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АКТУАЛЬНА ТЕМА
Ігор Паранько
Микола Павлунь

Аналіз законопроекту про вищу освіту через призму реалій
сьогоднішнього стану освіти в Україні
Прогресивна частина громадян України
вже декілька місяців активно обговорює
Проект Закону про вищу освіту, розроблений
профільним Міністерством. Дискусії та
дебати впродовж останніх місяців можна
майже щодня побачити на телеекранах,
почути по радіо, прочитати на шпальтах
центральних та місцевих газет, переглянути
на сторінках Інтернету, де свою думку про
Законопроект висловлюють як фахівці, так і
пересічні громадяни, яким не байдужа доля
української вищої освіти. Не вдаючись у
конкретику, зазначимо, що всі одностайно
визнають необхідність доопрацювання цього
документа не тільки за окремими статтями, а
й загалом. З ними важко не погодитись,
оскільки прийнятий у чинній редакції Проект
Закону багато в чому не сприятиме поліпшенню якості освіти і вихованню патріотично
налаштованої української інтелігенції, місце
якої в суспільстві за роки незалежності
активно почала займати так звана «еліта». Це
випливає з перших рядків Законопроекту, які
відображають мету Закону, в такій редакції –
«Цей Закон спрямований на врегулювання
суспільних відносин у галузі вищої освти. Він
встановлює правові, організаційні, фінансові
та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації
особистості, забезпечення потреби суспільства і держави у кваліфікованих кадрах».
Одначе ми не маємо забувати, що освіта – це
не тільки набуття професійних знань, умінь і
навичок: освітній процес включає також і
комплекс виховних заходів, що, на наш погляд, є важливою прерогативою навчальних
закладів будь-якого рівня і спрямування. Без
чітко визначеної національно-патріотичної
позиції молодої людини її професійні знання
маловартісні для суспільства і держави. Ця
важлива складова навчального процесу у
«виші» не знайшла відображення в Законі,
мету якого треба було б сформулювати так:
«… Він встановлює правові, організаційні,
фінансові засади…, створює і реалізує умови для національно-патріотичного вихован-

ня, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у патріотично налаштованих кваліфікованих кадрах».
У статті 1 (Основні терміни та їх визначення) розділу 1 (Загальні положення) зазначено, що за формою власності вищі навальні
заклади поділяються на державні, комунальні та приватні. Стосовно перших і
третіх усе зрозуміло – різні джерела фінансування, а вирізнення комунальних навчальних
закладів викликає певні зауваження. Поперше, як це випливає з пункту 7 статті 1,
вони фінансуються з місцевого бюджету, левова частина якого наповнюється з державного, тобто у них джерело фінансування таке
саме, як у першому випадку. По-друге, запровадження комунальних ВНЗ може суттєво
збільшити і так надмірну кількість «вишів» в
Україні, бо ж кожне село, містечко і місто,
мер чи губернатор захочуть мати свій університет, а із врахуванням реалій сьогодення
пролобіювати їхнє відкриття завжди знайдеться кому. Можливо, було б доречніше
замість комунальних запровадити категорію
галузевих або профільних навчальних закладів із фінансуванням відповідними Міністерствами. Хто, як не профільні Міністерства,
департаменти, комітети знають, скільки і яких
саме фахівців їм потрібно? Вважаємо, що
саме такий підхід допоможе вирішити назріле
сьогодні питання надлишку випускників «вишів» одних спеціальностей і нестачу інших.
Окрім цього, він суттєво вплине і на вирішення проблеми працевлаштування випускників,
що знизить потенційну ймовірність зростання
безробіття серед осіб з вищою освітою. Комунальні ж навчальні заклади цих проблем не
вирішать: більшість з них через об’єктивні
причини будуть багатопрофільними, а забезпечити районний чи навіть обласний комунальний «виш» повноцінним складом кваліфікованих викладачів і науковців здебільшого
неможливо, що й позначиться на низькій
якості освітнього процесу. Потрібно також
пам’ятати, що профільні Міністерства мають
галузеві наукові та науково-дослідні інститу3
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ти і лабораторії, а об’єднання їх із вищими
навчальними закладами в одну структуру не
тільки підвищить науково-дослідні можливості університетів, а й поліпшить забезпечення
навчального процесу базами для практик.
Надто вже узагальненим є положення і
статті 5 (Мова (мови) навчання у вищих навчальних закладах), де мова навчання у вищих
начальних закладах визначається відповідно
до Конституції України та Закону України
«Про мови». Проте, як відомо, останній
вимагає суттєвого доопрацювання, а коли
звернути увагу на сьогоднішній стан державної мови в регіонах, то стає очевидним, що
така редакція закону не сприятиме розвитку
державної мови, а навпаки. Усім відомо, що
сьогодні місцеві органи влади, особливо на
сході України, незважаючи на те, що в Законі
«Про мови» чітко визначений статус української мови як державної, запроваджують мову
регіонального використання, якою зазвичай є
російська, і цим виправдовують її використання в навчальних закладах. Особливо цьому
сприятиме зазначене в назві статті «(мови)»,
що дає можливість маніпулювати самим
Законом. На наш погляд, Закон має бути
сформульований конкретно і чітко, а все, що
в дужках або «та інші, інші», що читаємо в
низці статей, дозволяє трактувати закон так,
як це вигідно комусь, особливо у випадку з
мовами. Звичайно, людина з вищою освітою
має володіти декількома мовами. Вивчення
мови ґрунтується на спілкуванні та читанні
лекцій або цілих курсів російською, англійською чи іншими іноземними мовами – це
нормальний процес, якого ніхто не заперечує,
але саме це мусить знайти відображення у
статті Закону, який має також і чітко визначати абсолютно пріоритетне місце державної мови у навчальних закладах.
Стаття 7 (Освітньо-кваліфікаційні і освітньонаукові рівні вищої освіти) регламентує умови
здобуття і виробничі функції певного освітньокваліфікаційного і освітньо-наукового рівня.
Згідно з цією статтею освітньо-кваліфікаційний
рівень охоплює такі кваліфікації: молодший
спеціаліст, бакалавр і магістр. Незрозумілим є
запровадження кваліфікації «молодший спеціаліст», якщо немає спеціаліста і старшого
спеціаліста, як цього вимагає логіка. Можливо,
«молодший» потрібно вилучити і залишити
просто «спеціаліст». Окрім того, зі змісту пунктів 1 і 2 також не зрозуміло, чим будуть відрізнятись молодші спеціалісти від бакалаврів. У
пункті 1 зазначено, «Молодший спеціаліст –
освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти,
4

який здобувається на основі повної загальної
середньої освіти і передбачає оволодіння особою відповідною освітньо-професійною програмою та набуття компетенцій для виконання
виробничих функцій певного рівня професійної
діяльності, що передбачені для первинних посад
у певному виді економічної діяльності». Стаття
2 практично повторює зміст статті 1 – «Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої
освіти, який здобувається на основі повної
загальної середньої освіти і передбачає оволодіння особою відповідною освітньо-професійною програмою та набуття компетенцій
для виконання завдань та обов’язків (робіт)
певного рівня професійної діяльності, що
передбачені для первинних посад у певному виді
економічної діяльності». І в першому, і в другому випадках освітньо-кваліфікаційний рівень
ґрунтується на основі повної загальної освіти,
в обох випадках особа набуває компетенцій
для виконання виробничих функцій, завдань і
обов’язків, що передбачені для первинних
посад у певному виді економічної діяльності.
Чим же тоді будуть відрізнятись посадові
обов’язки молодших спеціалістів від обов’язків
бакалаврів, якщо вони, як бачимо, мають займати однакові посади. Авторам Законопроекту
треба було б пам’ятати, що на підставі цих
положень розробляються посадові інструкції і
визначаються обов’язки особи, тому різницю
між молодшим спеціалістом і бакалавром у
законі потрібно відобразити чіткіше.
Не відповідають Конституції і пункти 5 і 6
цієї статті. У пункті 5 зазначено, що підготовка докторів філософії здійснюється в
аспірантурі (докторантурі) університетів,
академій, наукових установ за денною формою навчання, а особи з числа наукових і
науково-педагогічних
працівників
вищих
навчальних закладів та наукових установ
можуть навчатися в аспірантурі за заочною
формою навчання. Виникає питання – чому
особа, яка працює на виробництві або в іншій
ненауковій чи науково-педагогічній установі,
не може навчатися в заочній аспірантурі. Це
не тільки суперечить Конституції України,
яка гарантує отримання освіти усім без
винятку, але й знижує підготовку справді
кваліфікованих наукових кадрів. Наприклад,
такі природничі спеціальності, як геологія,
біологія, кліматологія, метеорологія – це
професії, які вимагають наукового, творчого
підходу для вирішення виробничих задавдань, тому будь-який фаховий геологвиробничник або біолог при проведенні
польових робіт передусім є дослідником, а
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вже потім ремісником. Окрім того, як
свідчить досвід, саме на виробництві здобувають навички проведення польових досліджень, які ніяк не можна «загнати» в межі
технічного виконання роботи, а також набувають певного практичного досвіду, якого не
може забезпечити жодна науково-дослідна
лабораторія. Якщо проаналізувати творчий
шлях відомих природодослідників, можна
упевнитися, що більшість із них розпочинали
з виробництва, а наукову і науково-педагогічну підготовку отримували, навчаючись заочно в аспірантурах та докторантурах. Без
серйозної практичної підготовки неможливо
виховати кваліфікованого науковця, до того ж
в сучасних умовах, коли науково-дослідні
установи через брак бюджетних коштів не
мають можливості забезпечити аспірантів відрядженнями для збору фактичного матеріалу
тощо. Робота в складі спеціалізованих вчених
рад дає нам можливість стверджувати, що
дисертаційні дослідження аспірантів-заочників або здобувачів наукового ступеня нерідко
якісніші за дослідження аспірантів денної
форми навчання. Безумовно, потрібно визнати, що в 90-ті роки минулого століття армія
кандидатів і докторів наук суттєво поповнилась унаслідок захисту дисертацій директорами підприємств, головними інженерами та
іншими начальниками, навіть половина депутатського корпусу Верховної Ради має куплені наукові ступені. Але тут причину потрібно шукати не в тому, що існувала заочна
форма навчання в аспірантурі чи докторантурі і була можливість підготовки дисертаційної
роботи здобувачем, а в зовсім іншому – в
тому, що називається прямою чи прихованою
корупцією, зумовленою саме державною політикою у сфері науки. Наукові та науководослідні установи для того, щоб вижити в
умовах державного недофінансування, були
змушені (і зараз це існує), шукати шляхи виживання за рахунок госпдоговірної тематики,
яку здебільшого можна отримати, пообіцявши керівникові певної установи так званий
«відкат» у вигляді певного відрахування готівкою від суми договору або «допомогу» з
отриманням наукового ступеня. Проте такі
випадки мають контролювати спеціалізовані
вчені ради, вища атестаційна комісія, їх не
можна вирішувати шляхом позбавлення
особи, яка працює на виробництві, можливості заочного навчання в аспірантурі чи
докторантурі. Ще раз наголошуємо – у цьому
разі грубо порушуються конституційні права
громадян України.

