя і діяльності учнів у школі.
Спроби виявилися невдалими і навіть
шкідливими. Сприйнятливість до задоволення безмірно мінлива; їй не властиві вірність
собі, послідовність і твердість; її можна
підтримати хіба що посиленими подразненнями, які, без сумніву, шкідливі для здорового
розвитку. Стан, найкращий для навчання, є
той, коли ні задоволення, ні незадоволення не
подразнюють учня і коли до занять він має
охоту і схильність як до стану, рівного самому собі, безперервного і сумісного з широтою
свідомості, яка, навпаки, завжди звужується,

як тільки її хвилюють гіркі чи солодкі
відчуття. Школа повинна враховувати природні потяги учня при подачі йому відомостей, але також вона повинна розвивати в
ньому волю, рішучість, яка підноситься над
потягами: потяги належать індивіду, воля –
людині. Що часто здобуття цього скарбу в
житті і в школі обходиться недешево, це факт
безсумнівний. При належному навчанні учень
відчуває задоволення лише такі, в яких
елемент патологічний, подразнюючий і розбещуючий втрачає усю свою силу: 1) дійсно
він із задоволенням займається тим, що
відповідає його прагненням; 2) але коли
завдяки добросовісній праці йому вдається
розв’язати важкі задачі, то при цьому він
відчуває таке ж задоволення, як при виході з
темного місця на світло; 3) так само, коли
завдяки добросовісній праці він збільшує свої
знання, то відчуває задоволення, подібне до
того, яке ми відчуваємо, коли наш краєвид
зразу розширюється перед нами. На душі
легко, світло і просторо – такі задоволення,
які походять від занять, частково узгоджених
з потягами учня, але взагалі виконуваних з
добросовісністю і напруженням, які тільки
властиві рішучій і твердій волі. Виховання
покладає своє найвище завдання у формуванні такої твердої і рішучої волі: навчання,
як ми бачили, веде до тієї ж мети, коли воно
діє у зв’язку з моральними силами
особистості вчителя.
Отже, щоб відомості, подані учневі,
схиляли його до розумової праці, вчитель
усіма формами і духом навчання підтримує в
ньому природну дитячу допитливість,
встановлює злагоду між його потягами і
трудами, особливо ж добивається того, щоб в
учня дозріла загальна воля і рішучість
учитися як начало, незалежне від припливу
чи відпливу природних потягів. Задоволення
– це попутний вітер. Але коли наступає
штиль, сила волі повинна бути рушієм. Цей
корінь навчання буває гіркий і солодкий, але
він завжди здоровий і міцний.

ЧИТАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТЕ
§ 67. Подача відомостей як умова
рівномірного розвитку всіх пізнавальних
здібностей
Пам’ять забігає вперед і перешкоджає
мисленню визначати зв’язок суджень чітко і
ґрунтовно, або вона відстає, і чітке мислення
не має у безпосередньому володінні того, про
що слід мислити. Уявлення рухаються у сві58

домості за законами співдружності нестримно, поєднуються в різноманітних напрямках,
як скельця в калейдоскопі, і від цієї незв’язної
гри голова стає або гаряча, або розсіяна.
Протилежний недолік виникає, коли кожне
окреме уявлення вступає у свідомість одиноко, без друзів і співдружності, як одинокий
промінь пробивається крізь щілину в кімнату,
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наглухо закриту від світла; тоді неминучі
однобічність у судженнях і тупа тямучість.
Навпаки, ум часто заходить за розум і
схильність до резонерства знищує силу
найбільш очевидного і повчального досвіду.
Є учителі, які особливо наполягають на
старанному й акуратному заучуванні подробиць і дріб’язкових фактів; згідно з цим вони
найчастіше звертаються до методу наочного:
то показують, то розповідають, то описують.
Інші віддають перевагу багатій співдружності
уявлень, при якій учень відзначається
широтою і легкістю спогадів і не соромиться
їхньої різнорідності, переходить з однаковою
легкістю від відомостей до анекдотів, від
речей до чисел, від часткового до загального,
вміє за короткий проміжок часу побувати у
царині граматики, історії, географії, релігії
тощо. Такі вчителі полюбляють метод
співбесіди і запитань. Є також учителі, які
особливо наполягають на твердому засвоєнні
загальних і головних думок і того саме
систематичного порядку, в якому ці думки
були подані: вони віддають перевагу зосередженості відомостей над їхньою широтою і
найчастіше вибирають для викладання метод
систематичний або безперервне усне читання,
якому відповідає з боку учнів безперервне
слухання. Нарешті, є такі вчителі, які не
охороняють ревно вибраного ними систематичного порядку, але вимагають, щоб учні
самостійним мисленням знаходили переходи
від одної думки до іншої й оглядали засвоєне
ними коло відомостей із різних точок зору.
Такі вчителі віддають перевагу розвиткові
гнучкого мислення, або розумовій гімнастиці,
над кількістю відомостей і їх систематичним
порядком. Під час навчання вони надають
особливої ваги задачам, які вирішують самі
учні, і здатності учня передавати засвоєні
відомості у формах нових, ним самим
вибраних.
Усе це однобічності, до яких розумний
учитель звикати не буде. Кожний із вказаних
методів однаково необхідний і корисний на
своєму місці у свій час; кожний із них
поступається своїм місцем іншому, якщо
цього вимагає виучуваний предмет і розумовий стан учня. В іншому разі подані учневі
відомості будуть розвивати в ньому одну з
пізнавальних здібностей окремо від інших і
на шкоду іншим. Подання самих лише
частковостей і деталей породжує в душі
демократію, у якій нема ні старшого, ні
молодшого, ні вищого, ні нижчого, ні начальника, ні підлеглого; винятковий розвиток
широкої асоціації породжує анархію, у якій

одна партія думок захоплює деспотично і на
короткий час владу, щоб потім упасти від
грубої сили іншої партії думок, яка теж
деспотично пригнічує ціле суспільство; виняткове засвоєння загальних і головних
думок породжує аристократію, яка не
поважає законних вимог більшості; нарешті,
винятковий розвиток гнучкого мислення,
виняткова розумова гімнастика породжує
душевний стан, подібний до стану суспільства, яке хоча й розвивається на законних
підставах, проте яке страждає від частих і
поспішних реформ; у такому суспільстві є
зрілий розум, добра воля, любов до загального блага, але не вистачає неперервного і
міцного передання, не вистачає шанованих
усіма звичаїв старовини, звичаїв, на котрі
можна було б посилатися і покладатися;
звідси зайва рухливість, брак спокою, обтяжлива потреба покладатися тільки на розрахунок і кмітливість, а не на природу, не на
звичку.
Отже, при подачі відомостей повинні бути
приведені в дію усі пізнавальні здібності.
Кожне коло відомостей, які доводиться засвоювати учневі, можна порівняти з пірамідою, основою якої є широкий досвід, ясне
знайомство з фактами і яка, поступово підносячись на цій основі, звужується малопомалу, поки нарешті на її вершині не
виділяться небагато, але головних думок, які,
з одного боку, зосереджують у собі і під
собою усі відомості даного кола, а з іншого,
відкривають мисленню шляхи для розумних
переходів від одної з них до другої. Середину
такої піраміди буде займати співдружність
уявлень. Відповідно до цього при подачі
відомостей маються на увазі: 1) ясне пізнання
окремих фактів; 2) багата співдружність уявлень; 3) систематичне поєднання їх у загальних і головних думках; 4) розумний, методичний перехід різними нитками цієї сітки
думок.
1. Окремі факти, пропоновані увазі учня,
повинні вибиратися і виділятися із ряду
мистецтвом учителя; не все, що лежить у полі
зору, повинно бути предметом його уваги: це
було б не навчання, а розвага. Ще краще,
якщо незначні факти цілком усунені з кола
його спостережень і якщо, навпаки, вибрані
факти поставлені у вигідне становище. Учень
спрямовує свої думки на запропонований
предмет; належний ступінь уваги визначається тим, наскільки у хвилини спостереження
зі свідомості учня усунулися всі думки
неспоріднені, які не стосуються предмета.
Коли увага чи заглиблення у предмет не
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досягає цього ступеня, то це слугує доказом,
що учень тільки цікавиться, а не вчиться,
причому чистоту спостереження він буде
псувати домішкою побічних, від себе доданих
думок, і його прогалини покриє несвідомою
підробкою з боку фантазії. Навчальні прогулянки з дітьми, заняття з атласами і моделями
можуть закінчуватися таким примарним навчанням. Тим часом спостереження, знайомство з поодинокими й окремими предметами
повинні становити таку ж серйозну роботу, як
і заучування або повторення. Для досягнення
цієї мети вчитель: а) визначає певне коло
завдань, які повинні бути вирішені таким
безпосереднім знайомством учнів з фактами;
b) спрямовує їхню увагу і дає відчути
важливість заняття, розкладаючи спостережуваний предмет на його частини і вказуючи
на його відношення і стани, які приховані від
легкого спостереження і які відкриваються
тільки напруженій увазі; с) вимагає строгого
звіту про результати спостереження, тому що
спостережуване тільки тоді стає надійною
властивістю душі, коли воно відтворюється у
формі уявлення, звільненого від відчуттів; d)
якщо при описі чи при розповіді виявляється,
що учень не має ясного уявлення, збивається
з одного предмета на інший, або має уявлення
нечисті з домішкою своїх фантазій, то
вчитель, де тільки можливо, знову повертає
його до кола попередніх спостережень.
Насправді ці обов’язки вчителя спонукати
учня до спостереження і керувати при цьому
його увагою виявляються дуже складними.
Набагато більше є учителів, здатних добре
передавати учням готові відомості, аніж
таких, які вміло скеровують учнів до
самостійного здобування знань з допомогою
спостереження. Можна сказати, що майже всі
школи на світі страждають абстрактним
спрямуванням відомостей, що подаються
учням, нездатністю розвинути в учнів швидку
і правильну спостережливість і невмінням
закладати широку досвідну основу для
відомостей, поданих у формі загальних
думок. Досвідом учень запасається або поза
школою, або випадково. Звідси походять два
погані явища: перше, учень або взагалі не
може за допомогою поданих йому відомостей
намалювати у своєму розумі правильний
образ дійсного предмета, або ж, якщо він
малює його і правильно, то ніби одним і тим
самим чорним олівцем, а не різними фарбами,
які має справжній предмет; друге, в
освіченому суспільстві накопичується багато
думок і відомостей, які, як асигнації, не
мають ніякої ціни, тому що в тому ж
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суспільстві обертається надзвичайно мало
дзвінкої монети досвіду і спостережень.
2. Якщо ясне і правильне наочне уявлення
окремого предмета отримується тоді, коли
учень, вникаючи в предмет, губить з поля
зору або забуває на певний час всі сторонні
уявлення, то, з іншого боку, внаслідок цього
всяке поодиноке уявлення поміщається в
душі відокремлено, ніби в’їдається у свідомість, залишаючи в ній різку і визначену
рису. Це необхідно для того, щоб предмет,
щезнувши з очей, не щезав із пам’яті. Проте
відокремленість його існування в душі повинна бути усунена: здобуте уявлення повинне
вступити в товариство і навіть у дуже багато
товариств інших різноманітних уявлень. Це
завдання учитель вирішує, приводячи думки
учня у взаємний різнобічний зв’язок за
законами одночасності, послідовності, подібності і протилежності і збуджуючи його спогади і здатність уяви. Основне правило при
цьому таке: один випадок повинен нагадувати
багато інших. При засвоєнні ясних уявлень
про окремі предмети переважає метод
наочний; керівництво учителя тут полягає у
подачі учневі визначень і суджень коротких і
таких, що відзначаються дипломатичною
точністю. Навпаки, для поєднання уявлень у
різні групи кращим засобом є метод
співбесіди і запитань; тут потрібна розмова
вільна, яка не замикається у стереотипні
вирази, дозволяє ухил думки на випадкові
шляхи, які видаються або зручнішими, або
ближчими, або приємнішими, або природнішими. Учень не ризикує розгубитися у
багатій співдружності уявлень, яка твориться
цим методом, якщо тільки він правильно
засвоїв окремі уявлення; тим часом він,
зважаючи на зручність і сприятливий випадок, переходить пам’яттю і уявою від одної
науки до іншої, пробує ступати на різні
шляхи, на яких зустрічаються, зосереджуються чи розділяються його уявлення, і таким
чином приготовляє для строгого мислення
широке поле діяльності – поле, на якому
логічне мислення буде віддавати перевагу
одному зв’язку уявлень над іншим, стверджувати одну їню співдружність як істинну,
заперечувати другу як хибну, обходити третю
як незгідну з вибраною ціллю.
3. Поєднання уявлень за законами співдружності і залежні від нього спогади і дії
уяви повинні бути широкі і багаті, але
випадковість і безлад при цій рухливості
знань повинні бути усунені. Хоча б один
випадок повинен нагадувати інші, однак не
все повинно переходити у все: кожна думка,
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кожне окреме знання повинно мати своє
належне місце в ряду інших знань і інших
думок; часткові уявлення повинні зосереджуватися навколо загальних думок, підпорядковані знання навколо головних. Загальні і
головні думки відіграють таку ж роль при
навчанні, як підвищені місця при огляді
багатьох предметів, розкиданих на горизонті.
У часткові відомості вносяться твердий
порядок і система, дух оглядає легко всі свої
скарби і зразу вибирає ті з них, які потрібні
для теперішньої цілі. Маса відомостей
розподіляється ніби сама собою по різних
науках, саме ім’я яких вже достатньо зосереджує учня. У галузі кожної науки відомості
утворюють відділи і частини, що перебувають
у правильній залежності одні від одних, яку
не може порушити свавілля учителя. При
подачі відомостей учитель дотримується
систематичного порядку, починаючи з найближчого і переходячи до найвіддаленішого,
користується відомим, щоб познайомити
учнів з невідомим, зупиняє увагу учня на
найлегшому, щоб привести його до розуміння
найважчого, дає йому бачити протилежності,
які не дозволяють змішування думок,
виставляє одне знання як основу і джерело
іншого й оглядає увесь пройдений шлях ще
раз, зводячи багато знань до спільних і
головних думок. Кожний окремий урок, якщо
він виконується як слід, є такою системою, де
панує не свавілля, а строгий порядок з
різницею загального і часткового, головного і
другорядного. Під час повторення учень
відтворює такий порядок, щоб привчатися до
розумової дисципліни і не губитися у
незв’язних подробицях.
Для подачі відомостей у систематичному
порядку найзручнішим методом є безперервне усне читання. Застосування цього
методу у ранньому дитинстві має дуже тісні
межі; дитина не здатна слідкувати довго за
думками учителя і помічати їхню взаємну
залежність і правильний порядок у їх
зіставленні. Але взагалі діти є люди і їхній
розум має схильність до загального і цілого,
яке охоплює собою часткові відомості. Перевагу відомостей, які подаються їм у правильному порядку, вони починають відчувати
рано. Успіх безперервного читання буде,
отже, залежати від того, наскільки воно буде
співмірне з силами учнів як за тривалістю
часу, у який воно виконується, так і за
ступенем строгості чи систематичності, якою
воно відзначається. Як для розвитку багатої
співдружності уявлень було поставлене пра-

вило: одне нагадує собою багато чого, так і
для розвитку розуму учнів учитель слідує
зворотному правилу: багато що повинно
нагадувати собою одне. Учень, приймаючи
інші відомості, не повинен почувати себе ніби
в зовсім іншому світі, який не має зовсім
нічого спільного зі світом, з якого він
вийшов. Метод безперервного усного читання, застосований на дуже короткий час, хоча
б на 5–6 хвилин, дає йому помітити і відчути,
що його розум, переходячи до нового знання,
залишається вірний самому собі, утверджується на тій самій загальній думці, і що багато
знань, переданих йому, сходяться, як радіуси,
в одному й тому ж розумовому осередді.
4. Строгий, систематичний порядок, у
якому вчитель подає учням відомості, не є
щось нерухоме: він складається із певної
сітки думок. По різних нитках цієї сітки
учень може робити своїм мисленням більш чи
менш вдалі переходи. І таким чином він
намагається самостійно і самодіяльно поєднувати свої знання у певну систему. Скільки
необхідно для розвитку сильного і твердого
розуму, щоб учень розумів і засвоював
систематичний порядок, вибраний учителем,
стільки ж необхідно для розвитку гнучкого і
спритного мислення, щоб він рухався всередині цього порядку вільно, легко, у різних
напрямках, але завжди послідовно, логічно.
Система відомостей, розвинута учителем,
служить для нього зразком, наслідуючи який
він відтворює ті самі відомості у новому, але
правильному розміщенні, будує з них правильні ряди і розряди, поєднує, розділяє,
узагальнює, підводить, виводить, протиставляє і т. ін. Учитель викликає в учня таке
самодіяльне мислення особливо під час
повторення та огляду пройденого. Для цієї ж
мети він пропонує йому задачі, вимагає від
нього власних робіт і піддає вирішені задачі і
виконані роботи старанній оцінці; причому
учень має право заперечувати вирок учителя і
наводити підстави, які дали йому привід до
такого, а не до іншого вирішення питання, до
такого, а не до іншого виконання заданої
роботи.
Отже, ясне уявлення фактів, різноманітне
поєднання уявлень за законами співдружності, систематичний порядок уявлень і
вільне мислення учня – ось вимоги, які треба
виконувати під час навчання для того, щоб
передані учневі відомості розвивали в ньому
рівномірно всі його пізнавальні здібності. На
кожному уроці досвідчений учитель виконує
всі ці вимоги.
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ЧИТАННЯ П’ЯТНАДЦЯТЕ
§ 68. Подача відомостей як умова всебічного розвитку особистості вихованця
Учитель займається не з розумовим апаратом вихованця, а з його живою особистістю.
Учень має голову і серце, розум і волю.
Відомості, які подаються йому, викликають у
ньому певні почування і певні прагнення волі.
Справедливо, що знання і воля не одне і те
саме, що можна, наприклад, знати, що таке
справедливість, і не чинити справедливо. Але
тим не менше подані учневі відомості мають
сильний вплив на напрям його волі або на
його характер. Відомості є світло; при першій
потребі вибрати певний шлях серед труднощів життя ми звертаємося у бік найсвітліший,
ми швидше вибираємо те, що краще знаємо;
як і взагалі ніколи ми не можемо бажати і
вибирати те, чого не знаємо.
Відомості неясні і невизначені роблять
особистість вихованця нерішучою і характер
слабким. Однобічними частими вказівками на
егоїзм людей учитель може пригнітити у
вихованцеві почуття довіри до людей.
Хто у вітчизняній історії бачить тільки
вульгарне, хто всякий подвиг, усяку доблесть
пояснює корисливістю, той не пробудить у
дітях почуття патріотизму. Хто судить про
світ і про його окремі явища виключно з
чорного боку, той убиває в учня моральну
мужність і не приготовляє у ньому майбутнього громадянина, здатного на доблесть, на
самопожертву за загальне благо. Отже, вплив
поданих учневі відомостей на чистоту, благородство і силу його характеру незаперечний.
Це й природно, тому що знання є
представниками речей, під впливом яких
твориться характер, або головне спрямування
людської волі; а за умови достатнього
мистецтва з боку вчителя знання можуть
набути дійсної сили самих речей. Зображення
небезпеки може вразити душу так же, як і
сама небезпека. Опис страждань, героїчних
подвигів, злочинів може викликати в душі
почуття любові, співчуття, поваги і відрази
стільки ж, скільки викликали б самі ці
предмети. Це пояснюється психологічним
законом, що сильні почуття, які поривають
нас до діла, можуть бути народжені як
самими предметами, так і думками про ці
предмети. Але якщо передачею відомостей
можна, то і треба впливати на формування
характеру. Слід пам’ятати, що всі наші думки
починаються або випадковими враженнями,
або випадковими співдружностями уявлень.
Отже, людина зі своїм щастям і досконалістю
була б жертвою випадку, якщо б один панівний тон, характер або основне спрямування її
62