Стаття 9 Законопроекту (Документи про
вищу освіту, наукові ступені) також вимагає
конкретизації. У ній вказано, що в документі
про вищу освіту освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста, бакалавра,
магістра зазначається найменування вищого
навчального закладу, який видає цей документ, а в разі здобуття вищої освіти у
відокремленому структурному підрозділі
вищого навчального закладу – також і найменування цього підрозділу. На нашу думку, такі
документи мусять також містити інформацію
про спеціальність і навіть спеціалізацію,
оскільки саме вони визначають характер
професійної діяльності особи, яка закінчила
навчальний заклад. У зв’язку з цим положення в Законі доречно подавати в такій редакції – в документі про вищу освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста, бакалавра, магістра зазначається найменування вищого навчального
закладу, який видає цей документ, а в разі
здобуття вищої освіти у відокремленому
структурному підрозділі вищого навчального
закладу – найменування цього підрозділу, а
також спеціальність і спеціалізація, за
якими особа отримала відповідний освітньокваліфікаційний рівень.
Це саме стосується і документів про
науковий ступінь доктора філософії та
доктора наук, положення про які в чинній редакції Занокопроекту не містять відомостей,
за якою спеціальністю цей ступінь.
Суттєвого коригування вимагає розділ IV
(Управління у галузі вищої освіти), з якого не
зовсім зрозуміло, яку модель управління ми
хочемо побудувати – європейську чи свою –
українську. Згідно з логікою та формальними
зобов’язаннями, коли ми приймаємо Болонську систему освіти, українська модель
має бути максимально наближеною до європейської, а за змістом розділу виходить, що
успадковуємо радянську. Особливо це стосується контролю за якістю роботи навчальних закладів, що певним чином нівелює
задекларовані в проекті Закону положення
про їхню автономність. Можливо, Закон
мусить чітко визначити обов’язки спеціально
уповноваженого центрального органу в галузі
освіти і науки, а не створювати низки комісій,
функції яких зводяться здебільшого до формальної перевірки роботи відповідних комісій
і рад нижчого рівня і породжують синдром
недовіри в суспільстві. Візьмемо, для прикладу, Вищу атестаційну комісію і спеціалізовані вчені ради. Хто з них має можливість
5
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провести повну і якісну оцінку дисертації?
Очевидно, що спеціалізовані вчені ради. Саме
вони здійснюють всебічну експертизу роботи
через виступи опонентів, членів ради, аналіз
відгуків, оцінку рівня підготовки здобувача
тощо, чого позбавлені експерти ВАКу. Висновок спеціалізованих вчених рад є вирішальним, на його підставі й відбувається затвердження експертними комісіями ВАКу. Окрім
того, члени спеціалізованих вчених рад
зазвичай є також членами експертних комісій
ВАКу. Із цього випливає, що спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки не довіряє
спеціалізованим вченим радам, створивши
над ними контрольний орган, а в країні, яка
стоїть на шляху демократичних перетворень,
недовіра між державними органами будьякого рівня неприпустима, бо це викликає
недовіру суспільства до органів влади і породжує умови для розвитку корупції.
У пункті 4 статті 22 Правовий статус
вищого навчального закладу, зазначено, що
кількість студентів денної форми навчання
навчальних закладів державної і комунальної
форм власності, прийнятих на перший курс
за державним замовленням, повинна становити не менше 50% від загальної кількості
студентів. Проте, якщо взяти до уваги
рішення Міністерства про скорочення в
поточному році державного замовлення на
42%, прийнятого вже після розробки Законопроекту, співвідношення 50 на 50 буде втримати дуже складно, а це призведе до
скорочення кількості студентів і, як наслідок,
до автоматичного переходу навчального закладу з однієї категорії в іншу: згідно зі статтею 23 (Типи вищих навчальних закладів) саме
кількість студентів визначає тип «вишу».
При обговоренні проекту Закону саме 23
стаття зазнала найбільшої критики. Не може
кількість студентів бути основним критерієм
типізації навчальних закладів хоча б тому, що
цей показник залежить від низки об’єктивних
причин, і насамперед соціальних, які прямо
пов’язані з демографічними. На нашу думку,
на визначення статусу вищого навчального
закладу мають впливати такі показники: кількість галузей освіти і кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка кадрів,
кількість наукових шкіл, кількість спеціалізованих вчених рад, якість підготовки, науковий і науково-педагогічний потенціал, науковий доробок колективу навчального закладу за час його існування, тобто ті показники,
які забезпечують високе місце «вишу» в рей6

тинговій шкалі як України, так Європи і світу.
Належність вищого навчального закладу до
того чи іншого типу в Україні вже історично
визначена, і змінювати щось не варто, тим
більше на підставі кількісних показників.
Потрібно також зазначити, що Закон ще не
прийнятий, а саме на підставі цієї статті в
країні уже розпочався процес так званої
оптимізації навчальних закладів, що може
призвести до ліквідації окремих навчальних
закладів і створення на їхній базі чогось
незрозумілого, але з дотриманням кількісного
показника. Вже сьогодні, особливо у східних
регіонах України, на районному рівні «з
легкої руки» місцевих органів влади, у складі
яких переважають представники провладної
партії (коли ст. 27, п. 1 гарантує незалежність
вищих навчальних закладів від політичних
партій, громадських і релігійних організацій), здійснюється підготовка до такого
об’єднання різнопрофільних вищих навчальних закладів з однією метою – підвести
кількість студентів до потрібного для отримання статусу класичного університету
рівня. Такий підхід не тільки ставить під
загрозу існування і переведення у ранг
коледжів Києво-Могилянської чи Острозької
академій (що вже неодноразово обговорювалось у засобах масової інформації), які
зарекомендували себе як одні з кращих за
якістю підготовки фахівців вищі навчальні
заклади України нового покоління, але й
знищує профільні вищі навчальні заклади.
Яскравим прикладом є Постанова Кабінету
Міністрів України від 21 березня 2011 року
під промовистою назвою «Деякі питання
реорганізації вищих навчальних закладів та
наукових установ», згідно з якою створюється
Криворізький державний університет шляхом
«злиття»? (мова оригіналу) Криворізького
технічного університету та Криворізького
державного педагогічного університету, а
також приєднання до нього Криворізького
економічного
інституту
Київського
національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана та Науководослідного гірничорудного інституту, який
перебуває в підпорядкуванні Міністерства
промислової політики. І це робиться з метою
створити
класичний
університет
із
подальшим
наданням
йому
статусу
дослідницького та національного. При цьому
ініціатори такої постанови, а це Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту, не врахували
деяких обставин. По-перше, об’єднання двох
відмінних за профілем підготовки фахівців
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університетів (технічного і педагогічного) в
один – це не шлях до створення класичного
університету. Останні формувались історично через закономірний розвиток, а не шляхом
об’єднання. По-друге, у такому разі Дніпропетровська область, де й так не вистачає
вчителів у школах, залишається без вищого
навчального закладу педагогічного напряму.
Тобто не враховані потреби регіону у кваліфікованих педагогах. По-третє, програми підготовки вчителів у педагогічних вищих навчальних закладах відрізняються від програм
підготовки викладачів у класичних університетах. По-четверте, як можна Криворізький
економічний інститут, який не має самостійного юридичного статусу і є структурним
підрозділом Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана,
кудись приєднувати, якщо, згідно з Законом,
вищі навчальні заклади мають право (і це
позитивна норма Закону) створювати структурні підрозділи в інших регіонах. Окрім
того, сам Криворізький технічний університет як спадкоємець радянського гірничорудного інституту, винятково спеціалізувався на гірничому профілі та був єдиним на
теренах України й одним із перших у Радянському Союзі навчальним закладом
такого профілю. Статус класичного університету знівелює цей напрям, і гірничорудна
промисловість буде позбавлена можливості
готувати кваліфіковані кадри. Чи не краще
було б через приєднання до технічного університету Науково-дослідного гірничорудного інституту, як це передбачено Постановою, підсилити науково-дослідну складову
цього навчального закладу з подальшим
наданням йому статусу дослідного, а частину
фінансування покласти на відповідні профільні міністерства та відомства. Це був би
раціональний і правильний крок до оптимізації навчальних закладів та наукових установ. Проте, як можна здогадатись, тут
ініціатори такого об’єднання вищих навчальних закладів м. Кривого Рогу керувались не
потребами регіону і логікою оптимізації
навчальних закладів та наукових установ, а
амбіціями керівників місцевих органів влади,
мета яких не в поліпшенні освітнього клімату
регіону, а у створенні собі пам’ятників.
Суттєвого доопрацювання вимагає також
стаття 24 (Національний вищий навчальний
заклад), яка регламентує права «вишу» з
таким статусом, але не подає критеріїв, за
якими вищий навчальний заклад може його
отримати. Не секрет, що здебільшого при

наданні статусу національного пріоритетне
місце займали не показники якості підготовки
фахівців, наукові здобутки, а зовсім інші, так
би мовити, політичні чинники. У кінцевому
результаті маємо цілу низку університетів – у
Кіровограді, Кременчуку, Миколаєві та інших
містах, – у яких науково-педагогічний
колектив (особливо професорський склад)
формується за рахунок сумісників. Ці заклади
входять у Болонський процес за формальними показниками, а навчання проводять
російською мовою. Отримавши статус національних, вони зрівнялись з такими флагманами української вищої школи і науки, як
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Харківський національний університет ім. Василя Каразіна,
національними університетами – Київською
та Львівською політехніками. І цей процес
буде тривати, якщо в законі чітко не прописати критерії надання вищому навчальному
закладу цього престижного статусу.
Немає потреби зупинятись на проблемі
перенасичення України вищими навчальними
закладами, кількість яких перевищує кількість «вишів» у таких розвинених країнах, як
Франція, Німеччина, Австрія разом узятих. У
зв’язку з цим питання скорочення вищих
навчальних закладів в Україні є актуальним,
але, на жаль, як це зробити, Законопроект відповіді не дає, натомість через запровадження
комунальних, приватних закладів сприяє
їхньому збільшенню. Правда, у п. 3, статті 25
(Створення та припинення діяльності вищого
навчального закладу) зазначено, що мережу
державних вищих навчальних закладів визначає Кабінет Міністрів України відповідно до
соціально-економічних та культурно-освітніх
потреб, а мережу комунальних – відповідні
органи місцевого самоврядування згідно з
соціально-економічними та культурно-освітніми потребами у них відповідних територіальних громад. Саме це положення, враховуючи реалії сьогодення, як було зазначено
вище, сприятиме тому, що кожен губернатор
або мер для увіковічнення свого імені буде
ініціювати створення вищого навчального
закладу, не враховуючи ні потреб регіону, ні
можливостей його функціонування.
Можна навести низку прикладів, де в
одному регіоні і навіть області функціонують
однакові за профілем вищі навчальні заклади,
які готують фахівців за однаковими спеціальностями. Зокрема, у Дніпропетровській
області Національний гірничий університет і
7
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Криворізький технічний університет здійснюють підготовку фахівців у галузі гірничої
справи, збагачення корисних копалин,
геології, екології, маркшейдерії, гірничого
машинобудування та інших спеціальностей
для гірничодобувної та переробної промисловості. Безумовно, не всі їхні випускники
можуть бути забезпечені робочими місцями і
майже 60% від їхньої загальної кількості
змушені займатись диверсифікацією підготовки. Очевидно, доречніше було б об’єднати
ці два навчальні заклади в один і скоординувати кількість підготовки фахівців відповідно до потреб регіону і держави.
Стаття 26 (Ліцензування освітньої діяльності та акредитація спеціальності) чітко і
ясно регламентує положення про отримання
ліцензії на освітню діяльність, а також
акредитацію спеціальності. Безперечно, без
ліцензії та акредитації ніякий навчальний
заклад не має права надавати освітніх послуг,
але питання в іншому – як отримують ліцензії
і як проводять акредитації?
Схема акредитування спеціальності передбачає декілька етапів. Перший – це підготовка акредитаційної справи. Вже на цьому
етапі розпочинається «підгонка» показників
до необхідного рівня. При цьому така
«підгонка» стосується всіх критеріїв, розпочинаючи від укомплектування штату шляхом
зарахування сумісників (особливо на професорські посади) і закінчуючи результатами
контрольних робіт, даними про працевлаштування випускників, забезпеченістю навчально-методичною літературою, стажуванням працівників тощо.
На другому етапі до процесу залучають
відповідну комісію, яку ніби створює Міністерство, але кандидатури подають безпосередньо навчальні заклади. Відповідно до
складу таких комісій включають осіб, які так
чи інакше пов’язані з навчальним закладом.
Це добрі знайомі або ті, в кого представники
«вишу» акредитували спеціальність раніше,
тощо. Зазвичай члени комісії отримують
відрядні з бюджету університету, забезпечуються проживанням, обідами і т. д. (в окремих випадках і отримують прямий хабар),
тобто отримують все, «чого душа бажає», і
після чого неможливо не підписати відповідних документів.
Третій етап включає розгляд справи на
засіданні відповідної експертної ради Державної акредитаційної комісії, де впродовж
кількох годин експерт має винести відповідне рішення. Безумовно, за дві-три години
8

детально вивчити справу практично неможливо, тому експерти покладаються на висновок комісії. Тут ще також потрібно згадати,
що в ДАК справу також обов’язково хтось
лобіює. Звідки ж візьметься об’єктивна оцінка акретидаційної комісії, коли сам процес з
першого етапу до останнього має формальний характер, з елементами корупції. Це не
голослівне припущення, а поки що реалії
нашої вищої школи.
Ми не проти контролю за станом надання
освітніх послуг навчальними закладами у
вигляді акредитації, зовсім навпаки, але вона
мусить бути об’єктивною. Не помилимось у
своєму припущенні, що при об’єктивній акредитації більше 50% навчальних закладів можна буде позбавляти ліцензії через відсутність
відповідного рівня забезпечення надання
освітніх послуг. Ось де простий і, очевидно,
дуже ефективний шлях до скорочення кількості «вишів» і поліпшення якості навчання.
Стаття 27 Законопроекту (Принципи управління вищим навчальним закладом) покликана
забезпечити автономію та самоуправління
вищим навчальним закладом, але чи справді
так є в Україні? Прикладом може слугувати
Києво-Могилянська академія, яка засвідчила,
що автономія справді сприяє позитивному
розвиткові навчального закладу, та це відразу
не сподобалось Міністерству освіти і науки,
молоді і спорту, що й, очевидно, стало причиною усіх тих негараздів, які сьогодні
переживає академія. З іншого боку, про яку
автономію та самоврядування можна говорити, коли сьогодні все потрібно погоджувати з
Міністерством та його структурними підрозділами – від навчальних планів і планів набору абітурієнтів до відкриття нових спеціальностей, спеціалізацій, лабораторій тощо.
Окрім того, будь-яку діяльність навчального
закладу регулярно і ретельно перевіряють
відповідні контрольні органи Міністерства.
Це єдине, що міністерські чиновники роблять
регулярно і ретельно. Причина цього явища
очевидна – під час перевірок і контролю
можна заробити. Недоліки є всюди і у всіх, і
тільки хабар може запобігти небажаним
записам у відповідних протоколах, актах
тощо. При цьому ніхто не намагається знайти
об’єктивні причини того чи іншого порушення і посприяти їхньому усуненню. Мета
одна – через усілякі контрольні заходи
заробити. Вихід із цього становища один –
законодавчо скоротити контрольні функції
Міністерства і відповідних його структурних
підрозділів аж до місцевих органів, а пере-
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дати їх трудовим колективам навчальних
закладів – тільки тоді можна буде говорити
про реалізацію основного принципу управління вищим навчальним закладом – принципу автономії та самоврядування.
Уточнення вимагає і пункт 1 ст. 28 (Структурні підрозділи вищого навчального закладу), в
якому зазначено, що структурні підрозділи
вищого навчального закладу можуть мати
окремі права економічної діяльності. По-перше,
це не зовсім правильно з юридичного боку, бо
якщо є закон, то він не може двозначно трактувати те чи інше положення, а слова «можуть
мати окремі» передбачають таку можливість.
По-друге, як випливає з п. 2 цієї ж статті, до
структурних підрозділів належать кафедри,
факультети, інститути, бібліотеки, відокремлені структурні підрозділи тощо. Очевидно, в
законі потрібно чітко прописати, котрі з них
мають права економічної діяльності, якого виду
і у яких межах.
Чіткого формулювання вимагає також
тлумачення самих структурних підрозділів, а
саме факультет і інститут. Як у першому,
так і у другому випадках зазначено, що це
структурні підрозділи, які «… об’єднують
відповідні кафедри, лабораторії …». Саме
слово «відповідні» можна трактувати порізному. Наведемо приклад: в одному з
вищих навчальних закладів існував геологозбагачувальний факультет, який об’єднував
кафедри геології та збагачення корисних
копалин. Перша – це напрям «Геологія»,
друга – «Гірництво». Виникає питання – чи
правомірно об’єднувати в один факультет
різні за напрямами і спеціальностями кафедри? Відповідь очевидна – ні. То чому ж, щоб
уникнути створення таких поліпрофільних
факультетів, у Законі не дати чіткого
визначення, які кафедри і лабораторії можуть
бути об’єднані в факультет чи інститут,
замість двозначного слова «відповідні», як це
передбачає Законопроект? Аналіз правомірності існування поліпрофільних факультетів
(сюди можна додати також і кафедри) у
вищих навчальних закладах – це ще один
крок до впорядкування роботи вищих навчальних закладів. Іншим прикладом може
слугувати кафедра корисних копалин і екологічної геології Донецького національного
університету. Згідно з п. 2, ст. 28, «кафедра –
базовий структурний підрозділ університету,
академії, коледжу (його відповідних структурних підрозділів), що здійснює навчальновиховну та методичну діяльність з однієї або
кількох споріднених спеціальностей, спеціалі-