особистості не було хоронителем її блага і
досконалості.
Із цього тісного зв’язку між відомостями і
позитивними якостями особистості виводиться для педагогіки правило: учневі дається
знання про те, що гідне знання. Щохвилини
вчитель розрізняє відомості про те, що надає
приємності нашому життю і до чого ми
звертаємося, коли хочемо розважитися, відпочити, отримати задоволення, і відомості про
предмети, з яких ми маємо користь для себе і
для суспільства, нарешті, розрізняє відомості
про те, що чесне, справедливе, великодушне,
благородне, і відомості про те, без чого ми не
можемо засвоїти мистецтво і винахідливість
робити добро і виконувати свій обов’язок.
Робити добро бажає добра людина, така її
постійна воля. Але при цьому вона повинна
ще правильно, без огріхів, розрізняти добро
від зла, тобто мати правильні знання про те,
що таке право, справедливість, щирість, любов, чесність, добросовісність тощо. Знання
різних видів доброчесності краще від знання
різних видів тварин; широке спочутливе
знайомство з прекрасними особистостями з
історії людства і з історії предків, з особистостями, які яскраво виявили торжество
духу над чуттєвістю, благородства над
користолюбством, незрівнянно важливіше
для удосконалення особистості учня, аніж
широке і спочутливе знайомство з прекрасними екземплярами рослин, з екземплярами, які
виявляють перемогу рослинної сили над
мертвою матерією, організуючого початку
над неорганічною масою.
На жаль, педагоги небагато вдумуються у
таємницю морального вдосконалення особистості і в його залежність від якості і змісту
знань. Одні вміють подавати учневі тільки
суху мораль, інші небезпідставно викривають
непотрібність такого навчання.
Коли і чому моральні правила стають
обов’язковими? Коли і чому вони не просто
беруться до уваги, але й потрясають нашу
душу і спонукають її на добро? Цю силу вони
отримують тоді, коли пізнаються не як
абстрактні правила, а як події, як справи і як
частина долі любимого нами і єдинокровного
з нами людства; дитина молиться, коли
бачить, що ці дії виконує мама, котру вона
любить; вона наважується на тяжку роботу,
коли бачить, що таку роботу виконує
любимий батько або вчитель. Людина, говорив Аристотель, є тварина, яка найбільше
любить наслідувати. Вище ми пояснили із
закону аналогії могутню силу прикладу, який
щохвилини захоплює нас певними діями. Але
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прикладом для людини є все людство: про
подвиги і страждання людства, відділеного
від нас цілими тисячоліттями, ми слухаємо чи
читаємо з трепетом серця; ми переживаємо
всією душею, ми внутрішньо відчуваємо
доблесть і велич давніх героїв; народжується
почуття поваги до них і любов; вони стають
для нас ніби совістю, а внаслідок цього наші
моральні сили виростають і міцніють; ми не
лише пізнаємо добро, але й бажаємо добра;
ми полюбили його, як прикрасу і доблесть
такого близького нам людства. Таким чином,
повідомленням відомостей не тільки дається
пізнання добра, але й може бути пробуджена
схильність до нього, любов до нього і
схильність творити його.
§ 69. Природознавство у початковій
школі
Педагоги наповнили початкові школи так
званим природознавством. Найближчим приводом для цього було, здається, те, що діти
люблять спілкуватися з тваринами. Рухи
тварини та її ігри більше зрозумілі ранньому
дитячому віку, аніж рухи людини, яка ставить
далекі невидимі цілі і діє з мотивів прихованих, особливо для дитячого погляду. До
рослинного світу діти не мають симпатії. Цей
світ не виявляє гри і рухів. Своїм тихим,
безпристрасним, безтурботним, ніби зануреним у солодкі мрії існуванням він привертає увагу сердець, які пережили тривоги
життя і ніжність яких так ображена грубістю
людських зіткнень. До царства мінералів не
притягує дитину ні допитливість, ні співчуття: людство у своєму дитинстві назвало це
царство мертвим, а проте спостереження
мінералів могло б особливо розвинути в дітей
сприйнятливість до геометрії, яка інколи з
великими труднощами засвоюється навіть
обдарованими дітьми. Світ зоряний, рухи
сонця і місяця викликають дитячу цікавість,
задоволення якої не залишає в душі дитини
жодних відчутних слідів: цей світ дуже тихий
та одноманітний; дитина віддає перевагу
шумним і мінливим рухам каламутного
струмка, який штовхає її до діяльності й
експериментів. Але щодо істин небесної
механіки й астрономії, то вони стосуються
такого неба, якого дитина зовсім не бачить і
яке астроном бачить лише частково штучними очима. Навіть доросла практична й
освічена людина з сильним і чистим характером, яка приймає зі співчуттям усякий вияв
добра, якщо тільки вона не фахівець з
природознавства, дуже часто вислуховує
істини цього роду (наприклад, що Сонце не
обертається довкола Землі, або що планети за
своїми справжніми розмірами надзвичайно
великі), супроводжуючи їх затаєною думкою:

“це, однак, цікаво, це дуже цікаво”, і потім
припиняє будь-які тісні стосунки з ними. Як
людина життя, а не наукового кабінету, вона
не бачить, що робити, що розпочати, що
вчинити з такого роду відомостями. Дитина
більше від дорослого відчуває неминучий
тиск, який чинять на її дух такого роду
відомості: тут нічого ні дати, ні взяти, ні
робити, ні залишити, ні любити, ні відчувати
відразу, ні споглядати, ні переживати. Хіба це
справжній світ дитячої допитливості, яка
повинна живити душу й укріплювати її
моральну істоту? Зразковий для всіх часів
вихователь юнацтва, Сократ, не любив
займатися цим світом саме тому, що таке
заняття не веде, як він висловлювався, до того
царського мистецтва, яке перетворює знання
у діло, істину в доблесть характеру. Невидимий світ мас, еліпсів, швидкостей обертань
відкритий зрілим людством: це найбільш
абстрактний світ, який ми тільки знаємо, –
для дитинства він не придатний. З іншого
боку, відомості повинні збуджувати в дитини
сильний інтерес до просвіти й самоосвіти.
Миттєва, жива цікавість ніскільки не
ручається за присутність такого інтересу, як
живі тілесні рухи не є запорукою самостійного і наполегливого характеру. Візьміть на
противагу відомостям астрономічним відомості, які здобуває учень під час вивчення
мови, літератури, історії вітчизни, людства,
релігії. Вони пов’язані з сильними відчуттями. Безпосереднє споглядання людських
взаємин у товаристві, в сім’ї, в суспільстві, у
церкві, в школі, на вулиці – усе це дає привід
до того, щоб учень думав і вдумувався у ці
відомості, дотикався б до них не тільки
пам’яттю, але й характером, розширював би
їх і розробляв, поглиблював і прояснював
навіть тоді, коли цього не вимагає ні вчитель,
ні ніхто на світі. Тут ми бачимо корені
моральної і розумової самоосвіти: кинуте
зерно запліднюється, воно впало на ґрунт, на
нього діє зовнішнє середовище: повітря,
тепло, світло, волога.
Таким чином ми отримуємо педагогічне
правило: повідомляти учневі такі відомості,
які в силу безпосередніх досвідів, відчуттів,
положень, відношень і потреб учня вкорінюються в його душу і переходять або з
пам’яті у його серце, або із знання в
мистецтво, іншими словами, перетворюються або в загальне бажання добра, або в
здатність до правильних дій. Це і є знання тої
істини про яку говорить Ісус Христос: “пізнайте істину, і істина зробить вас вільними”.
Прямим коренем і постійним носієм особистості та її досконалостей повинні бути
знання першого роду. Це необхідно вже й
тому, що не видно і можливості, яким чином
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знання другого роду могли б отримати таке ж
важливе значення в долі особистості. Навіть
фахівець з природознавства, який вибрав
справою свого життя вивчення певного кола
фізичних явищ, присвячує більшу частину
своїх думок завданням, що походять зі світу
морального, тому що цього вимагають його
совість, його людська особистість і його
складні взаємини з суспільним середовищем.
Навіть зрозумілим співчуттям дітей до
тваринного світу геній освіченого людства
скористався для того, щоб у художньому
зображенні цього світу, у байках представити
символи, образи і наочні знаки різних
моральних порухів людини.
Навряд чи треба робити при цьому зауваження проти того педагогічного напряму,
який уводить в дитячу школу розповіді про
світ, яким він був до людини, коли сам
становив то безмежний туман, то безмежну
калюжу, то був охоплений безмежною пожежею, і як звідси мало-помалу, дуже
зрозуміло, надзвичайно зрозуміло, утворився
світ сьогоднішній. З цими фактами не можуть
звести рахунки і найбільші генії. Ними
однаково користуються вчене шарлатанство,
релігійна містика і невір’я. Дітям пропонують
тут у поживу дещо таке, про що достеменно
не знають, хліб це чи камінь, риба чи змія.
Дитина, залишаючись нерозумною, як і належить, почуває себе справжнім всезнайкою:
вона добігла до кінця шляху, не проходячи
його початку і середини. Цей світ так коротко
їй знайомий, що вивчати його далі і більше їй
нема потреби. Такий реалізм у навчанні
виявляється, як свідчить досвід, школою
ледарів і морально немічних особистостей.
Становище природознавства у початковій
школі окреслюється дуже чітко з чотирьох
боків: 1) Воно становить найкращий матеріал
для наочного навчання, а дітям міським замінює при цьому видовища більш природного
для них сільського життя. Проте в цьому
відношенні творінням природи мало чим
поступаються і витвори людської техніки.
Для зазначеної цілі природознавство викладається методом описовим, який знайомить
не із законами природи, а з фактами, явищами
і діями. А втім, і тут сильний інтерес до знань
збуджується головно завдяки зв’язку явищ
природи з долею і діяльністю людини,
зв’язку, який дитина і сама відчуває, але який
досвідчений педагог уміє представити увазі
учня в яскравій формі. 2) Відомості з природничих наук повинні бути подані так, щоб
уберегти учня від забобонів, марновірства і
страху перед природними явищами. З цією
метою вчитель може говорити, наприклад,
про комети, про грім, про лиховісних птахів і
т.д. 3) Необхідні відомості про землю як про
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місце, на якому людський рід живе, діє і
страждає, займається промислами, мистецтвами, науками, існує одночасно в різних
країнах, поділяючись за національностями і
за ступенем освіченості, і розвивається у
послідовному часі у своїй історії. 4) Потрібні
відомості про ті загальні і найближчі нам
закони, або природні закономірності, яким
людина повинна підкорятися або які вона
повинна мати на увазі, щоб досягати вибраних нею цілей. Такі відомості містяться в
загальній фізиці. Більше чи менше знайомство із загальною фізикою відкриває учневі
можливість входити своїм розумінням у
таємниці людської техніки і схиляє його до
мистецтва користуватися силами природи для
благ тілесних і душевних.
Вище ми зауважили, що відомості підносять і виховують моральну особистість учня у
міру того, як вони схиляють до бажання
робити добро і сприяють правильному розумінню добра. Ця остання вимога розвинути в
учня мистецтво і винахідливість робити добро і виконується вчителем, коли він повідомляє учневі відомості про закономірності, або
необхідні закони природи, без уваги до яких
кожна дія, кожне починання було б безуспішне. Але для цієї мети учень також знайомиться, особливо з допомогою біографій та
історій, із найголовнішими законами суспільного життя і взагалі збагачується широкими
відомостями про те, що корисне і що шкідливе, нарешті не позбавляється знань стосовно
того, чим можна наповнювати дозвілля й
відпочинок, не наражаючи на небезпеку
душевну чистоту. Добре, корисне і приємне –
ці ідеї учитель повинен усвідомлювати ясно й
у всій їхній широті, щоб подавати учневі
відомості з розумним вибором і виховувати
таким чином в учневі як морально гідну
особистість, так і людину, здатну до корисної
діяльності, а не істоту, яка проміняє все добре
і корисне на насолоди. Оскільки до діяльності
корисної здатна тільки людина розумна, а
відмовлятися від насолод, не захоплюватися
пристрастю до них може тільки людина
тверда, то загальне правило, яким слід керуватися під час вибору відомостей, які
забезпечують усебічний розвиток особистості
вихованця, виражається врешті так: учневі
даються відомості, які здатні зробити з
нього людину добру, розумну і тверду.
§ 70. Ідеали й ідоли
Загальні засади, якими визначається те, що
гідне знання, повинні бути видозмінені з
огляду на одну погану обставину, яка повторювалася часто в Європі, повторюється і в
Росії. Створити “дитячий світ”, складений із
відомостей розумно підібраних, є настійною
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потребою у вихованні. Але школа вирішує
своє завдання у певному суспільному середовищі, яке безпосередньо і неминуче чинить
вплив на її педагогічне законодавство. Школа
бере на себе відповідальність перед сім’ями, в
ім’я яких вона діє. Отже, “дитячий світ” має
бути видозмінений, зважаючи на потреби
сімей, які довіряють школі своїх дітей, якщо
тільки це не суперечить завданням початкового вселюдського виховання. Для успіху
початкового навчання необхідно звертати
увагу на те, які заняття переважають у сім’ях
і якими будуть займатися в майбутньому
вихованці; чи мета цих занять – усередині
кола думок, чи всередині кола речей. Діти
станів правлячих, учених, чиновників, і
взагалі багатих та освічених громадян мають
майбутню ціль своїх занять всередині кола
думок: їх очікує в житті головним чином
розумова робота, міркувати, придумувати,
займатися наукою, мистецтвом, законодавством, накреслювати плани дій або вмілих,
правильно розрахованих торгових оборотів та
інших починань. Діти незрівнянно численнішого робочого класу або народу мають
майбутню ціль своїх занять усередині кола
речей: їх чекає робота, яка вимагає особливого розвитку тілесних сил і волі, здатної
терпіти неприємні відчуття. Ці відмінності не
повинні перетворювати школу початкову у
школу спеціальну, проте вони повинні
впливати на вибір відомостей, передбачених
загальною освітою. Дітям першого розряду
судилася освіта широка за змістом і тривала в
часі. Їхнє дитинство і юність є зміна відпочинку, розваг і навчання. Хоча їхні розумові
здібності повинні розвиватися на непохитних
істинах, але разом з тим вони мають мати
багато рис м’яких, рухомих, податливих,
щоби на все життя були готові засвоювати
нові думки, осягати нові явища. З цією метою
дітям не спішать повідомляти у дитячі роки
всю систему істин незаперечних, завершених,
але розвивають їх більше у напрямку теоретичному або споглядальному: дитина не зразу
засвоює те, що повинно бути збережено на
все життя без змін, як заповітна істина, як
постійний скарб духу і життя, вона засвоює
такі істини поступово і дуже невеликими
порціями; а головне її навчання у перші роки
життя полягає у спокійному, незацікавленому
спогляданні видів, явищ, дій і станів природи
і людства. За допомогою живописних малюнків, а ще більше за допомогою поетичних
образів, живих казок, оповідей та описів вона
споглядає найрізноманітніші явища, боротьбу
стихій, гру тварин, форми рослин, орача на
ниві з його конячкою, бравого молодця, який
оспівує привілля або журбу; вона побуває
подумки у всіх сценах природи і людського