зацій чи навчальних дисциплін…». Але ж
корисні копалини та екологічна геологія – це
аж ніяк не споріднені спеціальності, спеціалізації чи дисципліни, щоб їх об’єднувати в
одну кафедру. Це різні за об’єктом і предметом дослідження галузі різних наукових
напрямів. Корисні копалини – прерогатива
напряму «Геологія», а екологічна геологія –
напряму «Екологія», відповідно вони не
можуть бути об’єднані в одну кафедру.
Не витримує критики п. 3 ст. 30 (Керівник
вищого навчального закладу), згідно з яким
«при виході на пенсію з посади керівника
вищого навчального закладу керівник, який
пропрацював на цій посаді не менше двох
термінів підряд, може бути призначений на
посаду радника керівника вищого навчального
закладу із виплатою грошового утримання за
рахунок навчального закладу в розмірі заробітної плати, яку він отримував перед виходом на пенсію». По-перше, виникає питання в
необхідності радника, коли керівник (ректор)
має декількох заступників (проректорів),
кількість яких у сьогоднішніх «вишах» й так
значно перевищує кількість заступників у
радянських вищих навчальних закладах. Подруге, якщо керівникові потрібний радник,
може, тоді краще обрати іншого керівника?
По-третє, бюджет вищих навчальних закладів
не завжди може забезпечити оплату необхідної кількості штатних працівників, а в такому
разі одна заробітна плата радника буде
рівною двом-трьом зарплатам доцента. Проте
тут справа навіть не в заробітних платах, а в
тому, що вже сьогодні в Україні маємо низку
«вишів», де керівні посади займають своєрідні династії або родини, а цей пункт Закону ще
більше сприятиме розвитку такого явища.
Окрім того, керівник, термін якого закінчується, буде лобіювати на свою посаду особу, яка гарантуватиме йому посаду радника,
тобто це ще один вид корупції, але вже
узаконеної. Безумовно, такий підхід до вибору керівника навчального закладу позитивних результатів не дасть.
Чого, на нашу думку, не вистачає в розділі
IV Законопроекту (Управління вищим навчальним закладом), так це статті, яка б забороняла працювати в межах одного структурного підрозділу навчального закладу особам з
родинними зв’язками, що, як свідчить практика, дуже шкодить роботі підрозділу і негативно впливає на моральний стан колективу.
Навчальний заклад – це не завод чи фабрика,
де принцип династій справді відіграє позитивну роль, у вищих навчальних закладах у
9
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сьогоднішніх умовах цей принцип працює
навпаки.
Позитивним моментом Законопроекту є
стаття 38, згідно з якою керівник вищого
навчального закладу може безперервно перебувати на посаді не більше двох строків
підряд. Це загальноєвропейська практика, але
чи приживеться вона в Україні ще невідомо,
тому що в Європі, на відміну від України, особу
на посаду керівника навчального закладу
висуває колектив, і ця кандидатура не погоджується з мерами, губернаторами і т.д., а у нас
ця прерогатива часто належить органам місцевої влади, Міністерству, провладним партіям
і навіть окремим депутатам. Саме це теж
заважає нам інтегруватись в європейський
освітній простір, про що вже добрих півтора
десятка років тільки й говорять.
Уже другий рік поспіль у засобах масової
інформації активно обговорюють умови
прийому до вищого навчального закладу
(розділ VII Законопроекту, ст. 43), згідно з
якими прийом на навчання здійснюється на
конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з урахуванням
середнього бала атестат та бала вищого
навчального закладу. Найбільшої і справедливої критики зазнала друга частина умови,
тобто «з урахуванням середнього бала державного документа про повну загальну середню освіту» (атестата). Минулий рік
засвічив, що за цією умови в школах почалось
переписування журналів з метою поліпшення
показника. Зрозуміло, що цей процес супроводжувався хабарництвом і аж ніяк такі атестати не відображали реальних показників. Це
буде тривати і в цьому році і в наступних.
Тобто запровадження цієї норми, безумовно,
стимулює корупцію. На захист цієї норми
творці законопроекту висувають аргумент,
що випускник загальноосвітньої школи повинен бути всебічно розвиненим, а не вчити
тільки ті дисципліни, за якими він буде
проходити незалежне оцінювання. Із цим
можна і потрібно погодитись, адже школа
загальноосвітня, але для уникнення корупції
потрібно об’єктивно оцінювати досягнення
учня з усіх дисциплін, а при зарахуванні до
«вишу» проводити співбесіду зі вступником,
щоб виявити рівень його підготовки. Ці
результати мають впливати на конкурсний
відбір. Тут також є потенційні можливості
для розвитку хабарництва, але при створенні
незалежних комісій їх можна уникнути, хоча
роботи для ВНЗ це додасть.
У розділі VIII Законопроекту (Суб’єкти
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навчального процесу) чітко прописано, за яких
умов особа може займати ту чи іншу посаду, а
також порядок атестації, проходження
конкурсу на заміщення вакантної посади
тощо, але жодна стаття чи пункт цього
розділу не забезпечує об’єктивності атестації
і результатів конкурсу. Сьогодні атестації
педагогічних і науково-педагогічних працівників і конкурси в 90% «вишів» України
(якщо не у всіх) мають формальний характер,
і цей формалізм зумовлений суб’єктивними, й
об’єктивними чинниками. До перших належать родинні зв’язки в навчальних закладах,
корупція тощо, а до других – відсутність
об’єктивних атестаційних комісій і незабезпеченість окремих регіонів науковим та науково-педагогічним потенціалом для створення конкурентних умов. Може, з десяток міст
України (Київ, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Сімферополь) мають
достатню кількість науковців, які спроможні
створити конкурсні умови для заміщення
вакантних посад у «вишах». Університети
інших міст «районного значення» самі виховують собі педагогічних працівників, які,
отримавши диплом кандидата або доктора
наук, атестати доцента чи професора, автоматично при формальних атестаціях займають
свої посади, незважаючи на те, чи підвищують вони свій науковий рівень, мають
практику чи ні, бо немає альтернативи. Тобто,
захистивши кандидатську чи докторську
дисертацію, такі особи пізніше впродовж
десятків років можуть не мати публікацій, не
займатись науковими дослідженнями і
практикою за науковою спеціальністю, але їх
також не можна звільнити, бо «вишу» потрібні кандидати, доктори, доценти і професори
для підтримання відповідного рівня. Саме
відсутність об’єктивного контролю за професійним рівнем професорсько-викладацького
складу – одна з причин низької якості
української освіти.
Не витримує також критики ст. 56 (Працевлаштування випускників вищих навчальних
закладів), згідно з якою «випускнику вищого
навчального закладу, який навчався за
державним замовленням …, гарантується
працевлаштування на підставі працевлаштування на роботу відповідно до угоди, укладеної між роботодавцем, вищим навчальним
закладом та випускником». У сьогоднішніх
умовах зростання безробіття, низької оплати
праці фахівців з вищою освітою в державних
підприємствах і установах або зайняття
вакантних бюджетних посад «за дзвінком
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згори» ця стаття «не працює», що також є
однією з причин зростання безробіття серед
випускників «вишів».
Водночас заслуговує на увагу і схвалення
ст. 61 розділу Х Законопроекту (Наукова,
науково-технічна та інноваційна діяльність у
вищих навчальних закладах), у якій чітко прописано, що наукова, науково-технічна та
інноваційна діяльність у вищих навчальних
закладах є невід’ємною складовою освітньої
діяльності, що відповідає загальноєвропейським і світовим нормам. Тільки за одним цим
критерієм сьогодні можна скоротити більшу
частину новостворених і деяких давніх
«вишів» у різних райцентрах та обласних
містах, де наукова діяльність не здійснюється
і немає потенційних передумов для її проведення (бо як можна в комунальному дитячому
садочку чи трикімнатній квартирі це здійснювати?).
Зауваження виникають до ст. 68 розділу ХІ
(Фінансово-економічні відносини в системі
вищої освіти), яка регламентує платні послуги
в галузі вищої освіти. У ній, зокрема, зазначено: «розмір плати за весь строк навчання
або за надання додаткових освітніх послуг у
разі повної одноразової сплати авансом не
може змінюватися протягом усього строку
навчання. У разі сплати частками розмір плати на кожному навчальному курсі перераховується на початок кожного навчального
року з урахуванням офіційно визначеного рівня
інфляції за попередній календарний рік».
Незрозуміло, чому осіб, які навчаються за
оплату, ставлять у різні умови тільки через те,
що одні мають змогу оплатити авансом усю
суму, а інші вносять її частинами? У такому
трактуванні ця стаття не відповідає конституційним нормам, оскільки в ній порушуються
права особи на освіту тільки через її матеріальний стан, що ніяк не відповідає нормам
демократичного суспільства.
Підсумовуючи стислий аналіз Законопроекту про вищу освіту, мусимо визнати, що
в такій редакції Закон не сприятиме розвитку
освіти в Україні та поліпшенню якості освітніх послуг, натомість призведе до погіршення. Сьогодні маємо необґрунтовану кількість
вищих навчальних закладів різних форм
власності, абсолютно недостатнє фінансування, особливо в частині наукової і господарської роботи, корупцію в усіх її формах (від

хабара до матеріальних послуг), низьке забезпечення багатьох «вишів» кваліфікованими
педагогічними і науково-педагогічними кадрами, відсутність у більшості вищих навчальних закладів матеріально-технічної бази для
дослідницької роботи, втручання в роботу
«вишів» політичних партій і місцевих органів
влади, відсутність в країні об’єктивної акредитації вищих навчальних закладів та
атестації педагогічних і науково-педагогічних
кадрів та чітко визначеної концепції розвитку
вищої освіти, спрямованої на підготовку
висококваліфікованих фахівців, справжніх
українських інтелігентів. Саме це гальмує
реалізацію положень навіть найдемократичнішого Закону і тільки усунувши вказані
недоліки в системі вищої школи України, з
часом можна сподіватися на якісну освіту і
якісні освітні послуги.
Сьогодні шлях до поліпшення стану вищої
освіти в Україні лежить не через написання
нового Закону, а через незалежну і об’єктивну, позбавлену впливу політичних партій і
місцевих органів влади та інших суб’єктів
акредитацію вищих навчальних закладів і
переатестацію педагогічних і науково-педагогічних кадрів, а також через надання
трудовим колективам «вишів» автономного права обирати керівні органи і контролювати роботу «вишів» та викорінення
корупції і родинних зв’язків. За виконання
таких умов кількість вищих навчальних
закладів автоматично скоротиться на декілька
десятків відсотків, створиться додаткова фінансова база і кадровий резерв для нормального функціонування конкурсів на заміщення
вакантних посад, що поступово дасть змогу
сформувати високопрофесійні науково-педагогічні колективи. Зросте також кількість
абітурієнтів на один навчальний заклад, а це
поліпшить конкурсний відбір і забезпечить
«виші» відповідною кількістю студентів. Тут,
правда, треба змінити якість навчального
процесу в загальноосвітніх середніх школах,
де підготовка школярів «кульгає на обидві
ноги». Як можна навчити студента, який не
вміє працювати, не готовий сприймати
навчальний матеріал, бо не має відповідної
природничо-гуманітарної бази, не вміє
аналізувати, працювати з літературою,
конспектувати тощо? Але це уже предмет
окремої важливої розмови.
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НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
Роман Пастушенко

Формування

національного
виховного простору у школах Львівщини
Схвалена у березні 2009 року Львівською
обласною радою Програма розвитку освіти
Львівщини на 2009-2012 роки спрямована на
модернізацію обласної системи загальної
освіти. В основі Програми надзвичайно плідна ідея: сучасна загальноосвітня школа – це
спільнота, яка забезпечує дітям максимальні
можливості для того, щоб вирости здоровими
та здатними до самоактуалізації1 людьми.
Мета цієї статті – описати перші результати
реалізації цієї ідеї у напрямку «Виховання».
Насамперед спробуємо розкрити зміст
провідної ідеї Програми. Традиційно школу
розглядають як установу, працівники якої
виконують певні функції: навчають та
виховують дітей. Такий погляд на ключову
ланку системи освіти хоч і правильний, але
занадто вузький, механістичний, оскільки
апріорі передбачає: кожний працівник школи
знає, чого і як навчати, уміє виховувати і
відчуває відповідальність за свою роботу.
При цьому, якщо педагоги – це все-таки
суб’єкти навчально-виховного процесу, то
учні – лише об’єкти, на які спрямовано педагогічний вплив. Батьки учнів, якщо й потрібні
школі, то тільки для того, щоб підтримувати
її матеріально, а також карати своїх дітей,
якщо ті чомусь не коряться диктатові
педагогів. Незадовільна якість загальної освіти випускника у прихильників такого механічного погляду на школу – це безсумнівна
вина його батьків: через їхній недогляд дитина зазнала під впливу «вулиці».
По-іншому бачитиметься загальноосвітня
школа при екзистенціальному її трактуванні.
Освіта – це один із суспільних інститутів,
який має своє призначення: сприяти відтворенню суспільства, у якому ця система функціонує, шляхом соціалізації підростаючих
поколінь. Виходячи з цього, ми маємо визнавати, що школа – це насамперед людська
спільнота. У межах цієї спільноти призна1

Самоактуалізація – потреба людини реалізувати
свої потенційні можливості. Люди, які вийшли на
такий рівень мотиваційного розвитку, за А. Маслоу,
вирізняються вільністю, відкритістю, більшою
спонтанністю та експресивністю діяльності й
творення.
12

чення цього закладу може втілюватися порізному, залежно від якості міжособистісних
та групових стосунків, які у ній склалися.
Прийнявши таке бачення школи, ми розумітимемо, що вагому роль у забезпеченні навчання і виховання дітей відіграють не тільки
професійні знання кожного окремого педагога, а насамперед усвідомлення педагогами,
батьками і дітьми себе як спільноти, яке
можливе тільки за умови визнання наявності
спільних цілей і вироблення відповідної цим
цілям місії школи. До того ж, школа, як і
всяка інша спільнота – це відкрита, динамічна
система відносин, яка зберігається за умови
постійної адаптації до навколишнього середовища (відносин у суспільстві) та, водночас,
ефективного впливу на нього з метою самозбереження. Тому у школі, якщо вона як
спільнота визнає і намагається реалізувати
свою місію, не можна просто відтворювати
суспільні відносини, що склалися, їх треба
проектувати так, щоб уможливлювати
виконання цієї місії. Оскільки суспільні
відносини визначає культура, яка формує
особистість кожної людини, то саме культура
школи одночасно обмежуватиме свободу
проектування взаємовідносин у ній і
сприятиме такому проектуванню.
Яке ж призначення української школи і у
чому може полягати її місія? Вочевидь, система освіти в Україні має функціонувати з
метою відтворення української нації – спільноти громадян української держави, що усвідомлює свою єдність та дбає про збереження
і розвиток тих цінностей, уявлень про життя
та кодів поведінки, які таку єдність забезпечують (національної культури). Відтворення
нації у нових поколіннях означає не тільки
вияв у кожного з її членів типових для
українця
особистісних
якостей,
що
формуються
унаслідок
освоєння
ним
національної культури, а й здатність цих
людей себе реалізувати. А це змінює і
розвиває націю. Розуміння того, які саме
національні надбання мають обов’язково
перейняти діти та як краще формувати їхню
здатність себе реалізувати, не може бути
нав’язане. Кожний з батьків, педагогів,
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свідомо чи несвідомо, сам визначає, які
елементи національної культури передати
дітям. Разом з тим, кожна дитина, будучи
суб’єктом навчально-виховного процесу,
набуває тих якостей, які відповідають її
потребам і які вона насправді цінує. Тому
місія української школи – це спільне бачення
членами шкільної спільноти того, як змоделювати взаємовідносини, щоб діти виростали
здоровими, спроможними до самоактуалізації
українцями.
Перейдемо до понять, які надалі будемо
використовувати у статті. Спочатку про ключове поняття – виховання. Під ним розумітимемо цілеспрямовану, організовану дорослими соціалізацію дитини. Відповідно, національне виховання ми трактуватимемо як формування/самоформування здорових, здатних
до самоактуалізації українців. Свідомим формуванням українців займаються виховники, а
самоформуванням – завдяки ефективній організації у школі навчально-виховного процесу
– вихованці. Вихованцями, звичайно, є діти, а
виховниками (за умови, що вони планують і
провадять виховну роботу) – батьки і педагоги. Виховна робота, яку проводять виховники, полягає у цілеспрямованій діяльності
щодо формування знань, умінь, ставлень і
переконань українця. У школі – це навчання і
так звана «позанавчальна (позакласна, позашкільна) робота» з дітьми. Саме позакласну,
позашкільну роботу сучасна педагогіка пропонує називати виховними справами.
Відносини, у яких перебуває учень у школі
та у зв’язку зі школою, прийнято називати
шкільним виховним простором. Специфіка
таких відносин у тому, що вони відповідають
природі людини і водночас є продуктом
проектування, тобто налагоджуються цілеспрямовано, свідомо. Для проектування виховного
простору школи використовують шкільну виховну програму – проект виховної діяльності
шкільної спільноти, що визначає цілі (загальні
та конкретні завдання), а також виховні справи,
які забезпечують виховання у конкретному
навчальному закладі. На відміну від річного
плану виховної роботи, це документ стратегічного планування, який інформує про
зміст, призначення та якість освітніх послуг
навчального закладу у сфері виховання.
Водночас цей офіційний документ слугує
знаряддям порозуміння між учасниками навчально-виховного процесу і засобом інтеграції
виховної діяльності батьків, педагогів, учнівського активу та громадськості.
Шкільна виховна програма – документ