життя, близьких і далеких у часі та просторі:
таким чином вона набуває здатності на все
життя сприймати і засвоювати нові явища,
входити думками у чуже становище і постійно переробляти й перетворювати коло своїх
думок. За цим принципом майже завжди
складаються у нас збірники для навчання
дітей, як, скажімо, прекрасно укладений
“Дитячий світ” Ушинського. Але оскільки
вже був випадок, що в одній народній школі
на Дону діти забрали зі школи дітей, як тільки
вчитель ввів у користування цей збірник, й
оскільки такі подібні явища повторювалися і
в Європі, то ми бачимо тут не випадкове
непорозуміння, але зіткнення невігластва
батьків з освіченістю вчителя, ні, тут діє
загальна причина, частину якої ми зараз
пояснили й інша частина якої пояснюється
так само легко.
Педагогічні ідеали не повинні бути
ідолами. “Дитячий світ”, який відповідав би
тільки ідеалам педагогіки, передбачає сім’ю,
цілком незалежну від потреб матеріальних і
здатну присвятити всі свої сили і весь свій час
на розвиток і творення кола думок. Але чи
багато на цьому світі знайдеться сімей у
такому ідеальному становищі? А втім якщо
дитину сім’ї, яка відповідає цьому ідеалу,
можна порівняти з метеликом, який пурхає по
всіх квітках саду, торкається на короткий час
кожної з них, ніби віддається безмежному
спогляданню кожного обрису квітки, кожної
тіні, кожного блиску кожної фарби, кожного
руху, і це лише для того, щоб народити у
своєму внутрішньому житті різноманітну
рухливість та гру відчуттів; то дитина
робочого класу є бджола, яка з кожної квітки
хоче взяти частинку нектару. Напрям
навчання переважно споглядальний не пасує
до її становища: головне спрямування тут
ділове, практичне. Дитина розподіляє свій час
між навчанням і роботою, дитинство для неї
не є пора дозвілля. Час навчання тут недовгий. Робочий клас віддається спогляданню
тільки у виняткових, ніби святкових душевних станах. Його пісня коротка, його епос
також короткий і простий. На ландшафти він
не заглядається. Йому ніколи подовжувати й
розширювати образи, які він споглядає, до
того ж вони повинні бути підготовані так,
щоб він завжди зберігав їх у своїй пам’яті, а
не у книзі, не на поличках кабінету. Отже, тут
у початковому навчанні слід мати на увазі не
стільки рухливість і сприйнятливість розуму,
скільки твердість і визначеність основних і
першочергових відомостей. Повідомляються
відомості про те, що раз і назавжди повинно
залишатися в пам’яті, повідомляються відомості короткі, стереотипні, на які можна
опертися зразу, не звертаючись у кожному
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новому випадку до нової переробки і
перетворення кола думок. Це вимагало б
вільного часу і зусиль, які в цьому стані
неможливі. Народна школа, яка утворилася
природно без сприяння чіткої педагогіки,
прекрасно знає цю таємницю. Вона навчає
дітей найпростіших молитов і збагачує їх
розум постійними правилами мудрості й
досвідченості, багате джерело яких міститься
у Святому Письмі, в історії народу і його
героїв і в народних прислів’ях. Вона повідомляє відомості, які так само компактні і
визначені, як речі, всередині яких робітних
постійно обертається. У Прусії зроблено
поворот до побудови такої школи; в інших
країнах чітка педагогіка нічого більше не
зробила, крім того, що внесла у таку школу
мистецтво найшвидшого і найлегшого навчання. Наші солдати не люблять виданого для
них й отримуваного задарма “Читання для

солдат”, у якому є прекрасні повісті, і
купують на свої бідні гроші Новий Заповіт,
Священну Історію, Історію Петра Великого,
Історію Фрідріха Великого. Вони віддають
перевагу тому, що назавжди повинно залишатися в пам’яті, як світло і керівництво в
житті, над сценами, образами, описами, розповідями, які досягають своєї мети, як тільки
викликають різноманітну гру пізнавальних
здібностей і приводять людину у стан вільного споглядання явищ. Досвідчений педагог
повинен гармонійно поєднувати напрями
пізнавальний і практичний. Але педагог, який
не розрізняє цих важливих особливостей і не
вміє віддати перевагу одному з них над
іншим, зважаючи на потреби вихованця, буде
роз’єднувати школу з життям і зустріне опір
там, де за умови кращого розуміння він
зустрів би сприяння і співчуття.

ЧИТАННЯ ШІСТНАДЦЯТЕ
§ 71. На підставі загальної вимоги давати
учневі такі відомості, які облагороджують
всю його особистість, вирішуються два
питання, особливо важливі для педагогічної
практики. А саме: які предмети заслуговують
постійної уваги з боку учнів і які науки
входять більшою чи меншою мірою у коло
початкового навчання.
§ 72. Які предмети заслуговують
постійної уваги з боку учнів
Під час навчання учитель повідомляє
учневі щохвилини або відомості про знаки і
форми, або про справжні речі. Знаки, наприклад, мова усна і мова письмова, заслуговують
уваги не самі собою, а тільки як засіб для
вираження того, що ними позначається.
Також і форми, наприклад, числа, загальні
поняття, форми відмінювання і дієвідмінювання, набувають значення тільки від свого
застосування. Навпаки, усе те, що існує
насправді, наприклад, витвори природи і
людського мистецтва, людина, сім’я, суспільство, історія людства, залежність природи і
людини від Бога – ці предмети повинні
зосереджувати на собі постійну увагу учнів. І
розум, і серце учня виховуються постійним
впливом реальних предметів. Знаки і форми
тільки помічники у засвоєнні й розумінні
позначуваних і визначуваних предметів. Коли
людина говорить чи рахує, вона зайнята не
словами, а тим, що вони означають, також
вона зайнята не числами, а обчислюваними
предметами. Коли вона мислить чи міркує,
вона зайнята не формами понять чи суджень,
а предметами, які вона хоче обміркувати.
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Спеціаліст-філолог звикає звертати свою увагу головно на слова і на граматичні форми;
при зустрічі своєю думкою зі словом або з
цілою мовою він спрямовує свою увагу не на
предмет слова чи мови, а на саме слово і на
форму мови, пригадуючи з цього приводу
інші слова й інші граматичні форми; таким
чином він обертається своїм розумом у світі
знаків і форм, а не на ґрунті справжнього
світу. Інший учений фахівець може подібним
чином зупиняти свою увагу переважно на
формах судження, а не на тому, про що це
судження; він буде пригадувати з цього
приводу інші форми суджень, буде порівнювати їх, причому дійсність, життя, самі речі,
про які висловлено судження, упускаються
ним. Ні той, ні інший напрям не повинен бути
переданий особистості учня. Відомості, що
повідомляються учневі, повинні справляти на
нього такий вплив, щоб він своїми думками,
уявою і спогадами обертався у колі справжніх
предметів, пізнавав ці предмети, цікавився
ними, відчував їхній вплив на собі, а до знаків
і форм ставився б тільки як до засобів для
кращого знайомства з дійсністю. Цим спрямуванням загальноосвітні школи глибоко
відрізняються від спеціальних.
§ 73. Знання і вміння
Під керівництвом учителя і більшою мірою через практичні вправи учень знайомиться зі знаками і формами найдосконалішим чином для того, щоб користуватися
ними з особливою легкістю, без усякого
труду, без найменшої напруги, так, щоб
увага, не турбуючись щораз заново про знаки
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і форми, могла всеціло, не розважаючись,
зосе-редитися на реальних предметах.
Завдання початкової школи в цьому випадку
розкла-дається на два завдання. Навчання
повинно зробити учня таким, що знає і вміє,
або воно повинно передати йому основні
знання й основні мистецтва. За допомогою
вправ, повторів і вкорінених навичок учень
набуває вміння: говорити правильно і чисто,
читати, писати, рахувати, креслити і співати.
У цих мистецтвах учень, як сказано, повинен
досяг-ти
такої
досконалості,
щоб
користуватися ними легко, не зосереджуючи
на них увагу, яка вся повинна бути скерована
на реальні предмети. Засвоюються вони
навчанням, дія-ми учня під керівництвом
учителя або вправлянням і зразковою дією
самого вчителя. Хто погано читає, пише або
рахує, той після виходу зі школи неохоче
буде продовжувати самоосвіту. Тому у
початковій школі головна турбота і головне
зусилля спрямовані на те, щоб учні засвоїли
міцно і на все життя названі мистецтва, щоб
вони досягли якнайповнішої свободи і
легкості у їхньому застосуванні, а відомості
повідом-ляються їм у такому обсязі, який
сумісний із найкращим вирішенням цього
завдання.
§ 74. Школа грамотності
Там, де умови для існування школи
несприятливі, початкова школа перетворюється у школу грамотноті, де діти навчаються
тільки читання, письма і початків обчислення.
Моральний дух у школі грамотності може
виховуватися порядком шкільних занять,
певною дисципліною в житті і в стосунках
учнів, заохоченням їх до праці і прикладом
доброї особистості вчителя. Це, без сумніву,
не такі дрібні блага, якими можна було б
нехтувати. Але тим не менше школа грамотності не дає учневі тих відомостей, які,
переходячи в переконання, слугують основами і хранителями його совісті і його моральної особистості серед спокус життя: можливість читати і писати збільшує сили людини,
але облагородження їх віддається на волю
випадку. Ось чому проти цих шкіл часто
повстають педагоги, ось чому багато хто
вважає ці школи шкідливими. Майже у всіх
освічених народів прийнято за правило, щоб
недоліки такої школи компенсувалися повідомленням учневі початків християнського
вчення, навчанням його молитв і головних
заповідей християнського життя.
§ 75. Межі вивчення знаків і форм
Знаки і форми не повинні вивчатися у
всьому їхньому обсязі. Нема необхідності
вимагати від учня, щоб він уміло вираховував

дуже довгі ряди чисел і пам’ятав назви
найвіддаленіших одиниць цих рядів; нема
потреби знайомити учня зі всіма правилами
граматики, з усіма тонкощами мови, зі всіма
словами, які зібрані в академічних лексиконах; нема потреби вправляти учнів у мистецтві писати різноманітними шрифтами,
читати книги старовинного друку, креслити
усякі правильні фігури, співати дуже
мистецькі композиції. Із знаків і форм учень
повинен знати все головне, – усе, що необхідне для здобуття відомостей про реальні
предмети і для подальшої самоосвіти. При
цьому в дуже багатьох випадках досвідчений
учитель буде більше покладатися на практику
і на формування навичок, аніж на чітке, але
довге навчання. Так, наприклад, церковнослов’янська мова може бути достатньо
вивчена практично, читанням і зближенням її
з мовою російською і перекладами на цю
останню. Так, закони правопису і пунктуації
можуть бути засвоєні практично, і звертатися
для пояснення перших до давньої слов’янської мови – справа зайва. Вивчення знаків і
форм у надмірній кількості часто ускладнюється ще тим, що не завжди розрізняють
те, що потрібне тільки для засвоєння знаків і
форм, від того, що потрібне для їхнього використання. Так, наприклад, при вивченні
граматики часто не розрізняють: букв, як
письмових видимих знаків для звуків, назв
букв, які існують тільки для граматиків, і
звуків, для позначення яких вживаються
букви. Також при вивченні арифметики
плутають числа чи певні кількості з цифрами
або письмовими знаками чисел; через це
заняття з цифрами на дошці вважають
головним, тоді як справжня мета полягає в
тому, щоб займатися числами в розумі. Як під
час навчання, так і в шкільній дисципліні
форм повинно бути якнайменше. Якщо
кожний рух учня обставлений різноманітними правилами, то це несприятливо для розвитку його вільних моральних сил. Небагато
повинно бути форм, проте істотних, які
заслуговують того, щоб учні не порушували
їх і вчитель наполягав на їхньому виконанні.
§ 76. Зв’язок знаків і форм з реальними
предметами
Знаки і форми без тісного зв’язку з
реальними предметами засвоюються нелегко.
Дитина, скажімо, набагато швидше помічає
букви, якщо вони виділяються із слова, яке
означає знайомий їй предмет, аніж коли вони
пропонуються її увазі окремо. Те саме буває і
при вивченні арифметики: природний глузд
не знає ні одного, ні п’яти, ні десяти і т.д.,
проте знає одного брата, п’ять пальців, десять
будинків і т.д. До того ж, коли відбувається
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поспішно і рано штучне відділення знаків і
форм від реальних предметів, то виникає
небезпека, що діти будуть приймати самі
знаки і форми за щось дійсне. Діти схильні
приймати слова за речі, як вища мудрість
схильна вважати самі речі за слова. Щоб
утримувати увагу учня у світі реальному,
вчитель безперервно замінює одне другим:
споглядання, знання, застосування. Достатньо
трьох, чотирьох букв, щоб спонукати дитину,
яка вивчила їх, скласти з них знайоме їй ім’я.
Достатньо знайомства з небагатьма словами,
щоб спонукати дитину до читання або до
написання чого-небудь цікавого чи близького
її досвіду. Досить знання одного правила з
арифметики, щоб запропонувати учневі задачу, важливість якої зрозуміла для нього.
Такими прийомами полегшується труд заучування; дитина відчуває себе серед реального
світу, який такий близький їй і з яким
роз’єднувати її не слід, а всім абстрактним і
штучним вона користується, не відчуваючи,
що це абстрактне і штучне. Міцний здоровий
глузд, який судить про все, звіряючись перш
за все з дійсністю, розвивається особливо
сприятливо за такого напряму навчання.
§ 77. Голова і серце
Реальні предмети, вплив яких на учня
повинен бути постійним і панівним, стають
близькі його душі або через пізнання, або
через почуття; вони входять у його душу,
коли діють або на голову, або на серце; тоді
як воля діє у зворотному напрямку на реальні
предмети: волею людина не засвоює, не
приймає, але впливає. Отже, при передачі
відомостей учитель має на меті не тільки
навчити учня чого-небудь, але й пробудити в
його серці кращі і найчистіші почуття; у
противному випадку найбільша і найкраща
частина реального світу буде прихована від
учня, буде ніби не існувати для нього. На
недоліки школи, яка нехтує розвитком серця,
жаліються дуже часто і не без підстав. Якщо в
школі учень втратив свою першу любов,
якщо школа давала йому світло, але без тепла, здатність знати без здатності співчувати,
то відомості, набуті учнем, будуть використовуватися ним у житті тільки як добрі засоби
для задоволення його самолюбства і для
розширення його меж, а не для блага
загального, не для щастя і досконалості інших
людей. Потрібний могутній вплив релігії,
потрібний захопливий приклад любимої
особистості вчителя, потрібні сильні враження, які тільки можуть бути збуджені
викладом кращих явищ із історії людства і
батьківщини, для того щоб поряд зі знаннями
виростали в учня і кращі почуття. Звичайно,
серце зберігається і покращується безпосе68

редньо різноманітними виховними заходами;
але оскільки вище було доведено, що думки
про речі збуджують такі самі сердечні
почуття, як і самі речі, то вчитель, який
надіявся б подачею відомостей пробуджувати
в учневі кращі почуття, не розумів би свого
завдання. А проте як знання, так і порухи
серця мають різні спрямування, які необхідно
ясно собі уявити.
§ 78. Пізнання і любов
Пізнання і любов – у цих двох словах міститься все, що можна найкращого передати
молодому поколінню. Ми пізнаємо, коли
наша душа малює у собі правильний образ
існуючого предмета. Ми любимо, коли
повторюємо в собі відчуття інших людей, або
коли в нашому серці переживаємо їхні радощі
і страждання: тому що у цьому стані ми
вважаємо долю інших людей, їхні біди і
радощі нашою власною долею, нашою
власною бідою і радістю; у цьому стані егоїзм
падає або слабне, і ми виявляємося здатними
служити загальному благу і жертвувати для
нього нашими насолодами. Пізнання повинно
бути спрямоване так, щоб предмет повторювався в розумовому образі правильно і
повністю, без домішки домислів з боку уяви.
Почуття повинні бути спрямовані так, щоб
серце повторювало відчуття і становище
інших людей правильно і без домішки
егоїзму, або щоб воно мало здатність входити
у становища інших людей і переживати їх.
Однобічне й виняткове заняття знаками і
формами може сковувати здатність людини
обертатися у справжньому світі і займатися
ним, може схиляти його до занять абстрактних; але для серця воно завжди виявляється
як гніт: учень відчуває, що це не те, чого
можна хотіти і що може викликати любов і
радість. Ось чому, наприклад, інколи здібні
учні не розуміють математики й ось чому
інколи вчителі, не вникаючи у справу, виганяють зі школи серйозне навчання і
перетворюють її у місце бесід і читань про
предмети, які різноманітно хвилюють серце,
але не дають розуму строгого заняття. Таким
чином, тут можлива однобічність, якої
необхідно уникати.
§ 79. Пізнання і його види
Пізнання обіймає або розмаїття явищ, або
їхній одноманітний закон, або осягає їхню
красу й велич. Перший напрям досвідний,
другий – розумовий, третій – естетичний. У
досвідному пізнанні увага учня привертається
силою, строкатістю, новизною і мінливістю
явищ. Наявність знаків і форм прихована від
учня: він перебуває серед речей. Але досвід і
спостереження простягаються в безконеч-
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ність. Щодня вони наповнюють наш дух
іншими образами і не дають таких постійних і
незнищенних образів, які були б носіями
особистості, її совісті й переконань. З плином
спостережень нових явищ виявляється дуже
мало; сьогоднішній досвід повторює вчорашнє, старе, бачене раніше; увага послаблюється. Але вона збуджується, з іншого боку,
неузгодженістю, хаотичністю і суперечливістю досвідів: що одна низка досвідів спонукає
нас прийняти за істинне, те інша спонукає нас
відкинути як хибне. Народжується відчуття
незнання, народжується віра в Бога, яка
заспокоює серце, стривожене суперечностями: але разом з тим зароджується і прагнення
до розумового пізнання. Людина розмірковує,
вдумується в досвіди, шукає між ними
необхідної і правильної залежності. Тут уперше вона розрізняє матерію, знаки і форми,
речі і числа, речі й поняття, часткове і
загальне, випадок і правило, нарешті, дане в
досвіді і те, до чого вона додумалася. Безпристрасно, без участі серця вона розкладає
досвіди, порівнює минуле з сучасним, згадуване зі спостережуваним, і пізнає необхідність явищ. Але переживання серця, у найчистішій формі любові, одразу ж пробуджується, коли під час спостереження попадаються предмети прекрасні й величні.
Школа, яка за допомогою або реального
досвіду, або поетичних описів, або занять
витонченим мистецтвом не дає учневі
споглядання краси і величі, не досягає своєї
цілі. У спогляданні явищ прекрасних, якими
багата особливо природа, і явищ величних,
якими багата особливо історія людства,
пізнання і любов, голова і серце поєднані
нерозривно. Наявність знаків і форм знову
зникає зі свідомості учня; він бачить речі і
події і переживає серцем вище життя, яке
вони виражають: уява за законами співдружності уявлень перетворює його власне
душевне життя за тими началами гармонії,
досконалості і благородства, які він споглядає
у витончених і величних явищах. У цьому
полягає морально-виховне значення краси і
величі: людна стає кращою, як тільки вона
бачить краще. У той час як знаки і форми
зникли з її свідомості, самі речі перетворилися для неї у знаки і слова, які мають вищий
смисл.
Рухаючись у цих трьох колах знань,
переходячи постійно з одного кола в інше, як
тільки з’являється привід, учень, так би мовити, відвідав своїм духом усі частини реального світу: то він збирає зовнішнє, як мураха,
то переробляє його, як бджола, то при спогляданні його форм віддається чистому, безкорисному задоволенню, як метелик.

§ 80. Любов і її види.
Любов так само має три форми: стосовно
окремих осіб вона є або співчуття, або повага;
щодо суспільства і його блага вона є пізнання
і виконання обов’язку. Але з усвідомлення,
що ніяка людська досвідче-ність і мудрість не
в силах захищати людину і суспільство від
страждань і дати їм міцне, не оманливе благо;
з уваги до таємничої долі людства, яке є то
великим, то нікчемним, народжується у
люблячому серці віра в Бога як Отця
людського роду, народжуються відданість
волі Божій і любов до Бога, яка укріплює
людину при виконанні обов’язку і в боротьбі
зі спокусами життя. Ця поступовість у
напрямах любові відповідає ученню апостола
Івана: “хто не любить брата, той не може
любити і Бога”.
Зачатки співчуття й поваги до окремих
осіб зароджуються в дитячому серці впливами сімейного побуту. Співчуття поєднується
з прагненням полегшити нужди іншого.
Повага до іншої особи народжує довір’я до
неї, схильність підкорятися їй, приймати її
поради, наслідувати її дії. Особа, котру
поважаємо, стає ніби нашою совістю, яка
охороняє нас від багатьох поганих учинків.
Обидва ці почуття можуть бути і пригнічені, і
підсилені навчанням, зважаючи на те, які
людські образи і які людські положення
закарбовуються в душі учня найчастіше і
найсильніше, які біографії, які розповіді, які
анекдоти пропонуються учневі його вчителем. Педагогіка передбачає, що вчитель уміє
зупиняти увагу учня на особах, які заслуговують любові й поваги; що він володіє
мистецтвом поміщати учня у товариство
таких осіб і народжувати в ньому відповідні
відчуття: в іншому випадку школа буде
заглушувати зерна людяності, посіяні сім’єю.
Але співчуття й повага до окремих осіб
породжують у душі стани, що відповідають
тим, які викликаються формою досвідного
пізнання явищ. Між прагненнями осіб
виникають зіткнення і суперечності, котрі
накладають на любляче серце нездійсненні
вимоги. Співчуття до одного може обернутися в недоброзичливість і несправедливість
щодо іншого. Любов і повага можуть зробити
нас людьми партії, нечутливими до блага
осіб, що стоять поза цим колом. Тільки
усвідомлення обов’язку підносить любляче
серце над цими суперечностями й небезпеками, як пізнання одноманітного закону
явищ усуває суперечність досвіду. Не можна
віддаватися безумовно і без розбору першим
порухам серця, хоча б вони були найкращими: співчуття до окремих осіб повинно бути
спрямоване згідно із загальним благом і за
вимогою обов’язку; робити на їхню користь
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треба не те, до чого схиляють безпосередні
симпатії, безпосередні сердечні потяги, а те,
що належить робити, щоб їхнє благо було
частиною загального блага, щоб їхнє
прагнення до блага не суперечили як самим
собі, так і благу суспільному. На цьому ступені любляче серце перебуває під керівництвом розуму, який оглядає загальне і ціле,
підпорядковуючи йому все часткове. У
значенні ясних правил обов’язку пізнаються
тут право і справедливість, які відповідають
законам мислення у пізнанні. Право дає змогу
людині тільки такі дії, які не суперечать
загальному благу, а отже, зобов’язує людину
нікого не ображати, визнавати власність і
честь кожного як дещо недоторканне. Як право віддає кожному своє, так справедливість
віддає кожному заслужене, віддає вдячністю
за послуги, довір’ям за чесність, нагородою за
труд, підвищенням за старанність і успіхи,
покаранням за порушення загального порядку. Оскільки школа є маленьке суспільство,
то всі ці форми обов’язку вивчаються у ній на
практиці: учня примушують поважати власність і честь товариша; його стримують від
дій, які хоча й були б нешкідливі для нього,
проте суперечили б загальному благу школи.
Таким же чином перед справедливістю, коли
вона нагороджує кращих, повинна замовкнути заздрість, коли вона карає поганих,
повинно замовкнути незадоволення. Невиконання даного слова, мстивість, невдячність
зустрічають протидію у виховниках і у
виховних заходах. У шкільному товаристві
різноманітні правила обов’язку то краще
засвоюються і виконуються учнями, що
більше переважає у школі влада моральна над
поліцейською. Під впливом учителя в школі
твориться правильна суспільна думка, яка
противиться усім порушенням приписів
обов’язку. Але приписи обов’язку з’ясовуються й укріплюються в дусі учнів також і
через навчання. Історія людства і вітчизни,
опис життя знаменитих людей, читання
морально-релігійних оповідань – усе це ніби
збільшувальне скло, за допомогою якого
учень бачить, що дозволене і що обов’язкове,
що похвальне і що низьке, що узгоджене з
вимогами обов’язку і що суперечить їм, як
право і справедливість зберігають і збільшують загальне благо і як це благо
руйнується, коли права зневажаються і заводиться всезагальна неправда в суспільствах. У
хорошій сім’ї дитина постійно бачить,
спостерігає, обмірковує і закарбовує у своєму
серці образи ніжної, люблячої матері і
спокійно-діяльного батька, який викликає до
себе мимовільну повагу; вона щохвилини
спостерігає сімейну організацію, у якій спільне благо і загальний порядок ґрунтується на
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любові, на повазі до чужих прав, на виконанні вимог справедливості та інших
приписів обов’язку; вона бачить тут постійно
приклади підкорення то особам, то загальному закону, і таким чином його серцю робиться знайома і близька вся система моральних
відношень, в ім’я котрих повинні бути
пригнічені усяке свавілля, всі погані нахили і
пристрасті, як вияви грубого егоїзму. Виховання повинно зі школи створити світле
коло моральних стосунків, наскільки можна
близьке з побутом гарної сім’ї. Справедливо,
що навчання не в змозі замінити впливи
життя; але ті моральні образи, які дитина
спостерігає й обговорює, живучи у сім’ї,
повинні бути надані учневі в школі з допомогою навчання або повідомлення відомостей.
Велика сім’я людства відкриває учителеві
простір для вибору найкращих образів, які
здатні облагороджувати серце учня, то
виховуючи у ньому любов і повагу до людей,
то збуджуючи в ньому бажання служити
спільному благу і виконувати вимоги
справедливості.
Хто робить спробу виконати свій обов’язок безкорисно і щиро, той переживає у
глибині свого серця ні з чим не порівняну велич того, що велить обов’язок, і таким чином
переконується безпосередньо і природно, що
вимоги обов’язку і справедливості, або що
моральні закони людства, за порушення яких
докоряє нас наша ж совість, є заповіді волі
Божої. Така вже сутність людського духу, що
серце, яке любить і шукає любові, яке
вибирає і віддає перевагу у тутешньому світі
різним предметам для свого співчуття і для
виконання обов’язку, але також змушене
залишати їх – чи тому, що вони його
зраджують, чи тому, що різні схильності,
пристрасті, невігластво, порухи самолюбства
дають самому серцю хибні напрями, – серце,
яке тривожать то вищі вимоги, то нижчі
потяги, знаходить постійне і невичерпне
джерело енергії і спокою не раніше, ніж воно
підніметься до неба, до Бога, і за допомогою
віри і любові наважується шукати у волі
Божій того, у чому полягає справжнє благо,
вищий обов’язок і призначення людини.
Особистість людини шукає опори твердої,
непохитної мінливими предметами цього
світу: випадковість нашої освіти і всього
життя відчувається як душевний гніт; і в дусі,
для якого розумність і вірність самому собі є
непорушними принципами, непереборно народжується переконання, що те, чого, власне,
ми шукаємо, лежить не в цьому світі
перетворень і зрад. Усе може залишити наш
дух, усе може зрадити його: сили фізичні і
сили розумові – знання, уміння і навички; уся
будівля, яку вихователь зводить в дусі учня,
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може бути знесена бурями життя або може
зруйнуватися від природного старіння. Є одне
в людській особистості, що підноситься над
тимчасовим і минущим, не дає їй збуритися і
втратити саму себе у той час, коли їй
виявляються віроломними друзями сили,
таланти, обдарування, відомості і дари щастя:
цей непорушний опорний пункт і хранитель
особистості є глибока задушевна віра в Бога і
любов до Нього. Із цього невичерпного
джерела походить у людині все нова і нова
рішучість на добро, відроджується щоразу
мужність служити загальному благу, виконувати обов’язок, терпіти чи зносити людей,

незважаючи на їхній колосальний егоїзм,
любити людей, незважаючи на їню невдячність, і боротися з власним навіглаством і
пристрастями. “Віра перемагає світ” і,
навпаки, серце без віри перемагається світом
– особистість робиться тим, що захоче
зробити з неї випадковий потік обставин. А
проте, під час навчання предметів віри
постають особливі завдання унаслідок того,
що ці предмети не тільки мають вищу
достойність, але й становлять святиню,
торкатися якої можна тільки чистими руками.
Отже, необхідні спеціальні керівні правила,
яких треба дотримуватися у цьому навчанні.

ЧИТАННЯ СІМНАДЦЯТЕ
§ 81. Релігійне навчання
Найгірше, що можна сказати про людину,
виражається в народній приказці: “Він і Бога
не боїться, і людей не соромиться”. Це була б
людина без совісті і без віри. Тому як зерна
добра, так і зерна віри повинні засіватися і
вирощуватися в дитячому серці з найбільш
ранніх років. Дитина навчається з уст матері
вимовляти ім’я Бога, як тільки вона набуває
здатності вимовляти слова. Як людський рід
мав віру в Бога перш, ніж він збагатив себе
корисними для співжиття відомостями,
навчився різних мистецтв і пізнав основи
громадянськості, так і дитина повинна прийняти в своє серце зачатки віри раніше від
інших зачатків освіти: думка про Бога, Його
милість, Його Любов до людини повинна
бути в її дусі найдавнішою; вона повинна
походити з того часу, коди дитина, не знаючи
ні турбот, ні зла світу, жила любов’ю і опікою
батьків, які були для неї видимими представниками велелюбного провидіння Божого.
Обставини подальшого життя з його багатьма
тривогами і нечастими радостями постійно
спонукають людину згадувати цю першу
любов; і при цьому жива віра в Бога і
відданість Його волі оживають у дусі як найсвітліші риси його невинності. Це постійне
відродження віри, прищепленої у ранньому
дитинстві, відбувається неминуче, бо і в
зрілій людині віра в Бога є залишок чи
незгладима риса первісної невинності її духу
– тієї невинності, коли людина глибоко
відчувала, що вона – дитя Боже. Отже, сім’я є
найкращою школою для пізнання основ віри,
і якщо сім’я виконала свій обов’язок, то
завдання школи стає легким.
Наочність, яка робить високі предмети
віри ніби відчутними і близькими серцю,
також розвивається сім’єю і церквою і не
може бути віддана тільки особистому
мистецтву вчителя. Хоча віра в Бога і Його

промисел і пробуджується природно з
найглибшої істоти людського духу, однак
вона дозріває і переходить із царини неясного
і хиткого почуття в тверду істину тільки за
посередництвом Божественного одкровення і
виховного впливу церкви. Учитель, як і
кожний християнин, усе своє життя залишається учнем Божественного одкровення і
вихованцем церкви. Поза цими відношеннями
ні совість, ні батьки не дозволять йому
навчати дітей предметів віри. А проте
одкровення і дії церкви надають істинам віри
такої наочності і такої вразливості, порівняно
з якими абстрактні шкільні бесіди про Бога
виявляють слабку дію. Світлі образи життя
патріархів, ведених Богом, огненні промови
пророків, які безстрашно говорили правду
царям і сильним світу цього, нарешті життя
Ісуса Христа, його безмежна любов до немічного людства, безмірні страждання,
хресна смерть; з іншого боку, символічні,
видимі вирази істин віри у церковному
богослужінні, молитви, супроводжувані поклонами і колінопреклоніннями, пости і свята,
церковний спів, у якому поєднується зворушливе з величним – усе це такі засоби наочності при навчанні предметів віри, що школа
щодо цього повинна тільки запозичувати, а не
покладатися на особисту винахідливість
учителя: “Закон наочності, – говорить Куртман, – діє і при релігійному навчанні. Сухе
абстрактне боговшанування не зворушливе ні
для дорослих, ні для дітей; навпаки, наочне,
хоч би і символічне вираження високих істин
віри притягує і діє збудливо на серце і волю.
Молитви тому так рідко люблять вихованці,
що вони складаються з абстрактних формул,
яких вихованець не зрозуміє без пояснень
вихователя, а слухати ці пояснення скоро
йому набридне; тому зовсім не слід нехтувати
зовнішнім виразом благоговіння, наприклад,
молитовним складанням пальців, колінопрек71
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лонінням і т. п. Мова біблейська саме через
свою наочність впливає так сильно”. Звідси,
проте, випливає, що виховання, яке керує
способом життя вихованців, незрівнянно
більше може зробити, ніж навчання. Школа
не вміє до того ж зробити будні достатньо
робочими днями, а свята – достатньо
святковими. Великі сцени природи і життя,
які живо збуджують думку про Бога, можуть
бути заслонені тісними стінами школи: вона
не має засобів так тісно зв’язати думку з
безпосередніми відчуттями, як це робиться
самим життям. Дитина, яка виросла б, не
бачивши зоряного неба, грози, загадкових
явищ смерті, яка не має таких дорогих її
серцю людей, щоб згадувати про них, думати
про них і після того, як вони зійшли в могилу,
яка сама не бачила, яке це життя тяжке і
похмуре без віри в Божественне провидіння,
– така дитина виховується у світі гаданому. Її
серце звикає до одноманітності, середньої
температури, яка відповідає щоденним
дріб’язковим заняттям: вона нелегко відривається від теперішнього, не освіжає себе
спогадами про минуле і не підносить себе
думкою про майбутнє і про інше вище
існування; вона робиться нездатною відчувати і переживати у належні хвилини ні стани
радісні, ні стани сумні, а при такому настрої
значна частина людських сердечних порухів
буде неможлива для неї, як музичний
інструмент, що має одну струну, не виразить
значної ідеї. Схильність вертітися в уторованій колії, винятковий інтерес до звичайних і
щоденних станів, відсутність натхнення –
замість зосередженої енергії і душевного
вогню, методичне, акуратне виконання поточної справи і нахил розкладати її на окремі
дрібні завдання – ось душевні явища, які
часто дають привід для скарг на те, то школа
виховує рутинерів, які розважливо вибирають
середину між високим і низьким, нелегко
піддаються омані, але також не віддані всією
душею істині і добру. Переважно цей душевний стан, при якому людина залишається ні
холодна, ні тепла, походить від недостатнього
релігійного й естетичного виховання, яке ніби
дає крила душі, надає їй здатності линути
вдаль і вверх, як цього вимагає стан речей.
Протилежність із цією крайністю становить
мрійливість як наслідок однобічного естетичного розвитку і неправильного релігійного
виховання. Мрійливість недіяльна, і в цьому
її особливо погана якість: людина живе десь
далеко – або в минулому, або в майбутньому,
або в надчуттєвому; проза щоденного життя
навіює їй сильну неприхильність; вона
відвертається від неї, хоча все гарне і достойне може бути зроблене тільки при належній,
при повній увазі до дрібниць щоденного
72