відносно сталий, який водночас бере до уваги щоденні потреби учнів. Програма складається з двох частин:
- базової, що містить загальні виховні завдання школи, які втілюватимуться в життя
протягом 3-5 років. Вони випливають з цілей,
які школа поставила перед собою, а також
цінностей, які є складовою її місії;
- змінюваної, що містить конкретні завдання, реалізація яких втілюватиме у життя
загальні виховні завдання школи. Ці конкретні завдання можуть бути різними у кожному
навчальному році.
Шкільні програми виховання – новий
для української школи документ. Їхнє
впровадження у практику роботи загальноосвітніх
навчальних
закладів
області
передбачене Програмою розвитку освіти
Львівщини на 2009-2012 роки. Завдання цієї
Програми у напрямку «Виховання» –
«створити у навчальних закладах комплексну національно орієнтовану систему
виховання, що ґрунтується на довірі та
співпраці учасників виховного процесу».
Для виконання цього завдання розроблено
систему заходів, що відображені у спеціальних підпрограмах – цільових проектах
розвитку освіти, один з яких – «Програми
виховної роботи». Серед очікуваних результатів виконання цієї Програми:
1. Охоплення не менше 25% учнів ЗНЗ
області постійною участю у виховних справах.
2. Створення виховних програм в усіх освітніх округах, дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладах області.
Змістові і методичні основи впровадження
виховних програм закладено у Програмі
«Основні орієнтири виховання учнів 1-12
класів загальноосвітніх навчальних закладів
України», розробленій фахівцями АПН України (керівник проекту – доктор психології
І. Бех, директор Інституту проблем виховання АПН України) та схваленій Міністерством освіти і науки України (наказ МОН
України від 17.12.2007 р. №1133). Колегією
Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, рішення
якої впроваджено наказом від 17 листопада
2010 року № 880, схвалено регіональну Програму «Основні орієнтири національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних
закладів Львівщини», укладену працівниками
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти із залученням педагогів та громадських діячів (керівник групи – кандидат
філософських наук Л. Кудрик, доцент кафед13
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ри життєвих компетентностей ЛОІППО).
«Основні орієнтири національного виховання…» виконують роль тимчасового регіонального стандарту загальної освіти в аспекті
виховання, розкриваючи основні вимоги до
змісту, умов та організації виховної роботи в
ЗНЗ. Колегія схвалила також Положення про
Координаційну раду з питань національного
виховання у системі дошкільної, загальної
середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти Львівщини. Завдання Координаційної ради – бути майданчиком для спілкування та інтеграції виховних впливів навчальних закладів, громадських об’єднань,
зокрема педагогічних, батьківських, церковних, дитячих та молодіжних, а також для
засобів масової інформації, органів державної
влади, місцевого самоврядування та управління освітою, координації їхньої виховної
діяльності.
Важливо наголосити, що обидві програми
– обласна і всеукраїнська – вимагають розроблення загальноосвітніми навчальними
закладами власних програм виховання і
підкреслюють їхню пріоритетність. Щоб
організувати виховну роботу в системі освіти
області за спеціально розробленими програмами національно орієнтованого виховання,
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти узяв на себе науковометодичний супровід становлення і розвитку
виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах та професійну підготовку
педагогів Львівщини до організації виховної
роботи навчального закладу на основі
виховних програм. Зокрема, для допомоги
школам у розробленні цих програм було
перекладено і видано навчально-методичний
посібник наших польських колег «Шкільна
програма виховання» (автори – К. Кошевска
та Е. Толвінська-Круліковска. Львів, 2010),
укладено програму курсів-тренінгів «Виховна
програма загальноосвітнього навчального
закладу» (автор – Р. Пастушенко), а також
проведено відповідні тренінги для заступників директорів і класних керівників шкіл
Львівщини. Усього впродовж 2009-2011 років
курси-тренінги «Виховна програма загальноосвітнього навчального закладу» на базі
ЛОІППО пройшли 1686 педагогічних працівників, які, разом з тим, провели відповідні
тренінги у навчальних закладах за місцем
праці. Під час тренінгів у навчальних
закладах дирекція та педагогічні колективи,
за участю батьківського і учнівського активу,
розробляли проекти програм виховання для
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своїх шкільних спільнот.
Кожна така програма – це «обличчя» навчального закладу як спільноти. Водночас усі
вони повинні орієнтуватися на досягнення
низки спільних, важливих для нації цілей.
Єдність у цільовій орієнтації виховання
загальноосвітніх навчальних закладів області
забезпечується завдяки тому, що шкільні програми ґрунтуються на згаданих вище «Основних орієнтирах виховання учнів 1-12 класів
загальноосвітніх навчальних закладів України» і «Основних орієнтирах національного
виховання учнів загальноосвітніх навчальних
закладів Львівщини». У загальноукраїнській
програмі вікові досягнення учнів початкової,
основної та старшої школи подано як науково
обґрунтовану систему загальнокультурних і
національних цінностей та відповідну сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи,
мистецтва, самої себе (Розділ 4 «Зміст виховної діяльності»). Зміст виховної діяльності у
регіональній Програмі представлено у двох
формах: як очікувані результати виховання
учнів у традиційних для пострадянської школи напрямах (духовно-моральне, статеве (гендерне), екологічне, громадянсько-патріотичне, правове, розумове, естетичне, трудове,
фізичне), а також як складові життєвих компетентностей («уміння вчитися», «здоров’язбережна компетентність», «загальнокультурна (комунікативна) компетентність», «соціально-трудова компетентність» та «інформаційна компетентність»). На думку розробників обласної Програми, серед яких і автор
статті, саме компетентності, виписані як
норми освітньої підготовки учня, добре відображають суспільне замовлення і потреби
дітей як суб’єктів соціалізації. До того ж,
компетентнісний підхід акцентує увагу на
єдності навчальних, виховних і розвивальних
впливів, тобто на цілісності освіти, та дає
змогу точніше планувати, діагностувати й
оцінювати процес і результати виховання.
Нетрадиційною для чинної моделі загальної освіти є також сформульована в обласній
Програмі вимога організувати виховання
відповідно до потреб учнів. Оскільки загальні
потреби учнів мотивують їхню поведінку, то
глибоке розуміння необхідності забезпечення
у навчальному закладі цих потреб створює
сприятливі умови для виховання і формує
засади гуманної поведінки з боку педагогів.
Програма акцентує також на тому, що
виховний вплив на учнів мають не лише осо-
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бистий приклад та поведінка кожного з виховників, а насамперед створений у навчальному закладі виховний простір – простір
культури, який усім своїм розмаїттям впливає
на розвиток особистості. Це також простір
соціальних, культурних, життєвих виборів
особистості, яка самореалізується у процесі
навчання, дозвілля, родинних стосунків, творчості тощо. У сучасній українській школі виховний простір має бути національним, відкритим і організованим демократично. Тільки
демократичні відносини у шкільній спільноті
створюють кожному учневі можливості для
самоствердження та забезпечують сприятливі
умови для вияву активності й самореалізації,
а опора на національні традиції та відкритість
до культурних впливів інших народів, передусім європейської спільноти, дає змогу вихованцям сформувати свою ідентичність.
Які ж вимоги до виховного простору у
загальноосвітньому навчальному закладі? Він
мусить бути:
– безпечний: гарантує педагогічний захист і
підтримку дітей у розв’язанні їхніх життєвих
проблем та в індивідуальному саморозвитку,
забезпечує їхню особистісну недоторканість;
– моральний: у ньому панують людяність,
християнська етика, толерантність, а також
педагогічна культура вчителів і вихователів;
– довірливий: взаєморозуміння та співпраця
вихованців і виховників у розв’язанні суспільно значущих і особистісних життєвих
проблем;
– вільний: дитині забезпечується можливість
самій облаштовувати власне життя, розв’язувати життєві проблеми, творити колективні та
міжособистісні взаємини;
– патріотичний: панує культ рідної мови,
матері, Батьківщини, героїчних сторінок
історії України, утверджується любов до своєї
землі та культури, до Бога і до самого себе,
існує можливість набуття досвіду громадянської поведінки;
– культуротворчий: відбувається розвиток
творчого потенціалу всіх суб’єктів виховного
процесу;
– комфортний: педагоги враховують у
комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на
вихованців, мінімізуючи негативні та посилюючи позитивні;
– відкритий: зі школою співпрацюють усі
виховні інститути: сім’ї, органи влади та
самоврядування, громадськість.
Ключова вимога до виховного простору –
його гармонійність, що забезпечується єдністю педагогічних впливів на розум, почуття