життя. Мрійник зосереджений на рухах і
побудовах уяви; воля, яка приводить до
здійснення задумів, у нього слабка; спостережливість нечітка, неправильна й неширока.
Цей напрям дається дитині, коли все прекрасне, високе і священне робиться знайоме
їй як предмет для уяви, а не як завдання для
волі; коли при навчанні релігійному таємниче
й чудесне отримують велику перевагу над
істинами моральними, і коли при засвоєнні
істин віри учень не пізнає їх тісного зв’язку зі
щоденними обов’язками людини. Можна
виховати в учня сильну віру в Бога, але таку,
яка, діючи тільки на уяву, буде схиляти його
до спокою, а не до справ. Небезпечною крайністю є фальшива побожність, вона випливає
або з невинної, але однобічної любові до
обрядів, церемоній і взагалі до знаків, у яких
виражаються релігійні почуття, і тоді вона
називається святенництвом; або з поганого
розрахунку досягнути яких-небудь вигод з
допомогою удаваної побожності і зовнішніх
дій благочестя, як часто буває у школах, що
учень ревно молиться, старанно відвідує
церкву тільки для того, щоб здобути відмінну
репутацію у начальства. Це – лицемірство, це
– моральне зло, тоді як святенництво часто
може бути тільки моральною слабкістю.
Досить показати ці три погані напрямки
для того, щоб схильний до міркування
учитель зрозумів, яким чином треба йому
поводитися з предметами віри при навчанні.
А саме:
І. Хто сам не має справжньої живої віри,
той не повинен і торкатися її високих
предметів і повинен залишити релігійне
навчання сім’ї і законовчителю. Він зробить
своїм учням величезне благо, якщо не буде
спокушати їх. Про предмети, які є найбільшою святинею людського духу, треба або
мовчати, або ж говорити з повною повагою,
але, з іншого боку, не підлягає сумніву, що
вчитель, який не торкається цих предметів,
шкодить своєму авторитетові в думці учнів і
цілком втрачає значення вихователя. Він
виступає перед нами при передаванні відомостей як знавець чи як майстер своєї справи,
який нічим особливим не відрізняється від
майстрів інших справ; він навчає всього
корисного і нічого такого, що приймалось би
душею учня, як заповітний скарб. Без
сторонніх впливів він виховав би людину, яка
ні холодна, ні тепла і кругозір якої не
простягався б далі і вище від щохвилини
даної дійсності. Нарешті, практичні люди
завжди схильні думати, що такий учитель
страждає від розумової бідності. Чи гарним
буде становище такого вчителя? Поняття про
предмети віри так глибоко входять у літературу, в історію, у живу мову і в загальну
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освіту, що вчителеві необхідно говорити з
учнями про предмети віри, не залишаючи
цього самому лише законовчителю. Поки
вчитель не візьме на себе охоче і з любов’ю
обов’язку навчати дітей предметів віри, доти
школа буде перебувати не в нормальному
становищі. І в цій широкій царині є загальне,
про що пристойно міркувати з дітьми учителеві, є спеціальне, чого навчати може
тільки законовчитель. У тому й іншому випадку справжні тексти Священного Писання,
добре вибрані, діють незрівнянно плідніше,
ніж власні слова учителя. Їхня разюча
простота, правдивість, щирість, короткість,
властиві високій мудрості, нічим не замінимі.
Не багато висловів, але найважливіші з них,
які можна прикласти до життя, повинні вивчатися напам’ять, як правила життя і поради
мудрості. Але навчання повинно спиратися
тут на релігійний настрій учителя і на певний
звичай і обстановку, які ухвалені в школі.
Якщо школа нічим не нагадує релігійних
звичаїв сім’ї, якщо погляд учня не зустрічає в
жодному кутку кімнати священного зображення, якщо учень ніколи не бачить, щоб хтонебудь хрестився чи молився, якщо внаслідок
поганої організації школи в самому учневі
розвивається надмірна турботливість, нездатність відректися від метушні, щоб віддаватися вільнішим душевним рухам, то найстаранніше навчання істин віри втратить частину
своєї сили, тому що воно не буде підтримане
наочністю і підсилене свіжістю і теплотою
прикладів. Як характер, так і релігійне почуття, яке глибоко повинно входити в
характер, розвивається голово через вплив,
ніби передається від однієї особи до іншої.
ІІ. Мрійливість зустрічає протидію, коли
навчання предметів віри буде:
1) здійснюватися поступово; 2) спиратися
на історичну основу; 3) мати значення дійсної
розумової праці; 4) перебувати у тісному
зв’язку з ученням про обов’язки людини і
громадянина.
1. Для дитячого віку достатньо знання про
Бога як про люблячого небесного Отця,
подоба якого представляється його поглядові
в Отцеві земному. Першим елементом дитячої віри є те, що Бог посилає світло і тепло,
що Він дає їжу, вирощує плоди і т. д.
Молитва про допомогу, про збереження
повинна бути також першою. У цій молитві
дитина повинна згадувати людей близьких і
любих їй. Віра, що Бог бачить таємний обман,
неправду і брехню, не любить і карає за них;
настанова, що не слід робити нічого поганого
і тоді, коли люди не бачать, що Бога треба
любити, що треба боятися порушувати Його
волю, нарешті віра в безсмертя – все це
предмети, які дитина повинна засвоїти з вуст

матері. Це такі переконання, які входять у
зміст усіх релігій або становлять релігію
природну. Вони протягом усього наступного
життя повертаються у свідомість все швидше,
все частіше і настійніше і становлять природну основу релігії найдосконалішої,
християнської. Якби навіть школа склалася
так несприятливо, що вчитель і учні належали
б до різних церковних сповідань, то і в цьому
випадку вчитель, проникнутий величчю свого
обов’язку, мав би в цих істинах дуже багатий
матеріал для пробудження в серцях дітей
живої віри в Бога і відданості Його волі. У
царині цих істин учитель знайшов би ту
єдність і згоду з дітьми у вищих і заповітних
переконаннях, якою він повинен дорожити
для свого власного авторитету. Коли при
подальшому навчанні дитина набуває знання
про істини християнські, досвідчений учитель
і законовчитель, за законом поступовості, не
буде говорити наполегливо і переважно про
істини, які або особливо незбагненні (як,
наприклад, учення про Св. Трійцю), або особливо схиляють до похмурого погляду на
життя. Дитина повинна рости і виховуватись
у світлому настрої духу; вчення про падіння,
про спадковий гріх не повинно бути подано
так, щоб у дитячому серці неприродно
розвинулося почуття гріховності і безсилля і
щоб дитина почала вести себе як грішник, що
кається, вражений спогляданням своєї немочі.
“Якщо бачиш, – говорив один російський
аскет, – молоду людину, яка лізе на небо,
взявши за ногу, кинь її на землю”. Для
навчання повинно вибиратися те, що виховує
віру в Бога і посилює світлу надію на Його
милість. Життя патріархів, особливо життя і
вчення Ісуса Христа, є найкращими предметами для навчання на цьому ступені розвитку.
Тільки тоді, коли в юності починають виявлятися буйна воля, удавана самовпевненість,
сила пристрастей і егоїзму, – істини
християнства, які відкривають духові його
засліплення, безсилля проти пристрастей і
схильність до зла, повинні бути розкриті у
їхній належній глибині і широті, щоб
молодий дух знаходив у них опору для
самовладання і самоврядування. Взагалі слід
пам’ятати, що священні книги християнства
писані не для дітей і що з них треба робити
вибір за правилами педагогіки.
2. Спиратися на історичний ґрунт при
навчанні істин віри треба для того, щоб не
розвинути в учнів нахилу до розумування і
прагнення обіймати силою уяви те, що
незбагненне. Істини віри повинні засвоюватися учнем переважно як факти, як події,
викладені в Божественному одкровенні.
Всюди особисте мислення повинно перевірятися досвідом, а в предметах віри одкровення
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замінює досвід. При такому навчанні виховується в учня, крім того, довіра до
авторитету всього людства і схильність
перевіряти свій особистий розум розумом
усього людства: дух партій і сект не повинен
знаходити собі поживи.
З. Розумова праця при засвоєнні істин віри
повинна бути така ж серйозна, як і у всіх
інших випадках. Заучування неминуче: воно
протидіє сваволі уяви. Ясність і ґрунтовність
необхідні: напівсвітло, напівтемрява схиляють до мрійливості. Віра не є сліпе
прийняття: вона доповнює наші знання, але
доповнює чітко і змістом ясно і строго
визначеним. Розумові задачі тут так само
доречні, як і в інших випадках, якщо тільки
вони задовольняють не лише цікавість, а
сприяють роз’ясненню і засвоєнню високих
істин. Прості відомості, які не спонукають до
роздумів, недіяльні. Учневі даються знання
про Бога, про життя і вчення Ісуса Христа;
але водночас учитель користується всіма
приводами, щоб збуджувати в учня роздуми
про Бога, про життя і вчення Ісуса Христа;
без навички міркувати ясно і правильно
можуть розвинутися протягом життя неясні і
фальшиві мрії.
4. Пізнати волю Божу як джерело наших
обов’язків – у цьому полягає осереддя всього
навчання предметів віри. Що добро угодне
Богові, що добро і справедливість є заповіді
Божі – ця віра рятувала людство у всі часи від
падіння у дикість, жорстокість і чуттєве
життя, властиве тваринам. Ніколи моральні
приписи не бувають настільки обов’язковими, як тоді, коли людина приходить до
віри, що так чинити велить сам Бог; що
виконання цих приписів має значення не
тільки для тимчасового, але й для вічного
життя; що кожний отримає в іншому житті
відплату за діла свої; що серце зі своїми
чистими і лихими прагненнями, непроникне
для погляду людського, повністю відкрите
для Бога, який судить і за таємні помисли.
Віра в такому живому союзі з моральними
приписами дає людині свободу, самостійність, незалежність від думок і суджень
людських і творить у неї рішучість робити те,
що добре і справедливе, а не те, що подобається і лестить людям. Досвідчений
вихователь може зробити багато, пробуджуючи моральні сили учня частими вказівками на
те, що доброчесність вимагається для щастя
людини, але верх і вінець будови не можуть
бути зведені без релігійного навчання:
моральні правила вимагають з боку людини
вільного підкорення, а коритися вільно
людина може тільки найсвятішій волі Божій.
III. Як проти мрійливості має силу
переконання, що віра без діл мертва, так
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проти фальшивої побожності спрямовані:
заповідь не приймай імені Бога твого всує і
напучування, що в багатослів’ї про Бога нема
спасіння. Не кожне місце зручне для будови
храму Божого, не кожний час – для
богослужіння. Таким же чином не кожний
предмет і час навчання сприятливі для бесід
про Бога. Священне не повинно зробитися
звичайним: ще більше шкоди, якщо недосвідчений учитель частими повторами робить
його нудним. Шість днів для роботи, сьомий
на служіння Богу: майже те ж саме відношення повинно бути дотримане і при
навчанні предметів віри серед щоденних
шкільних занять учнів. Ранок, коли дух
досить зосереджений, або мало розсіяний, є
найкращий час. На інших уроках, наприклад,
з літератури, історії і природознавства,
учитель звертається до думки про Бога тільки
тоді, коли він упевнений, що ця думка буде
прийнята дітьми з особливим співчуттям і
теплотою серця. При вивченні історії людства
тільки велич і безмірне значення якої-небудь
події дають учителеві привід указувати на
діла Божественного провидіння. При вивченні явищ природи набагато краще, коли
самі ці явища говорять про премудрість і
доброту Божу, аніж людське, часто неправильне, слово. Якщо згадати, що вчення Ісуса
Христа, просвітивши весь світ, може
вміститися на якихось десяти сторінках, то
переконаємося, як багатослів’я не відповідає
духу істинної віри. Думки про Бога повинні
лежати в глибині душі, а не на поверхні її, як
відомості, які щоденно застосовуються до
потреб життя. Передаються такі думки
словом коротким, характерним, зосередженим. Миттєво таке слово вириває душу учня з
цього чуттєвого світу: але так само швидко
учень повертається в цей світ, щоб привчитися виносити його тягарі і виконувати в
ньому свої обов’язки. Екзамени з предметів
віри повинні мати характер вільної
співбесіди, на яку учень наважується охоче й
легко: набагато краще було б, якби екзамени
були повністю витіснені повтореннями, при
яких учитель виступає в ролі помічника учня,
а не в ролі судді, який виносить вирок учневі
за його знання; тому що з допомогою
екзамену можна тільки впевнитися в тому, що
учень, наприклад, уміє читати молитви, але
чи вміє він молитися – цього екзамен не
відкриє. Словом, все повинно бути спрямоване так, щоб у дусі учня визрівала внутрішня, невидима віра, а не тільки щоб він володів
її зовнішнім виразом у певних знаннях і
символічних діях. Наближатися до Бога
тільки вустами – справа дуже легка, але
цілком недостойна. Хоча дитяче серце
достатньо щире, і треба надто довго псувати
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його нагородами і покараннями, і також
таким навчанням, яке робить високі предмети
звичайними і нудними, щоб дитина стала
святенництвувати й лицемірити. Церковне
богослужіння вона відвідує з любов’ю, якщо
богослужіння недовге, як у монастирях, і
якщо воно громадське. Дитина відчуває, що в
церкві їй не наказують, не командують нею, і
ця свобода притягує її. Дитина бачить, що
певний день є святом для всіх, і вона хоче

бути як усі. Школа не повинна у цьому
випадку йти в розлад із життям. Спроби
винайти і впровадити особливе дитяче
богослужіння, які були зроблені у деяких
школах; також розпорядження, якими в
деяких школах призначалося для учнів
церковне богослужіння в будні, коли ніхто не
заглядає до церкви, слід зачислити до помилок, які походять від незнання психології і
діють шкідливо на виховання живої віри.

ЧИТАННЯ ВІСІМНАДЦЯТЕ
§ 82. Шкільні мистецтва і науки
Для початкового навчання різниці між
науками не існує. Розрізнені відомості
подаються учневі в такому порядку і в такому
поєднанні, які відповідають потребам і
прогалинам його освіти. Геометрія може
виявитися частиною географії, географія
частиною історії, історія частиною учення
релігійного і т. ін. У дитинстві освіти одна
людина поєднувала в своєму розумі всі
науки: вона була богословом, геометром,
фізиком та істориком. Щось подібне повинен
зробити вчитель зі своїх учнів, користуючись
для цієї мети особистим мистецтвом і
розумно укладеною книгою для читання.
Подачею різнорідних відомостей треба
закласти основи для різнобічних надій і
устремлінь молодого духу, так щоб цих надій
і устремлінь вистачило на все його життя.
Подачею різноманітних відомостей треба
розімкнути душевні здібності, ніби відкрити
їх для світу і життя, щоб відвернути цю
вигадану бездарність, яка дуже часто залежить або від невідповідності зовнішніх
впливів душевним здібностям, або від недостатнього збудження душевних прагнень.
Здорова дитина приймає і легко засвоює
найрізноманітніші сорти їжі, витримує наймінливіші стани температури і виконує своїми членами найрізноманітніші рухи. Подібні
ж різноманітні стани повинен відчувати під
впливом навчання і її дух, якщо вона має
зберегти і примножити своє природне здоров’я. Пора однобічних звичок, виключного
вибору одного роду відомостей і несхильності до іншого ще не прийшла для неї.
Але розмаїття не є все у всьому: воно
сумісне з порядком і єдністю. Для підтримання порядку і єдності у навчанні вчителеві
необхідно мати чітке уявлення про науки і
мистецтва, які входять у коло його учительської діяльності. З іншого боку, учні, віддаючись різним заняттям у певному порядку,
усвідомлюють, що кожне з цих занять не є те
саме, що інше. Якщо припустити, що початкова школа влаштована згідно зі своїм

призначенням і що вона закладає всі основи
загальної освіти, які тільки можуть бути
закладені без вивчення давніх мов, то за
сучасного устрою громадського побуту і
зважаючи на ті завдання, які доводиться
вирішувати кожному громадянинові протягом
його життя, початкова школа повинна
обіймати такі науки і мистецтва: читання,
письмо, арифметику з геометрією, мову, релігію, історію, природознавство, малювання і
співи. Вимоги, виражені цим переліком
навчальних предметів, можуть бути нездійсненні, але вони ґрунтовні як ідеал, що
визначає напрям і вибір шкільних занять.
Початкова школа будує в дусі учнів тільки
креслення, малює тільки ескізи, які далеко не
завершені, але в яких напрями ліній, обриси і
розташування майбутніх фігур повинні бути
намічені різкими лініями.
Куртман говорить про народну школу: „У
будь-якому випадку буде благотворно, якщо
вибрати для старанної обробки більш тісне
поле, аніж даремно марнувати труди над
оброблянням поля надто широкого. З іншого
боку, поле не повинно бути і таке тісне, щоб
не знаходили на ньому вправляння головні
сили людини. Якщо заняття будуть обмежені
більше кількісно, ніж якісно, то так звана
вселюдська освіта буде досяжна для народної
школи. Те, що приносить щастя і задоволення
кожній людині, а саме релігія, далі все, що
полегшує роботу, підтримує життя, готує до
розуміння нових завдань, оберігає від небезпек – все це становить матеріальне
завдання народного навчання”.
Для задовільного виконання зазначених
вимог умови несприятливі не тільки в Росії,
але і в усій Європі, і народна школа тільки в
дуже рідкісних випадках не збігається зі
школою грамотності, до складу якої входять:
читання, письмо, початкові арифметичні дії і
ще початки християнського вчення там, де
різниця віросповідань не перешкоджає релігійому навчанню у школі. А оскільки всякий
надійний успіх ґрунтується на самообмеженні, відповідно до сили речей, то вчитель у
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своїй школі зазнав би остаточного краху,
якби для більш віддалених завдань освіти він
не брав до уваги насущних потреб, які
повинна задовольнити школа грамотності.
Там, де достатнє задоволення цих потреб
сумісне з більш широким навчанням, книга
для читання, складена з педагогічною
майстерністю, сама собою вже вкаже
учителеві шлях, який він повинен вибрати
для того, щоб освіта дитячого духу була,
наскільки
можливо,
різнобічною
і
рівномірною.
§ 83. Усна мова.
Дитина засвоює рідну мову з вуст матері
так само легко і непомітно, як вона через
органи дихання і всю поверхню тіла бере з
повітря частинки, що слугують для підтримки
і росту її тіла. Коли дитина йде до школи,
вона вже має здатність передавати свої думки
через слово і розуміти думки інших людей, як
вони виражені у слові. Коли освічений
учитель розмовляє з дитиною, він тим самим
навчає її мови. Вивчення лічби, історії,
географії і будь-якого іншого предмета є
одночасно вивчення мови. Здавалось би після
цього, що в школі нема потреби призначати
особливі години для вивчення мови.
Справді, досвідчені вчителі можуть вибирати у цьому випадку різні шляхи, з яких
важко якомусь віддати перевагу. Але вказування на те, що вивчення історії, географії
тощо є разом з тим вивченнм мови, може
бути перетворене: немає сумніву, що вивчення мови є разом з тим поданням різноманітних відомостей; не можна говорити, не
говорячи про щось; не можна засвоювати
слова, не дізнавшись про те, що саме називається цими словами. Учитель, який подачу
відомостей ставить таким чином у залежність
від вивчення мови, по суті, прагне до того,
щоб самим відомостям надати освітнього
характеру. Він не хоче перенести у свідомість
дітей маленьку колекцію спеціальностей: він
хоче, щоб спеціальні відомості витворили в
юному дусі одну, цілісну, струнку і неподільну освіту, яка безпосередньо і найперше
виражається у досконалості мови. Цей принцип особливо важливий для педагогіки, яка
вимагає вселюдської освіти, і він повинен
бути висвітлений з багатьох боків. Вивчення
мови є найкоротшим шляхом до збагачення
учнів різноманітними відомостями, є ніби
загальний і одноманітний метод для здобуття
відомостей: воно зосереджує різні дії учня в
одній меті, якою є освіта духу. Тому кожний
ряд поданих учневі відомостей повинен бути
оброблений так, щоб він якнайбільше сприяв
розвиткові в учня здатності і мистецтва
говорити правильно, вільно або легко, ви76

разно і чисто. Усі відомості повинні подаватися в школі як словесні твори: той блідий,
ніби безсловесний характер, якого вони
набувають у спеціалістів, повинен бути
знятий з них. У науках, які подають спеціальні відомості, жива мова витісняється
короткими абстрактними знаками, які,
можливо, становлять зачатки всесвітньої
мови учених, але які розуміти природному
мисленню дуже важко, а нав’язувати дитячій
свідомості дуже шкідливо. Первісне світло, з
якого походить усяка наукова ясність, дане
для вченого у віддаленому спогаді, а для
дітей воно повинно бути дане в безпосередньому спогляданні. Отже, можна сказати,
що початкова школа повинна дати учневі
початкову мову для різних галузей науки і
мистецтва. Поки це завдання не буде
вирішене початковим навчанням добросовісно, доти кількість удавано бездарних дітей
буде зростати то більше, що більше наші
науки, мистецтва і всі види занять відокремлюються або спеціалізуються, за змістом і
мовою. Але змістом цього завдання визначаються частково й обсяги, у яких входять у
курс початкового навчання історія, географія
та ін.
Взагалі, як Адам почав свій розвиток з
того, що дав назву всім тваринам, так і кожна
людська дитина повинна покласти свої перші
розумові труди на здобуття здатності і
мистецтва давати речам і явищам належні
назви. Дитина знайомиться з різними колами
явищ. Є явища, знайомі і тварині; але тупе,
безпосереднє знайомство, якого не можна
описати, перетворюється у світло і смисл,
коли дитина називає річ, коли вона дає їй
ім’я. У статті про аналогію ми бачили, що в
цьому випадку прозаїчний хід думки
змінюється художньою грою уяви: звідси
пояснюється тиха, але помітна радість, яку ми
відчуваємо, коли нам вдається знайти
потрібне слово для позначення явища, про
яке ми вже і перед називанням мали ясне з
погляду логіки уявлення.
Скарб мови, який здобуває дитина в колі
сімейного життя, буває дуже обмежений;
його слід примножити: інакше освічений
учитель ризикує залишитися незрозумілим;
також немає сумніву, що діти, які дивилися
на світ і не на себе, будуть розмовляти мовою неправильною, нечистою і не вишуканою. Отож, є достатньо підстав для того, щоб
школа спеціально турбувалася про вдосконалення мови дітей і щоб стосовно цього їхнє
знання перетворювалося у самопізнання, або
в увагу до самих себе. Книга для читання
повинна мати загальноосвітній розділ, який
містить зразкові форми не тільки для мови
письмової, а й усної. Подаючи відомості,
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учитель особливо турбується про те, щоби
скарб мови, яким володіє учень, був збагачений новими і по можливості загальнопридатними надбаннями; тому належним вибором відомостей він утримує діяльність учня у
тих напрямках, у яких йому неминуче доводиться засвоювати мову чи слова загального
здорового глузду народу. Учитель повинен
володіти мистецтвом наочного навчання, у
якому споглядання, уявлення і слово поєднуються найпростішим зв’язком. Слово
з’являється у свідомості учня не тому, що
воно є у мові народній або в учених трудах, а
тому, що природний розвиток учня від
спостережливості до уявлення і розуміння
закінчується вимогою назви для речі, що
спостерігається і уявляється. Також треба
вимагати, щоб кожний учень вимовляв слова
голосно, виразно, чітко, твердо і навіть різко;
це діє сприятливо і на формування волі,
розвиваючи у ній здатність до рішучості або
мужність, несумісну з хитанням і несміливістю під час дії на зовнішній світ. Корисно,
щоб інколи діти відтворювали словесний
вираз хором і в такт, рядами або цілим
класом: це спільне діяння додає бадьорості
слабким, розвиває дух дисципліни і привчає
підкорятися загальному порядку.
§ 84. Письмова мова
Цієї мови дитина ніскільки не навчається
на грудях матері, і школа повинна поєднати
всі засоби, щоб дати учневі здатність
володіти письмовою мовою і її скарбами. З
вивченням письмової мови у свідомості учня
здійснюється надзвичайно важливий переворот. Спочатку він перебував у спілкуванні
через усну мову тільки з людьми, які
безпосередньо зустрічалися з ним. Тепер для
нього стають доступними мова і слова людей,
які відділені від нього простором і часом.
Ніби він отримав нове чуття, набув новий
орган знання, яким він проникає у минуле і
віддалене. У міру того як він займається
читанням, його усна мова отримує більш
досконалу форму, аніж яка можлива для
мови, що переходить як спадок від старшого
покоління до молодшого. Та мова, яку він
засвоїв з молоком матері, виявляється як усна
місцева мова, над якою підноситься літературна загальноосвітня народна мова, яка
перебуває у найтіснішому зв’язку з мовою
письмовою, як оборонцем звукових явищ
рідного слова. Але кожна людина є жива
особа з індивідуальною освітою: форми свого
усного слова вона черпає з того, що засвоїла
читанням зразків, і з мови місцевої, з мови,
яку вона увібрала з молоком матері і яка
нерозривно з’єдналася з її живою індивідуальністю. Кажучи строго, мова, яка свід-

чить про освіченість кожної людини, є гармонійне поєднання форм мови літературної з
тими формами місцевої мови, які відзначаються правильністю і красою. Людина, яка
говорить строго і педантично за правилами
граматики літературної мови, не є досконалість: вона вишколена, але не освічена; її
мова чиста і правильна, але не витончена і не
продуктивна. З цих роз’яснень виводяться
такі загальні принципи, які повинні скеровувати вчителя у його практиці.
Постійне і дуже важливе завдання початкової школи полягає в передачі молодому
поколінню мови письмової і прищепленні
йому здатності чи вміння володіти літературою цієї мови. Що усна мова учнів повинна
бути розвинута до рівня мови літературної, ця
вимога безпосередньо пов’язується з першою.
Спроби ввести у школу місцеву мову і
замінити нею письмову освічену мову
можуть бути пояснені з різних мотивів, але
тільки не з прагнення дати молодому
поколінню те, що його підносить і
облагороджує. Учитель звик до мови
літературної, яка стала для нього звичною:
місцева мова викликає в нього відчуття
новизни, свіжості й оригінальності. Ці
відчуття спокушають його. Але учень
переживає інші відчуття: мова місцева є для
нього мова звична, рутинна, звичайна. Відчуття свіжості, новизни й оригінальності він
переживає від мови освіченої, загальноросійської. Якщо вже потурати відчуттям, то
треба увійти в становище учня: самозадоволення, яке відчуває вчитель, не може братися
до уваги. Місцева мова знайома учневі більше, ніж учителеві, і школа, яка наважилась би
займати дітей цією мовою, прирекла б себе на
марні заняття.
Завжди і всюди народ має погляд на
значення мови переважно практичний, як,
наприклад, на значення руки, яка вважається
то досконалішою, що більше послуг вона
робить людині своєю силою і спритністю.
Почуття краси в народі глибоке, але не
однобічне. На розвиток літературної мови
поклали свої зусилля кращі генії народу: ця
мова зберігає в собі скарби тисячоліть, нею
говорять закон і влада, наука і мистецтво;
вона слугує органом діяльних громадян, від
яких залежить історичний прогрес народного
життя; у ній поєднані і розуміють себе
взаємно мільйони співгромадян; із літературною російською мовою вас зрозуміють від
Камчатки до Адріатичного моря. Місцева
мова може мати свої справжні і вражаючі
красоти. Але пожертвувати для них ні з чим
не зрівнянними благами мови літературної
може хіба тільки мрійник, який не знає своїх
власних бажань.
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Між мовами літературною і місцевою
існує таке саме відношення, як між загальним
та індивідуальним. Все, що є у місцевій мові
прекрасного, життєвого і такого, що заслуговує стати загальним, засвоюється письмовою
освіченою мовою, яка перебуває у живому
розвитку. Це – боротьба, у якій перемога
завжди залишається на боці загального, тому
що загальне спирається на всі сили, а
індивідуальне на деякі сили даного кола.
Там, де літературна мова поглинає місцеві
наріччя, або там, де наріччя вимирають і мова
літературна втрачає здатність життєвого,
органічного розвитку, вона ніби кристалізується і стає стереотипною: можуть збільшуватися декорації, але не самородна краса.
Настає пора, коли мова розвивається
виключно на ґрунті логічному і набуває
формальних якостей тонкості, гнучкості і
ясності: не збільшуючи своїх скарбів, вона
користується ними з умінням і чіткістю, які
властиві не органічному і примхливому
життю, а мертвому і податливому механізму.
Мова механізується. Тому не бажано, щоб
боротьба освіченої мови з місцевими наріччями була винищувальною. Вона повинна б
відноситися до них, як єдність до різноманітності; приклад такого відношення ми знаходимо в людському дусі, де один сформований
характер поєднується з багатьма різноманітними звичками і нахилами. Але встановлення
цього відношення не залежить від людських
розрахунків. Якщо місцеві наріччя заміняють
новими надбаннями ті скарби, які передані
ними літературній мові, якщо матері невичерпні у винаході колискових пісень, якщо
народ не втратив здатності і схильності
виражати свої почуття у поетичному ліризмі і
надавати подіям форми епосу, то між мовами
літературною і місцевою встановлюється
замість боротьби взаємність послуг, або
живий обмін сил і чеснот. Очевидно, в
кожного народу така епоха класичного
розвитку мови буває тільки один раз.
Цивілізація набуває пришвидшеної ходи:
народ не має часу прислухатися до своїх
відчуттів, плекати й обробляти свої думи і
віддаватися споглядальним станам, без яких
неможлива творчість. Фантазія змінюється
пам’яттю, коли користується попередніми
надбаннями. Ще крок уперед, і ці дорогі
придбання піддаються переробці, яка може
здатися сумним явищем любителеві краси і
творчих досягнень народного генія. Мова
кращої класичної епохи народного розвитку
виявляється надто тяжкою для рухливого
покоління: вона насичена надмірним і багатозначним змістом, який покладає межі
випадковим рухам особистого мислення; вона
розпустилася в пишних квітках, краса яких не
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дозволяє помикати мовою як цілком податливим нашому свавіллю інструментом. Така
розгалужена мова, яка любить повільні такти,
не відповідає прискореному бігові цивілізації.
Набагато корисніша мова абстрактних форм,
беззмістовних членів, частин і часток мови,
умовних знаків, які можна пристібати і
відстібати за бажанням, які набувають змісту
залежно від свого розташування і зв’язку з
іншими знаками, але які ніби забули свій
постійний внутрішній зміст, хоча він був у
них, цей дорогоцінний скарб народного генія.
Почасти це явище означає, що в кожному
народі грецький ідеал життя, який вимагає
доброго і прекрасного, змінюється малопомалу римським ідеалом, який є добре і
корисне. А проте з цього погляду стає зрозумілим загальне переконання найдосвідченіших педагогів у тому, що для правильної
людської освіти молодого покоління необхідно відсувати її зі світу теперішньої освіти у
світ минулий. Гімназії переносять юнацтво у
світ греко-римський, де слово розвивалося
переважно за тими предметними началами,
які вказані вище і де внаслідок цього
загальний розум або загальний геній був
законодавцем особистого мислення. Глибоку
освітню силу цього відношення визначати тут
повністю не місце. Але й початкові школи не
повинні живити своїх учнів сучасною
белетристикою: і вони повинні брати словесний матеріал із тої народної епохи, коли мова
розвивалася не як орган особистого
мислення, а як особлива, багата незалежним
змістом природа, або як витвір колективного
народного генія. Наші класичні письменники
відтворили цю мову у своїх творах.
Як сказано вище, навчання молодого
покоління письмової освіченої мови і
розвиток у ньому здатності володіти
багатством цієї мови є головна і вища ціль
початкової школи: але при вдосконаленні
усної мови дітей учитель повинен розуміти
своє завдання з боку теоретичного і морального. Якщо замість освіченої мови він нав’язує учням мову шкільну, якщо учень зі своєю
мовою становить собою втілену граматику, то
це ні до чого не годиться. Далі, місцева мова
й усна освічена мова повинні вступати у
свідомості і переконанні учня у відношення
поступовості, як добре і найкраще, як корисне
і найкорисніше; створити між ними ворожу
протилежність шкідливо в розумовому і
моральному планах: у розумовому тому, що
учень утратив би здатність і навик засвоювати справжню красу мови місцевої і переносити її у свою освічену мову; у моральному
тому, що хоча похвально, якщо для нього
мова вітчизни стала мовою рідною, однак не
похвально, якщо у той же час мова батьків-
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щини стала для нього мовою іноземною. Слід
турбуватися, щоби в учня не зародилася
неповага до товариства, яке його оточує, чи
навіть до його рідних. Як тільки учень мав
дурість переконатися, що його рідні не

вміють розмовляти по-людськи, один з
найчистіших моральних союзів розірваний, і
в молодому серці посіяні зачатки глибокої
аморальності.

ЧИТАННЯ ДЕВ’ЯТНАДЦЯТЕ
§ 85. Читання і письмо
Це попередні знання і вміння, які самі
собою не викликають природного інтересу.
Слід вдаватися до всіх полегшувальних
засобів
для
якнайшвидшого
їхнього
засвоєння. Нема потреби вимагати, щоб учні
спочатку досягли досконалості в мистецтві
читати і писати і потім приступили до
розумного вивчення мови і її зразків. Щоб
тривале заняття формами і знаками не
розвинуло в учнів відрази до учіння і школи,
треба приступати до читання зразків мови і з
неповною підготовкою. Учневі допомагає
жива сила вчителя, який нагадує йому погано
засвоєні ним письмові знаки і звуки, що їм
відповідають: так дитина наважується плавати не вміючи, але старший брат підтримує її
під груди, і дитина нарешті засвоює
мистецтво плавати без сторонньої підтримки.
Якщо при вивченні зразків мови перешкоди,
які зале-жать від нездатності читати легко і
швидко, виявляються не зовсім нездоланними, то вони навіть збуджують енергію учня.
“Юнацтво любить дряпатися і стрибати:
менше подобається йому зовсім рівна дорога;
але воно боїться темних місць”. Заняття
письмовими знаками, складами і механізмом
читання тримає дітей у темному місці; вони
спочатку не бачать, для чого власне потрібне
це незрозуміле заняття.
Коли нянька часто виносить дитину на
пагорбок, який через це став знайомий
дитячій уяві і прикував її до себе, то дитина,
як тільки вона спущена з рук, лазить рачки і
дряпається на цей пагорбок, не шкодуючи
зусиль і долаючи перешкоди. Вчитель, перш
ніж знайомити дітей із письмовими знаками,
читає учням дві або три байки, два чи три
цікаві оповідання. Це заняття він повторює
часто: діти засвоюють байки та оповідання і
виявляють прагнення відтворювати їх. Коли
вони навчаться розрізняти сяк-так, з гріхом
навпіл, письмові знаки, і коли вчитель
запропонує їм книгу, в якій містяться ці
байки й оповідання, діти беруться за читання
з радістю і роблять зусилля, щоб пригадати
те, що було подано їм під час заучування букв
і складів. Радість походить від того ж, від
чого кожний отримує радість, коли в далеких
країнах, серед осіб і місць незнайомих, він
раптом зустрінеться зі своїм найкращим