й поведінку учнів у навчально-виховному
процесі. Тому педагоги повинні бути у цьому
просторі
водночас
соціально
зрілими
індивідами та членами колективу, який
свідомо і злагоджено реалізує цілі виховання.
Зауважимо, що саме існування у загальноосвітньому навчальному закладі педагогічного колективу, а не просто зібраних разом
учителів – обов’язкова вимога і неодмінна
умова ефективного виховання. Адже лише
завдяки колективові можна згладити непорозуміння, пов’язані з існуванням різнорідних
інтересів та недоліками характеру окремих
педагогів, націлити усіх педагогічних працівників школи на реалізацію місії навчального
закладу, забезпечити дотримання принципів
виховання.
Формування і розвиток національного
виховного простору – ключове завдання
шкільних спільнот області і серйозний крок
на шляху українців від тоталітарного, пострадянського до ліберального, європейського
суспільства. Загальне зниження рівня культури нашої молоді: пописані підлітками житлові будинки, зокрема й пам’ятки архітектури у
центрі Львова, спілкування між хлопцями і
дівчатами з уживанням російської ненормативної лексики, несхильність школярів поступатися старшим місцем для сидіння у транспорті, пропускати поперед себе літніх, вагітних, інвалідів і т. ін. – неспростовний доказ
несформованості, нерозвиненості виховного
простору в українських родинах та школах.
На жаль, батьки, педагоги, громадські діячі і
митці, які реалізували себе і є повноцінними
носіями культури української нації, не слугують прикладами поведінки для учнів. Цінності, уявлення про життя та коди поведінки
цих людей, їхнє мовлення нашим дітям
недоступні або/і незрозумілі.
Коли кажуть, що від низької якості національної взаємодії страждає українське суспільство, – не боляче. Боляче усвідомити, що
від несформованості національних зв’язків
страждають наші діти, кожна дитина! Відчуваючи гостру нестачу у задоволенні потреб у
безпеці, любові, прийнятті іншими, повазі та
самоповазі, у пізнавальній активності (а це –
сутність людського життя), вони часто порушують правила поведінки, поспішають розпочати статеве життя, втрачають мотивацію до
навчання (блукання в Інтернеті та комп’ютерні ігри для багатьох значно важливіші від
уроків та домашніх завдань), не виявляють
інтересу до літератури та інших мистецтв, до
історії, не дбають про зовнішній вигляд та
15
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культуру мовлення (засилля слів-«паразитів»,
численні покручі, русизми і т.д.). Окремі учні
у своєму неприйнятті відносин, у яких живуть, переступають межу невороття: стають
на шлях правопорушень або вдаються до
суїциду. Для інших наслідки негуманістичних
за суттю відносин у дитинстві не менш
жахливі, хоча їхній вияв триваліший у часі. За
А.Маслоу наслідок таких відносин – девальвація самої природи людини, коли так звана
матеріалістична мотивація є привабливішою,
ніж соціальна й духовна, тому життя
зводиться до нагромадження і споживання.
Низька якість виховного простору в
українських родинах та школах – одна з ознак
перехідного характеру нашого суспільства.
Українці усе ще не звільнились від свого
бездержавного минулого, у якому домінували
загрозливі для нації елементи нематеріальної
культури: «присмачені» комуністичною ідеологією гуманітарні знання, фальшиві цінності
«радянського народу» та його «подвійна
мораль». Важливо усвідомити, що лікувати
своє суспільство повинен кожен із нас, а
трансформація його відбудеться не одразу і
не у всіх ланках одночасно. Обов’язок
педагогів – поступово очистити школу від вад
та шкідливих стереотипів тоталітаризму,
проектувати і розвивати гармонійний, сприятливий для національного виховання виховний
простір. Зробити це можна з допомогою
шкільних виховних програм та у співпраці з
родинами і різними об’єднаннями громадян.
Що заважає школі змінитися як спільноті
з допомогою програми виховання? Насамперед, звичайно, це – інертність людського мислення і системи освіти. Для системи загальної
освіти Львівщини навіть через двадцять років
після проголошення незалежності України
характерні:
– відсутність усвідомленої учасниками навчально-виховного процесу мети виховання;
– панування знаннєвої парадигми;
– «вал» обов’язкових «виховних заходів», не
завжди цікавих, корисних та посильних для учнів;
– переважання авторитарних методів педагогічного впливу, відсутність належної уваги до
внутрішнього світу особистості;
– неналежні умови для вияву учнем власної
активності, ініціативи, творчості, для його
самоствердження й самореалізації.
Щоб позбутися цих ознак пострадянської
школи, потрібно насамперед відмовитися від
впровадження у шкільне життя якісно нових
норм без трансформації традиційних підходів
до управління та викорінити практику
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збирання інформації, непридатної для вироблення регіональної освітньої політики. Управлінці, зокрема, мусять усвідомити, що перехід
до організації виховання на основі шкільних
виховних програм означає не просто включення у перелік документів школи ще одного
– програми виховання. Це насамперед реальне визнання того факту, що саме шкільна
спільнота – педагоги, батьки і учні – уповноважені забезпечити виховання та відповідають за його ефективність, а місія органів
управління освітою та методичних служб
полягає у створенні якомога сприятливіших
умов для виконання таких повноважень.
Поки що обласне і районні/міські органи
управління освіти Львівщини далекі від такого розуміння як власної ролі у вихованні
молоді, так і ролі шкільних виховних програм. Про це свідчить хоча б недавнє Звернення педагогічних працівників, які відповідають за організацію виховної роботи в системі загальноосвітніх навчальних закладів
області, до п. М. Брегіна, начальника Головного управління освіти і науки Львівської
облдержадміністрації, та до п. Н. Оксенчук,
колишнього начальника Львівського міського
управління освіти (зареєстровано в ГУОН
28.01.2011 року, №22-КО). Співавтори Звернення – методисти, директори та заступники
директорів шкіл, класні керівники (усього 372
підписи) – просили підтримати ідею автономії шкіл у плануванні виховної роботи, яка
лежить в основі проекту впровадження в
області шкільних виховних програм. У
зверненні, зокрема, сказано, що «Забезпечення цієї автономії, а значить і відповідальності
за результати виховної роботи, якість виховних впливів на учнів, неможлива в умовах,
коли протягом року у школи надходять
численні накази та листи, якими навчальний
заклад зобов’язують долучитися до проведення різних акцій: конкурсів, змагань, заходів
на відзначення ювілеїв, предметних тижнів і
т. п. Кількість заходів, які пропонується проводити у школі, часто перевершує навіть
фізичні можливості її працівників. Але ж
необхідно забезпечити не просто проведення
заходу, а й належний його виховний вплив на
учнів. Окрім того, проведення таких заходів
руйнує розроблені шкільною спільнотою плани виховної роботи, у яких визначений перелік посильних і потрібних учням виховних
справ. Доводиться відмовлятися від запланованого, щоб виконати отримане розпорядження».
Наведені судження педагогів – справедливі. Автор цієї статті зібрав інформацію про
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виховні заходи, проведення яких ГУОН рекомендувало впродовж 2010 року. Згідно із зібраними даними, загальноосвітнім навчальним
закладам області пропонували долучитись до
більш ніж 120 заходів, які повинні були мати
виховний та розвивальний
вплив. Це переважно мистецькі, науково-технічні, краєзнавчі конкурси та фестивалі, а також спортивні й
інтелектуальні змагання. З-поміж таких заходів міжнародних було 15, всеукраїнських –
36, обласних – 57. Тільки опублікований у
жовтневому номері Інформаційного вісника
ГУОН за 2010 рік «План основних обласних
масових заходів Головного управління освіти
і науки Львівської облдержадміністрації на
2010-2011 н.р.» передбачав проведення 59 виховних акцій: 10 краєзнавчих, 8 науковотехнічних та 5 мистецьких конкурсів, а також
8 мистецьких фестивалів та 10 різного роду
змагань. З-поміж 59 тільки 5 виховних акцій
мали міжнародний та 3 – всеукраїнський
характер, решта – ініційовані ГУОН та низкою обласних освітніх установ, найактивнішими з яких є Львівський обласний дитячий
еколого-натуралістичний центр (14 конкурсів), Львівський обласний центр науковотехнічної творчості (12 конкурсів) та Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і
туризму учнівської молоді (10 конкурсів).
Щоправда, усі школи повинні були обов’язково узяти участь тільки у 13 з 59 заходів.
Однак, у районах/містах уже склалась практика розподіляти рекомендовані заходи між
навчальними закладами так, щоб принаймні
декілька учнів їхніх шкіл обов’язково були
учасниками кожного обласного конкурсу.
Долучатись до різноманітних акцій школу
стимулюють також тим, що від участі школи
у районних та обласних конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях тощо, а також від
кількості переможців безпосередньо залежить
загальна оцінка роботи навчального закладу,
його рейтинг в районі/місті. Наприклад, рейтинг шкіл Пустомитівського району за показниками 2009-2010 н.р. залежав від участі
дітей у конкурсах «Живи, книго», «Найкращий читач року», «Бобер», «Зоряний шлях»,
«Пісня буде поміж нас», «І слово, і пісня,
матусю, тобі», «Дерево життя», «Новорічний
подарунок», «Різдвяна свічка», «Таланти твої,
Україно», «Сурми звитяг», «Мамин рушник»,
конкурсі соціальної реклами, туристичнокраєзнавчих районних і обласних конкурсах,
змаганнях і сходженнях, а також спортивних
змаганнях з баскетболу, волейболу, ручного
м’яча, шахів, легкої атлетики, тенісу та

Стартах надій, у турнірах «Шкіряний м’яч» і
«Нащадки козацької слави». Призові місця
учнів у названих спортивних змаганнях приносили школі додаткові бали.
Між тим, як стверджують автори Звернення: «Завдання загальноосвітнього закладу
полягає у створенні дітям сприятливих умов
для особистісного розвитку та набуття визначених як суспільне замовлення надпредметних і предметних компетентностей. Участь у
різних конкурсах та змаганнях – лише один із
численних способів забезпечення цих компетентностей і далеко не головний. Тому якість
виховної роботи у навчальному закладі не
може оцінюватись за кількістю проведених
заходів та здобутих дітьми перемог, необхідні
більш досконалі критерії оцінювання якості
наданих школою послуг».
Відзначимо також, що проведення значної
кількості регіональних заходів забирає з
бюджету чималі кошти на відрядження, або ж
педагоги і діти платять за проїзд та
пересилання конкурсної роботи з власної кишені. До того ж, більшість з названих вище
змагальних акцій не мають спеціального фінансування, то ж навіть учні-переможці та
вчителі, які їх підготували, не отримують матеріальної компенсації за втрачені гроші і час.
Сказане вище підтверджує правомірність
та доцільність поданих у Зверненні педагогічних працівників пропозицій:
– переглянути практику оцінювання якості
роботи загальноосвітніх навчальних закладів,
розробити досконаліші критерії рейтингування шкіл;
– ініціативи щодо проведення виховних заходів республіканського, обласного та місцевого рівня вносити лише перед початком навчального року і не зобов’язувати навчальні заклади брати у таких акціях участь;
– визнати шкільні програми виховання базовими документами планування виховної роботи у навчальному закладі і оцінювати
якість виховної роботи ЗНЗ не за кількісними
показниками, а, насамперед, на основі аналізу
такої виховної програми.
На жаль, Звернення педагогічних працівників, які відповідають за організацію виховної роботи в системі загальноосвітніх навчальних закладів області, так само як і інші,
усні прохання і пропозиції педагогів не
знайшли реальної підтримки і розуміння у
керівників обласного управління освіти.
Традиційно, як і у радянські часи, управлінці
не визнають за собою (і справедливо) відповідальності за організацію виховної роботи у
17
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навчальних закладах але вважають своїм правом (і навіть обов’язком) вимагати від
педагогічних колективів проведення у школах
ініційованих управлінськими структурами
виховних заходів. Посилаються при цьому
зазвичай на рішення різних інститутів влади –
Президента України, Кабінету Міністрів,
Верховної Ради, обласних Рад і адміністрацій
тощо, забуваючи, щоправда, вказати, що
жодне таке рішення не зобов’язує навчальні
заклади долучатись до «масових заходів»
національного чи регіонального масштабу.
Обов’язковість участі учнів школи у конкурсі, олімпіаді, фестивалі тощо зумовлюється не
самим нормативним актом, де передбачено
його проведення, а чинною практикою збору
інформації про виконання цього рішення. Звіт
про проведення громадської акції включає
кількісні показники участі у ній, що за
традицією трактується як припис забезпечити
масову участь. Хіба ж може рішення органів
державної влади, а сьогодні ще й наближених
до них квазігромадських об’єднань, не знайти
масової підтримки педагогів і дітей? В умовах радянського тоталітаризму такий факт
означав для управлінців як мінімум крах
кар’єри, а у часи Сталіна – ще й загрозу особистій свободі та життю. Часи змінились, але
від стереотипів поведінки звільнитись дуже
непросто.
Саме стереотипність мислення спонукає
працівників апарату управління освітою практикувати офіційні листи, якими вимагається
надати безвартісну для них інформацію,
наприклад, про проведені у школах до дня
Чорнобильської трагедії виховні заходи і т.
ін. Мета цих листів – командно-адміністративними методами «стимулювати» педагогів
до виховної роботи, а заодно й документально засвідчити власну «працю». В умовах,
коли критерії оцінювання роботи управлінця
досить розмиті, а відмови від подібної практики ніхто з керівників і не вимагає, пострадянська «вертикаль влади» за інерцією намагається, лякаючи, змусити працювати, не
усвідомлюючи, що у демократичному суспільстві ефективна праця завжди добровільна.
Чим же завершилась спроба педагогічних
працівників області здолати тиск бюрократичної «вертикалі»? Автор статті підготував
три варіанти листа-відповіді педагогам, які
підписали Звернення. Зміст відповіді зводився до таких позицій:
1. Основним документом планування виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі, починаючи з 2011-2012 нав18