другом. Зусилля супроводжуються успіхом за
двома законами співдружності: знайоме ціле
нагадує мало знайомі частини, і знайомі звуки
нагадують погано засвоєні письмові знаки.
Таким чином і тут попередньо збуджений
інтерес до змісту збуджує інтерес до знаків і
форм, які інакше засвоюються нелегко. При
вивченні музики цей розумний метод повинен
застосовуватися якнайширше. Спочатку спів,
потім гра, яка механічними засобами
відтворює знайомий і улюблений спів.
Коли ми читаємо, ми прилучаємо до
видимих письмових знаків відповідні звуки;
коли ми пишемо, ми, навпаки, до звуків
прилучаємо видимі письмові знаки. Там
вихідною точкою слугує письмовий знак, а
кінцевою метою відповідний йому звук; тут
вихідною точкою слугує уявлений звук, а
кінцевою метою відповідний до нього
письмовий знак. Звідси видно, що можна
спочатку навчати читання і згодом письма,
або спочатку письма і згодом читання, або ж
вести сумісно у взаємодії обидва заняття.
Останній спосіб має на своєму боці значні
переваги.
А) Письмовий знак засвоюється двома
органами: рухами ока і руки, яка малює.
В) До друкованих букв дитина ставиться
пасивніше, аніж до тих, які вона сама
зробила. Останній випадок сприятливий для
збудження уваги.
С) Здатність розрізняти букви і здатність
зображати їх поєднуються нероздільно у
початковій освіті. Так дитина схиляється до
корисної звички читане записувати.
D) Рекомендований спосіб відповідає
історичному утворенню мови письмової і
друкованої із усної. Відправною точкою
слугує усне слово; воно переходить у слово
зображене; тільки після цього стає можливим
слово, що читається, і вже у кінці цього
процесу твориться слово друковане.
Е) Коли дитина малює видимий письмовий
знак рухами власної руки, вона викарбовує
його образ у своїй пам’яті чітко, різко і
виразно; завдяки цьому читання, письмо і
вправляння у правописі зосереджуються в
одному і тому самому колі занять.
Але як при цьому способі занять, так і при
інших потрібно на перший раз подолати одне
утруднення: дитина не розрізняє тих простих
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звуків, які позначаються письмовими знаками; ясно розрізняє вона слова, менш ясно
склади, зовсім не усвідомлює простих звуків
у їхній відокремленості. У школах грамотності, заснованих паламарями, діти
піддаються справжнім тортурам і витрачають
даремно сили і час за пануючого там
навчання читання. Учитель вказує дітям на
письмові знаки і говорить їм, як ці знаки
називаються; але які звуки позначаються
цими знаками, про це діти не отримують
жодного знання. Знаки р, с, т вони читають:
рци-слово-твердо, тобто читають назви
азбуки, а не азбуку.
Зазначене утруднення усувається так
званим звуковим методом навчання, або,
краще, методом, який спочатку ознайомлює
дітей з простими звуками слів, а згодом уже з
письмовими знаками цих звуків. Як перед
знайомством з цифрами дитина повинна
набути здатності розрізняти числа, так перед
ознайомленням з буквами вона повинна
набути здатності розрізняти звуки, для
позначення яких знадобляться ці букви.
Знайоме дітям і усно вимовлене речення
розкладається на слова, слова розкладаються
на склади, склади на звуки. Коли дитяча
свідомість встигла розрізнити деякі звуки, то
починається заняття зворотне: зі звуків складаються склади, із складів слова, зі слів
знайоме речення. Заняття ці такі прості, що їх
могли б виконувати з дітьми матері і няньки у
формі випадкових ігор. Тим дивніше бачити,
що у нас знання цього методу майже поставлено мірою достоїнств учителя і доказом його
повної підготовки до учительського звання. І
що одночас значення самого методу піднято
до карикатурного і смішного. Справді, учителеві необхідно пройти з дітьми це попереднє
заняття звуками, які будуть позначатися
письмовими знаками. Оскільки таке заняття
дає дітям надзвичайне полегшення у вивченні
письмової мови. Але здавалось би, що і в
школі це заняття повинно набути вільної
форми гри або випадкових вправ. До того ж
учитель повинен пам’ятати, що кожну
завчасну вправу можна виконати як-небудь і
розпочати швидше діло, яке цікавить дитячу
увагу.
Наступні
положення
можуть
скеровувати на практиці:
1. Є звуки, які тотожні з назвами відповідних до них письмових знаків. Такі звуки,
наприклад, а, о, ю та інші, учень означає під
керівництвом учителя письмовими знаками і
комбінує як ці знаки, так і звуки, то розставляючи, то переставляючи, то поєднуючи ті й
інші у різних кількостях. На цьому етапі
звуковий спосіб навчання письмової мови
нічим суттєвим не відрізняється від буквеного способу, при якому діти, не керовані
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учителем, випадково здогадувались, у чому
полягає сутність справи. Лише завдяки тій
обставині, що для деяких письмових знаків як
назви їх, так і відповідні до них звуки є одне і
те саме.
2. Є звуки, які вимовляти окремо або
неможливо, або ж можливо за умови безглуздого і смішного кривляння і гримасування
губами і рисами обличчя, а також вимушеного, натягнутого самоспостереження. Обидві
ці умови шкідливі: перша для почуття краси і
природності, друга для почуття морального.
При поєднанні занять читанням і письмом
такі звуки легко помічаються за принципом
контрасту: наприклад, ам, ім, оп, уп, або ам,
ма, оп, по та ін. Щоб учні помітили звуки м і
п, учителеві нема потреби ні мукати, ні
пихтіти.
3. У міру того, як окремі звуки, помічені
увагою учнів, і поєднуються з письмовими
знаками, необхідно закарбовувати в пам’яті
учнів і самі назви цих знаків. Письмові знаки
є предмети, спостереження яких закінчується
знанням їх імені.
4. Вправляння у правописі, як уже було
підмічено, переважно збігається з цими
заняттями: учень власною рукою постійно
відтворює зв’язок між звуками і відповідними
буквами; співдружність цих елементів стає
такою сильною, що почуті звуки нарешті самі
собою викликають у пам’яті образи букв,
якими вони виражаються.
5. Є звуки, для письмового вираження
яких існує декілька букв; різні розділові знаки
є також букам; наголос слова є також
видимою або домисленою буквою; є букви,
які не позначають ніякого звука. У всіх цих
випадках правопис засвоюється звичкою, за
сприяння правил граматики і правильного,
супроводжу-ваного розумінням читання.
6. За допомогою добрих методів, які не
перелічені тут детально, можна надзвичайно
швидко вивчити дітей мистецтва читати і
писати, але цими успіхами менше всього слід
спокушатися. Тільки постійне і наполегливе
вправляння, часте повторення, списування з
книги, списування зі слів учителя, писання з
пам’яті, старанне спостереження учителя за
тим, щоб читання виконувалося правильно,
виразно, чисто і швидко, без заїкання і без
запинок, протидія неохайності і нечепурності,
які допускаються учнем у занятті письмом і у
поводженні з зошитами – ці засоби, до яких
не люблять звертатися учителі, роблять
набуте учнями мистецтво надійною їх
власністю.
§ 86. Різні способи для навчання
мистецтва читати і писати
У сім’ї дитина або вивчає азбуку за
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букварем, причому безпосередньо вона зайнята буквами і їхніми іменами, або ж вона
грається
буквами,
віддрукованими
на
окремих картках, то складає їх, то розділяє їх,
творячи таким поєднанням задане їй слово.
Також вона виучується писати або малюючи
букви з пропису, або наводячи букви,
намічені легкими рисочками чи точками у її
зошиті. Ці способи можна назвати в’ялими.
Дитина не напружується помічати письмові
знаки, тому що вони завжди готові до її
послуг у прописі або на картках, з якими
легко справитися. Часто в сім’ях виникає
потреба, щоби взагалі діти були зайняті чимнебудь і як-небудь. Батьки вважають, що
спішити із засвоєнням названих умінь нема
потреби. Інша річ у школі: в сім’ї діти
живуть; до школи вони збираються, щоб
займатися; тут потрібні прийоми полегшувальні, які пришвидшує заняття і
водночас з тим здатні підтримати серед маси
дітей дисципліну, порядок, вчасність і
правильність дій. Стосовно цього спосіб
навчання письма, винайдений американцем
Керстером, надзвичайно зручним для занять у
школі*1. Вчитель має справу з масою дітей;
заглядати у зошити кожного, що там вони
надряпали, водити рукою кожного зокрема
неможливо. Строго, по команді, діти
привчаються надавати своєму тілу певного
положення, розміщати руки, тримати грифель, з’єднувати пальці – все, як вимагається
для письма. Далі по команді і в такт вони, за
попереднім прикладом, який даний учитель,
здійснюють горизонтальні рухи цілою рукою,
вертикальні рухи самими пальцями, нарешті
одночасно ті й інші. Коли діти набудуть
деякої спритності і правильності у виконанні
перелічених вимог, учитель креслить на
дошці найпростішу букву: діти списують її
теж у такт. На двох умовах ґрунтуються
блискучі успіхи цього методу: 1) дисципліна,
єдність дій і строге дотримання такту ніби
обертають багато учнів в одного учня;
2) вчитель слідкує не стільки за тим, що там
написав учень, скільки за тим, як він виконав
приписані дії: адже досконалість витвору
залежить від правильності дій, що творять.
Тягар при цьому способі письма майже весь
лягає на вчителя: вимагаються присутність
духу, спритність і швидка спостережливість,
щоб керувати класом як одною особою. Але
спо-сіб цей, який частіше слідує за навчанням
читання, застосовують. Ось як описує Гартман ці способи навчання письма і читання:
1

Його опис можна знайти у творі
С. Шафранова: Початкове навчання у міських
училищах. 1864.

“Учитель пише на дошці односкладне
слово великими і, наскільки можливо, красивими буквами. Треба вибирати слово, що
складається з таких звуків, котрі дуже легко
відтворювати і засвоювати. Буквар може
слугувати керівництвом у цьому.
Вчитель запрошує дітей уважно слідкувати очима за тими рухами, які він робить
рукою пишучі слова. Тепер необхідно
перенести в душу учня якнайправильніший
образ написаного слова. Учень повинен дізнатися, із яких окремих знаків воно складається.
Для цієї мети вчитель повільно водить
паличкою по окремих знаках. Спершу діти
слідкують за рухами палички тільки очима,
потім вони малюють у повітрі її напрями
вказівним пальцем правої руки і малюють у
таких великих розмірах, щоб при цьому
рухалася вся рука до плеча; нарешті до цих
рухів, одночасно з їх виконанням, вони
додають назву, яка засвоєна за цими знаками.
Так зображаючи слово працюють у послідовному порядку спочатку око, потім око і рука,
нарешті око і голосові органи.
Тепер починається спроба переносити на
грифельну дошку слово, у яке діти вдивились,
яке вони креслили в повітрі і окремі знаки
якого вони помітили. На дошці учитель
попередньо намітив явні паралельні лінії,
відстань яких позначає довжину письмових
знаків. Само собою зрозуміло, що при цій
першій спробі дитини написати слово на
дошці вийде фігура дуже недосконала. Але
радість, яку відчуває дитина від того, що їй
уперше вдалося щось зробити, є надзвичайно важливою обставиною: в серці дитини
пробуджується любов до місця, де вона
вчиться, і до особи, яка вчить її. Тому зовсім
не слід засмучувати дитину строгою критикою, навпаки, вчитель повинен поглянути на
ці перші дії дитини ласкавим поглядом і
заохотити її велелюбним словом. Необхідність задовольняти цю вимогу є для вчителя
благодійною школою, яка виховує у нього
звичку і здатність до ласкавого поводження з
дітьми: вчитель швидко помітить, що він
прирікає власні зусилля на безплідність, коли
він не виявляє ласкавості, яка так сильно
заохочує дітей до занять. Нарешті, ці перші
спроби дітей здатні викликати у сім’ях
прихильність до школи. У перше раз, коли
дитина відвідала школу, вона повертається
додому з радістю на обличчі і розповідає
батькам, братам і сестрам, що вона навчилася
писати. При цьому її зусилля, само собою,
отримують бажане заохочення. А проте
батьки мають перед очима успіх шкільної
роботи дитини, хоча б і найнезначніший;
вони бачать, наскільки цьому успіху радіє
дитина, і в них мимоволі пробуджується
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прихильність до школи і до вчителя; а яка
важлива ця обставина для подальшої
діяльності вчителя, про це і говорити немає
потреби.
Надалі потрібно розкласти слова на його
звуки: ця вправа надзвичайно важлива для
подальших успіхів. Колись пропонували дитині окремі звуки: ми пропонуємо їй слово і
скеровуємо її так, щоб вона сама, розкладаючи слово, вслухалася у звуки, з яких воно
складається його, і щоб вона сама знайшла ці
звуки. Для цієї мети учитель вимовляє вголос
вибране слово повільно, розтягнуто; а той
звук, який доводиться дітям підмічати у
певну мить, вимовляє він різкіше, ніж інші
звуки. Отже дитина дізнається, що слово, яке
уявлялося їй у живому мовленні чимось
одиничним, складається з окремих звуків, і
що хоча ці звуки під час швидкого мовлення
зливаються один з одним, однак досвідчене
вухо може розрізняти їх.
Коли окремі почуті частини слова помічені дітьми, то слід і в написаному слові
впізнати частини, які відповідають першим.
Вибране слово стоїть на дошці, як фігура,
воно написане великими буквами. Для
кожного звука, поміченого у слові, вказується
у цій фігурі та буква, яка виражає його. При
цьому корисно закривати від дитячих очей
всі інші букви на дошці, крім тої, яка в цю
хвилину вказується. Щоб цю букву закарбувати у пам’яті, діти списують її на свої дошки
і відшукують її у тих словах, у яких вона є у
букварі.
Коли за вказаним способом дітям вдалося
відтворити декілька слів, наприклад три або
чотири слова, коли вони розклали їх, помітили в них окремі звуки, розглянули і накреслили
букви, що їх складають, тоді вчитель скеровує їх до того, щоб звуки, які дотепер вони
вказували у написаних буквах, привчалися
впізнавати і в буквах друкованих: діти
риються в букварях; до читання письма
приєднується читання друку.
До стінної дошки приєднана особлива
накладка, на яку можна ставити у послідовному порядку дощечки з друкованими буквами. Слова, які досі розглядалися, виставляються дітям на показ одне за одним: окремі
букви то усуваються, то переміщаються, то
поповнюються іншими, і таким чином
виставлені слова піддаються різноманітним
змінам.
Слова, які творяться на стінній дошці

показаним способом, списуються дітьми на їх
власні дошки, отже звук перетворюється у
письмо. Звичайно виникає потреба, щоб
спочатку сам учитель на тій же стінній
дошці перевів друковані букви на писані і
щоб поруч з друкованим словом він помістив
слово писане. Тоді дітям доведеться тільки
списувати з пропису, який таким чином
приготовляє для них учитель. Проте діти
швидко набувають здатності займатися цим
переводом самостійно; коли виявляться здатними до цього найслабші з них, тоді вчитель
перестає складати для них прописи.
З самого початку навчання треба звертати
ретельну увагу на те: 1) як сидять діти; 2) яке
положення надають вони дошкам чи
зошитам; 3) як тримають вони грифель або
перо.
1) Коли дитина пише, вона повинна сидіти
прямо, не згинаючись. Груди не слід класти
на стіл. Око повинно бути поміщене так, щоб
учень, не змінюючи положення голови, був у
стані бачити пропис і власне письмо. Ліва
рука лежить на столі, тоді як лікоть присунутий до тіла. Права рука поміщається на
столі до половини ліктя. Ноги слід тримати
одну біля другої, а не складати одну на другу.
2) Дошка чи зошит повинні бути розташовані так, щоб бік, звернений до учня, йшов
паралельно з кінцем стола.
3) Перо треба тримати між витягнутим
великим пальцем і середнім; вказівний палець
тільки лежить на ньому; лінія, протягнута по
довжині пера і продовжена вгору, повинна
торкатися правого вуха учня, який пише.
Обидва кінці пера мають діяти рівномірно.
Корисно привчати дітей, щоб, перш ніж
почати писати, вони на перший знак надавали
своєму тілу приписану позу, на другий знак
приводили б дошки у належне положення, на
третій – піднімали руку, тримаючи грифель
чи перо згідно з правилами. І тільки на
четвертий починали б саму роботу”.
Цей опис плану занять такий простий, що
ним може скористатися найбідніша засобами
школа. Вправляння у кресленні горизонтальних і вертикальних ліній, як підготовка до
зображення букв, може становити попереднє
заняття класу. Вправляння у мистецтві розкладати слово на прості почуті звуки також
може бути виконуване в особливі години. Але
в плані занять, який описав Гартман, воно є
на такому місці, де воно втрачає свою дивність і неприродність, а ця обставина важлива.

ЧИТАННЯ ДВАДЦЯТЕ
§ 87. Книга для читання
Навчання читання є праця механічна:
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вправ учень досяг мистецтва помічати ці
знаки і розрізняти їх легко і швидко. Для цих
вправ у школі повинен бути буквар, а
користуватися при цьому книгою для читання
незручно. Поки дитина має справу з буквами,
а не зі змістом думок, які у них вкладені, доти
їй потрібні думки тільки як випадки, або як
приводи до вправлянь у мистецтві читання, а
не як щось, що само собою заслуговує
науваги. Отже статті, поміщені в книзі для
читання, втратили б свою освітню силу, якщо
б учень користувався ними для вправляння у
мистецтві читання: вони здавались би йому
чимось затертим і неважливим. Для виховання у школі дуже вагоме те становище, яке
займає книга для читання у думці учня. Добрий учитель уміє підтримати власний
авторитет в очах учнів; але також він
турбується і про те, щоб підтримати авторитет книги, яка є ніби другим учителем, або
найближчим помічником учителя. Але якщо
матеріал для нудних вправлянь у читанні
повинен міститися в букварі, то, з іншого
боку, і цей матеріал не має бути цілком
нікчемним. Діти витрачають багато часу і сил
на вивчення азбуки, і шкода було б, якби вони
не виносили з цього періоду нічого корисного
для душевної освіти. Також необхідно, щоб
діти на самих прикладах, які запропоновані
для вправ у букварі, бачили корисне застосування мистецтва читання для здобуття
відомостей. Згідно з цими міркуваннями у
букварях поміщаються короткі вислови, які
або виражають очевидно корисні практичні
поради, або подають окремі відомості, також
поміщаються коротенькі оповідання чи прості
і легкі байки; взагалі розміщую те, про що
корисно мати знання, але у що не треба
вдумуватися, і особливо те, що збуджує
цікавість, а не строгу, інколи втомливу
допитливість. Книга для читання має, своєю
чергою, два розділи: розділ загальноосвітній
(куди належать зразки прози, поезії і
художньо оброблені статті з історії вітчизни)
і розділ корисних відомостей. Абстрактний
зміст першого розділу є ідея краси і добра. У
чарівному дзеркалі поезії учень бачить речі і
події так, як вони уявляються погляду очищеному, який не схвильований дрібницями
життя і став істинним органом духу; він
привчається до нормальних споглядань, порівняно з якими наші щоденні споглядання,
тривіальні, вузькі, збаламучені забобонами і
пристрастями, мало чим відрізняються від
споглядань тварини. По суті справи, світ
поетичний і світ, засвоєний нормальним
спогляданням, є одне і те саме. Але оскільки
наші почування бувають низькі або благородні залежно від того, якими спогляданнями
вони живляться, то звідси зрозуміло, яким

сильним повинен бути виховний вплив
зразків поезії. У дзеркалі історії, якщо воно
відточене справжнім художником, учень бачить нормальні прагнення або найдостойніші
пориви волі істот, подібних до нього. Для
серця молодого, яке вірить і повинно вірити в
життя, добро і доброчесність уявляються не в
формі обтяжливого обов’язку, а як краса,
доблесть і сама собою улюблена чеснота: це
треба мати на увазі при укладанні загальноосвітнього розділу книги. Як загальноосвітній розділ повинен створити для дітей найкращий світ, враженнями якого живились би
дитячі душі, так розділ корисних відомостей
повинен указати їм на найближчі і найзручніші засоби, з допомогою яких вони могли би
відбиватися від усяких зол у цьому, може,
найгіршому світі. Книга для читання повинна
мати такий зміст, який не втратив би своєї
цінності для учня і після виходу його зі
школи: вона повинна б залишатися його
другом і порадником на все його життя, як
молоко є необхідною їжею дітей, але водночас і улюбленою їжею для будь-якого віку.
Але разом з тим слід пам’ятати, що при
книзі знаходиться вчитель. Якщо вчитель
робить книгу непотрібною, це добре. Але
якщо книга робить непотрібним учителя, це
шкідливо. Книга для дітей має бути серйозна
і важка настільки, щоб вона давала дітям
відчувати потребу в допомозі вчителя. Священики, які навчають дітей істин віри, є
стосовно цього у щасливому становищі: їхнє
живе слово – необхідне доповнення і пояснення того, що діти пізнають за книгою: під
час повторення вони старанно пригадують
бесіди священика; головної ваги вони
надають цим бесідам, а книга слугує тільки
знаком для нагадування; авторитет учителя є
у цьому випадку високо. Не те буває з
учителем світським: статті, поміщені в книзі,
виявляються інколи такими легкими, що
учень засвоює їх зміст після першого
прочитання. А втім учитель, з дуже зрозумілої причини, хоче зробити себе необхідним,
і треба спостерігати ті муки, які виносять у
такому разі вчитель і учень: учитель ухиляється в бік від предмета, хапається за
віддалене і випадкове, вирішує труднощі, які
випадають не самі собою, але які наперед
треба придумати. Учень – слухає ці пояснення чи займається повторенням – відчуває, що
він був відведений учителем далеко вбік,
відчуває всю випадковість і нікчемність
зв’язків, які існують між змістом книги і
бесідами вчителя, і при першій нагоді забуває
ці бесіди. Ця обставина часто зустрічається не
лише у початкових школах. Книга для
читання повинна бути важкою настільки, щоб
учень не лише при заучуванні, але і при
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повторенні переживав розумову напругу, без
якої розумове вдосконалення неможливе; але
для розумової напруги при повторенні
необхідно, щоб учень відчував потребу
пригадувати і передумувати те, що сказав
учитель з приводу уривка, що вивчається.
Згідно з цим статті книги мають бути стислі,
короткі і рельєфні: вони повинні містити в
собі як дійсні відомості, так і очікування
відомостей, які подасть учитель. Статті з
історії і географії особливо легко обробляти
відповідно до цих вимог.
§ 88. Розуміння письмової мови
Можна читати швидко, нічого не
розуміючи. Багато хто виучується грамоти
так, що виявляється здатним читати протягом
усього свого життя одну яку-небудь книгу.
Наш простий люд користується Псалтирем та
іншими священними книгами для того, щоб
гадати по них. Коли серед ряду незрозумілих
слів попадається слово знайоме, воно за
принципом контрасту поширює в душі таке
раптове і яскраве світло, що простодушний
читач думає бачити в цьому випадку не дію
слова і його звичайного значення, а ніби вище
осяяння, і готовий знаходити у значенні слова
розгадку своєї долі. У §§ 33, 42 і 67 показано,
яким чином учитель сприяє тому, щоб учень
розумів зміст слів і цілих речень. Тут ідуть
зауваження, які можуть наводити вчителя на
різні окремі прийоми.
Логічне ствердження і заперечення, – ці
дії, які простягаються на мислимі предмети, –
стають зрозумілі дітям з бажання і відрази, з
якими вони співпадають у ранньому дитинстві. Але бажати не вчитися стати: ось чому
те, що пропонується розумінню дітей, повинно бути на перший раз у близькому сусідстві
зі сферою, в яку проникають дитячі бажання.
Що таке червоне чи біле, тріск чи стук,
гладке чи шорстке і т. ін., цього дитина не
зрозуміє доти, поки вона не навчиться відтворювати силою уяви ті рухи, або ті методи
засвоєння досвіду, які виконуються органами
зору, слуху, дотику під час дії на них
названих предметів. Ні вчитель, ні книга
нічого тут не зроблять: вимагається, щоб
учень почав діяти самостійно; інакше розуміння буде обмежуватися пасивним знайомством з речами. Природа, щасливі випадковості і виховання розкривають уперше
здатність розуміння, яку з нічого не можуть
розвинути ні вчителі, ні книги. Часто дитина
гуляючи, ловлячи гав і пустуючи розгадує
мистецтво і здобуває навик розуміти швидше,
аніж сидячи за книгою.
Первісним словом, або словом таким, яке
від самого початку відрізняється від членороздільних звуків, народи називають
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дієслово. У давньоруській мові дієслово називалося мовою, ніби все, що є в людській мові,
зосереджено в дієслові. Дії, або зміни станів і
положень, позначувані дієсловами, будуються чи повторюються уявою легко й охоче:
вони становлять для нас ніби перші ясні
пункти у темному просторі зовнішнього світу; а те, що діє, або що змінюється, залишається для нас неясним і осягається обхідними
шляхами. Відповідно до цього зміст, позначений дієсловом, зрозумілий нам безпосередньо, як щось випробуване і ніби пережите
нами. Всі інші слова походять із сукупності
членороздільних звуків, які нічого не означають, тільки тоді, коли вони (щоб ужити
давній вираз) причетні до дієслова.
Взагалі треба вибирати для розуміння учня
не тільки те, що йому знайоме, але також те,
що йому під силу. При поганому способі
навчання можна ознайомити дітей за короткий термін з усім всесвітом: дитина буде
пам’ятати, наприклад, величезні числа, якими
виражаються відстані небесних тіл, швидкості їх обороту, їхньої маси; також буде
відміняти і сполучати ці числа за правилами
арифметики: але переживати у внутрішній
побудові величину цих чисел, ніби відчувати
її в рухах уяви, вона буде не в змозі. Арифметичне правило матиме для неї значення
поліцейського припису, який громадянин
виконує точно за даних обставин, не цікавлячись ним особисто чи внутрішньо. Початкове
розуміння як слів, так і правил ґрунтується на
рухах відтворюючої уяви, як початкове
знайомство – на пам’яті. Коли дитина не
робить сама в собі побудов, які вимагаються,
учитель може продиктувати їй значення
слова: але це продиктоване значення буде для
неї ніби тільки нове слово; воно буде
утримане її пам’яттю як слово, смисл якого
треба ще розгадати. Дитина приймає не
тільки слова за речі, а й робить слова
ознаками речей. Вона робить успіхи блискучі
й оманливі. Вона читає жваво, і коли її
запитують про зміст прочитаних нею слів,
вона відповідає, пригадуючи інші слова, які
за допомогою вчителя зв’язалися з першими:
вона міняє асигнації на асигнації, а не на
дзвінку монету. Або навпаки, дитина, яка
спочатку виявляла справжню здатність розуміння, завчовується і доходить до стану
отупіння, в якому уява відмовляється виконувати своє завдання. Зачатки цього стану
виявляються після закінчення майже кожного
уроку, якщо він був серйозний. Але як
небезпека чи як зло він залежить від того, що
вчитель пропонує учневі для занять матеріал
або дуже складний, або дуже абстрактний,
або дуже віддалений від того середовища, в
якому уява проявляє свою діяльність.
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Досвідчені батьки не надто сильно радіють
раннім розумовим успіхам своїх дітей, добре
знаючи, що ці успіхи можуть бути позірні, –
але зате вони дають дітям простір, щоб вони
ознайомлювась з речами діяльно, через рухи,
з якими поєднується пробудження бажання і
відрази. Це найкращий метод для розвитку
здібностей розуміння: дитина спочатку
робить і потім розуміє, і розуміння для неї
завжди випливає з дій; так званий задній
розум є закон природи для розвитку смислу в
дитячому віці. Недосвідчені педагоги наповнюють катехитичне навчання питаннями, які
всі зводяться до одного, а саме: що таке річ?
Це питання дуже абстрактне: відповідати на
нього важко навіть випробуваним умам; воно
вимагає схопити спокійно якість речі, яка не
домислюється і не уявляється. Як сказано,
світло розуміння повинно сходити від дієслова. Що робить річ? Що робиться з нею? Як
вона змінюється? Для чого вона придатна?
Ці запитання про діяльність, про рух, про
зміни, здатні збудити уяву учня на відповідні
побудови і, отже, здатні розвинути в нього
розуміння. У граматичному реченні підмет є
насправді те, чим він називається: він
підлягає розумінню, він тільки очікує розуміння, яке зосереджене на присудку, тобто на
дієслові. Вчитель повинен впливати на учня
так, як впливає на нього досвід, тобто він
повинен пропонувати його уяві дії, зміни,
рухи, драматизм (§ 6) яких може бути
пережитий учнем внутрішньо і може бути
відтворений його уявою або повністю, або
частково. Коли таким чином учитель стане
зрозумілий учневі, тоді він буде в силах
сприяти учневі в тому, щоб він розумів
прочитане.
Коли слова, прочитані учнем, нагадують
йому те, що він пережив у реальному
поводженні з речами, або що він чув від
учителя, якого розумів, то в його свідомості
відбувається така переміна, ніби книга щезла
з його рук, і він ніби спостерігає самі речі або
слухає вчителя. Досвід і вчитель роблять
зрозумілою книгу, яка з подальшим навчанням заміняє учневі як послуги досвіду, так і
послуги вчителя.
Коли значення іноземного слова невідоме
нам, ми відшукуємо у словнику відповідне
йому слово, значення якого ми знаємо.
Вчитель є живим словником, який перекладає
незрозумілі слова книги на слова знайомі.
Коли іноземець, вимовляючи незрозуміле
слово, вказує при цьому на річ, його слово
стає зрозуміле нам. Це – метод наочний, як
джерело розуміння.
Граматичне речення, яке читає учень, на
перший раз уявляється йому як низка
нерухомих слів, що займають певне місце у

просторі. Вчитель робить три експерименти:
а) подає слова і змінює флексії так, що учень
відчуває, що взагалі виходить якось недобре,
тобто що речення втратило смисл; б) подає
слова і змінює флексії так, що смисл
залишається той самий; в) переставляє слова і
змінює флексії так, що твориться інший
смисл. Ці експерименти, які бувають тим
корисніші, що більше здаються вони
ненавмисними і що менше учень помічає їх
штучність, подібні до неправильного і правильного диктування, які корисні для
вправляння у правописі. Учень звикає відрізняти думку від слова і висловлювати ту саму
думку в різних формах. Але особливо
важливе те, що під час цих занять він
приходить до розуміння значення флексій і
частин мови, які пояснити теоретично нема
ніякої можливості. Який зміст міститься,
наприклад, у словах: і, але, що, якщо та ін.,
які взагалі мислимі предмети позначаються
цими словами, – про це учень здогадується з
різних експериментів, вживаючі ці частини
мови; а чіткі пояснення вчителя частково у
цьому випадку неможливі, частково ж вони
будуть доходити до свідомості учня як слова,
які нічого не означають. Статті для початкового читання будуть тим кращі, чим менше
міститься у них цих частин мови, за які
нелегко зачепитися уяві зі своїми спробами
креслити позначені ними відношення і
способи поєднання. Відомо, що стосовно
цього мова простого народу найбідніша:
майже тільки один сполучник і слугує для
нього представником усіх співвідношень між
словами і реченнями.
Граматичне речення стало м’яким і гнучким у свідомості учня: просторова спокійна
форма слів утратила для нього всяке значення; він зробив висновки, що слова і їхні
поєднання підкоряються рухам думки, як тіні
змінюються з положенням сонця. Видимі
письмові знаки відійшли у свідомості на
другий план і перше місце належить світлу
думки. Як, поглянувши на маму чи на батька,
дитина зосереджує свою увагу не на тілесних
рисах, а на думках і на волі батьків, так,
поглянувши на письмові знаки, вона зразу
уявляє те, що вони означають. Згідно з цим
вона читає те, чого зовсім нема на письмі, але
що вимагається властивостями й особливостями думки. Граматичний підмет вона
відрізняє від логічного, який і позначає
наголосом. Наголос, що панує у реченні,
переміщається по різних словах, залежно від
того, яку думку ми хочемо свідомо відкинути,
приймаючи думку, виражену в реченні.
Наприклад, речення: я поставив стакан на
стіл – ми можемо привести у свідому
протилежність з дуже різними думками,
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переміщаючи наголос на різні частини: я (а не
інший хто-небудь) поставив стакан на стіл; я
поставив (а не поклав) стакан на стіл; я
поставив стакан на стіл (а не на інше місце).
Наголосом, який панує у реченні, визначаються місце і значення речення у ряду інших
речень, визначається той смисл, який воно
має як частина в цілому, як член в організмі.
Отже, правильна постановка цього наголосу
свідчить про зачатки тої людської сили
розуму, яка все часткове бачить у цілому, все
різноманітне у єдності, все окреме засвоює
під час безперервного огляду зв’язної системи, у яку воно входить. Катехитичний метод,
спрямований на виявлення часткових і окремих уявлень, має тут свої межі. Повне розуміння зумовлене розділенням і поєднанням,
уявленням часткового та оглядом цілого.
Так досягається загальноосвітня мета
читання: учень читає слова, читає окрему
думку речення, читає ту ж саму думку як
частину цілого. Якщо виявляється корисним і
зручним скористуватися прочитаною статтею
для подачі учневі відомостей з природної чи
з людської історії, то за це завдання слід
братися тільки після досягнення зазначеної
мети.
Корисно, щоб учень прочитане списував у
повному чи скороченому вигляді, відтворював усно, закривши книгу, вказував тільки
головні думки і у всіх своїх заняттях був
виправлений зауваженнями не лише вчителя,
але й своїх товаришів.
§ 89. Граматика
Переважно ми говоримо і читаємо правильно не тому, що усвідомлюємо чи
пам’ятаємо вимоги граматики, а тому, що так
говорити і читати нам приємно. Несвідома
звичка, яка склалася природно, правильно і
сильно розвинуте чуття мови заміняють для
нас знання граматики. Отож чи треба вводити
вивчення граматики у початкову школу?
Закони і форми мови вивчаються або у
зв’язку з тим, що їх пояснює, або у зв’язку з
тим, що вони пояснюють. У першому відношенні граматика є предмет академічного
вивчення, в останньому вона входить у курс
гімназійний. У першому випадку закони і
форми мови розглядаються як факти або як
явища, які повинні бути виведені зі своїх
історичних і розумових підстав; при цьому
може виявитися, що законодавство граматики
не завжди бездоганне, що одні форми є
залишками старовини, які для сьогоднішнього розвитку виявляються зайвими, що
інші форми увійшли в мову ззовні або
насильно нав’язані їй, що є форми, які ще не
досягли своєї зрілості та ін. Навпаки, в курсі
гімназійному граматика вивчається як
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система законів і форм, які, з одного боку,
сприяють аналітичному, тобто науковому
розумінню витворів словесності, з іншого –
скеровують до правильної побудови мови в
живій бесіді і на письмі.
Розрізнення цих двох напрямів при
вивченні мови зрозуміле. Залишається третій
випадок, на який ми вказали напочатку. З
допомогою вправ у душі складається звичка
говорити і писати без знання правил, а лише
тому, що інакше говорити і писати нам
неприємно. Це саме той природний метод,
який переважно повинен панувати у початковій школі. Читання різних статей зі шкільної
книги, часте повторення і міцне засвоєння їх,
вправляння у правильній вимові слів і цілих
речень, заучування напам’ять, записування і
списування – ці заняття зі словесним
матеріалом повинні розвинути в учнів звички,
які замінили б їм вивчення граматики.
Однак цілковито влучення граматики у
теж неможливе: 1) зачатки розуму чоловічого
завжди полягають у ясному усвідомленні
правила, яке скеровує нас і там, де добрі
звички залишають нас; 2) гімназійне вивчення законів і форм мови повинно супроводжуватися творенням несвідомих звичок, за
вказівкою яких ми пишемо і говоримо правильно, не пригадуючи настанов граматики;
3) вже ознайомлення з азбукою є вивченням
граматики: мова, яку ми вбираємо з молоком
матері, і не підозрює про існування видимих
знаків для словесних звуків; видно само
собою, яке щодо цього пусте пишне запевнення багатьох учених, що граматика не
вчить мови; письмової мови у всіх її формах і
відгалуженнях навчає граматика і тільки
граматика; 4) як основною формою думки є
судження, так основною формою мови є
речення: але в письмовій мові речення набуває таких штучних ускладнень, які зовсім
невідомі мові усній і при оцінці чи побудові
яких нами може керувати вже не звичка, а
тільки система загальних правил; як зазначено вище, народові невідомо багато частин
мови, які входять в утворення складних речень: церковну проповідь, написану скількинебудь архітектонічно, він не розуміє; також
не розуміє юридичного документа, який
взагалі потребує майстерності побудови
речень; 5) щоправда, вказують на те, що
народ повинен користуватися знанням письмової мови для читання книг, які призначені
власне для народу і в яких, отже, не
очікується ускладнених побудов мови; але які
книги призначені власне для народу, про це
відає не педагогіка, а історія, і часто народні
книги бувають дуже важкі: наприклад, мова
застаріла, але яка використовується для
вуличних лайок, вибирається народом як
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більш достойний орган священних істин.
Проте як тільки простолюдин береться писати, він завжди відчуває потребу утворювати
граматичні речення більш чи менш складні, і
зрозуміло чому: читач його письма не матиме
перед собою живої особистості, яка тонами
голосу і всіма рухами виражала би справжній
смисл мови, який не повністю передається
нескладними, короткими реченнями.
Отже, вивчення граматики треба вимагати
і від початкової школи. Але масштаби, в яких
граматика повинна вивчатися, уявляються так
неясно, що визначення їх у більшості випадків повинно залежати від досвідченості
вчителя. Можливо, корисні три такі зауваження.
У гімназії граматика вивчається з
практичною метою, у початковій школі, крім
того, й практичним шляхом. Якщо цей шлях
часто вибирається і в гімназії, якщо граматичні правила пізнаються на дешевому
аналізі прикладів або ніби збираються у
голову учня з різних просторів літератури, як
гриби в кошик з різних частин лісу, то цей
дитячий метод позбавляє учня всіх освітніх
впливів, які притаманні зосередженому, строгому, замкнутому на собі методу систематичному.

Граматичне речення, як сказано, повинно
стати у свідомості дитини м’яким, рухомим,
здатним змінюватися, тобто робитися простішим чи складнішим на вимогу думки. У це
заняття повинна бути втягнута переважно
граматика. Учень має бути у стані розрізняти
підмет, присудок, означення і додатки у реченні; також головне речення і найуживаніші
види підпорядкованих; при цьому йому необхідно ознайомитися з частинами мови, з
відмінюванням імен за відмінками і дієслів за
часами.
Книга для читання повинна містити в собі
граматичні речення, так би мовити, середні
між будовою мови дуже штучною і дуже
природною. Знайти цей середній рівень, на
якому мистецтво ще не забуло про природу, а
природа вже відступила від своєї безпосередності і простоти, вибрати статті для
читання, які підходять під такий рівень, – це
найскладніше і найважливіше завдання, яке
повинні вирішити практичні педагоги. Книга
для читання, яка задовольняла б цю вимогу,
достатньо вказувала б учителеві на ті межі,
всередині яких йому слід знайомити учнів з
правилами граматики.
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