чального року, буде шкільна програма виховання. Така програма розробляється педагогічним колективом у співпраці з батьківським
та учнівським активом школи, схвалюється
Радою навчального закладу і впроваджується
в дію наказом по школі.
2. Органи управління освітою можуть напередодні навчального року пропонувати загально-освітнім навчальним закладам провести
ті чи інші акції, що мають на меті виховання і
розвиток учнів, але не в праві вимагати обов’язкового їхнього проведення. Участь загальноосвітніх навчальних закладів у заходах
всеукраїнського та місцевого рівня обов’язкова
тільки за умови, що це передбачено відповідними нормативними документами.
3. Директори та вчителі загальноосвітніх
навчальних закладів повинні інформувати учнів про час проведення й умови участі в
олімпіадах, конкурсах, змаганнях, які проводять у системі освіти або з ініціативи громадських об’єднань, однак учні не зобов’язані брати участь у цих заходах.
4. Органи управління освітою оцінюють
роботу школи відповідно до показників,
передбачених «Орієнтовними критеріями
оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів», які затверджені наказом МОН
України №99 від 14.02. 2005 року. Оцінка
якості виховної роботи за кількісними показниками участі учнів школи в місцевих та
всеукраїнських акціях, що мають на меті
виховання і розвиток дітей, недопустима.
Хоча ніхто вголос не заперечував проти
цих пропозицій, Звернення залишилось без
офіційної відповіді. Не знайшли підтримки й
інші мої пропозиції:
1. У «План масових заходів ГУОН на
2011-2012 н.р.» включати тільки такі регіональні змагальні акції для учнів, які мають
фінансування або/і стали традиційними для
Львівщини (наприклад, фестиваль «Сурми
звитяг»), а також міжнародні та загальноукраїнські змагання і конкурси.
2. Схвалювати «План масових заходів
ГУОН» не у вересні-жовтні, а у квітні-травні,
попередньо обговоривши його проект на
засіданні Координаційної ради з питань
національного виховання у системі дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
професійно-технічної освіти Львівщини.
3. Залучати для експертизи річних планів
масових заходів працівників ЛОІППО, які
відповідають за науково-методичний супровід виховання.
4. Створити робочу групу для вироблення
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об’єктивних і єдиних для області критеріїв
встановлення рейтингу ЗНЗ.
Численні регіональні і всеукраїнські змагальні акції для школярів з ініціативи та за
підтримки органів управління освітою –
серйозна загроза реалізації ідеї виховання на
основі розроблених самими навчальними
закладами програм. Для формування очікуваних якостей учнів необхідний спеціально
спроектований виховний простір, співтворцями якого є педагоги, учні й батьки. Ключова
вимога до шкільного виховного простору –
його гармонійність, що забезпечується тільки
за умови єдності педагогічних впливів на
свідомість, почуття й поведінку учнів у навчально-виховному процесі. Тому виховний
процес має бути зорієнтований на узгоджені
досяжні цілі, які підтримуються усіма категоріями виховників. Як колективи шкіл зможуть свідомо, враховуючи очікування і
можливості шкільної спільноти, планувати
виховну роботу, коли їм настійно рекомендуватимуть виконання ініційованих органами
управління освітою заходів?
Вихід з цієї, на перший погляд, тупикової
ситуації звичайно ж є. Насамперед не можна
обмежитись разовою акцією. «Управлінська
вертикаль» має потрапити не просто під
постійний тиск, а під жорсткий контроль
педагогів та громадськості. Такий громадський контроль передбачає не традиційні звіти
про проведені заходи, які, як бачимо, наші
чиновники навчились забезпечувати, а об’єктивне оцінювання ефективності виховання,
якості освіти. Для такого оцінювання
потрібно впровадити моніторинг якості
виховання.
Що ж розуміють під моніторингом та
оцінюванням якості виховання? Якість виховання – сукупність ознак, які відображають
цінність процесу виховання для вихованців,
виховників та суспільства. Важливими для
кожного вихованця є набуті у процесі виховання особистісні риси. Держава має створити сприятливі для їхнього набуття умови
(природне і соціальне довкілля), а виховники
– запропонувати ефективні способи і засоби
виховання (виховний простір). Перелік
визнаних суспільством (державою) характеристик виховного простору та особистісних
якостей вихованців – це еталон якості, з яким
зіставляють реальні характеристики виховання у конкретному навчальному закладі.
Нормативні вимоги до якості виховання в
Україні, як уже було сказано, відображені в
освітньому законодавстві та спеціально

розроблених нормативно-методичних документах: «Основних орієнтирах виховання
учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних
закладів України» та «Основних орієнтирах
національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини».
Відповідно, моніторинг якості виховання – це
технологічна (оперта на визначені процедури)
система збору, опрацювання, зберігання і
розповсюдження відомостей про організацію
виховання окремим педагогом, у навчальному
закладі чи системі освіти на одному чи
декількох її рівнях. Слід відрізняти його від
контролю виховної роботи – діяльності
адміністрації навчального закладу, органів
управління освітою, інших органів нагляду з
метою оцінки стану дотримання правових
положень, які стосуються сфери виховання.
Натомість моніторинг якості виховання
зорієнтований на інформаційне забезпечення
управління процесом виховання і дає змогу
виносити судження про поведінку вихованців
та стан виховного простору в будь-який
момент часу, забезпечуючи прогноз його
(вихованця, виховного простору) розвитку.
Прийнято виділяти три типи систем
моніторингу виховання: моніторинг узгодження управління; діагностичний моніторинг;
моніторинг виховної діяльності.
Оцінювання (евалюація) виховання – це
аналіз зібраної про виховання інформації з
метою оцінки якості чинної програми виховання, ефективності функціонування об’єктів
моніторингу виховання. Оцінка якості програми виховання має на меті її удосконалення
або
подальше планування. Діяльність
шкільних спільнот як об’єктів моніторингу
якості виховання оцінюється для:
– порівняння педагогічних працівників як виховників, а також виховних просторів школи
чи освітнього округу з метою встановлення
рейтингу;
– визначення ефективності фінансових витрат
та управлінських рішень;
– розроблення і корекції освітньої політики.
Збирання і розповсюдження відомостей
про організацію виховання має сенс лише за
умови, що це здійснюється системно, а
зібрані дані – валідні та надійні. Системність
забезпечується, якщо дослідження проводять
регулярно і на усіх рівнях системи освіти,
валідність – якщо отримані дані дають змогу
робити висновки щодо запитань, відображених у цілях цих досліджень, а надійність –
якщо результати декількох вимірювань із
застосуванням тих самих інструментів та про19
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цедур для тих самих респондентів збігаються.
Щоб забезпечити оцінювання виховання,
його якість треба досліджувати регулярно і на
кожному з рівнів системи освіти, а саме:
- у класах – для виявлення психофізичних
потреб, здібностей, особистісних якостей та
стану взаємовідносин вихованців. Результати
такого діагностичного моніторингу мають
бути відображені у психолого-педагогічних
характеристиках учнів і класів. Класний керівник зможе використати ці характеристики
для планування своєї виховної роботи та
оцінювання її результатів. Діагностування у
класі проводять класні керівники із
залученням шкільного психолога;
– у школі – для оцінювання якості шкільної
програми виховання. Мета такого оцінювання – корекція та доповнення чинної або
укладення на підставі зібраних відомостей
нової програми виховання. Зрозуміло, що
організувати таке дослідження має адміністрація, а обов’язковою умовою об’єктивності оцінки буде залучення до нього усіх
педагогічних працівників школи;
– у районі/місті – для оцінювання якості
виховного простору загальноосвітніх навчальних закладів та освітніх округів. Основне
завдання моніторингу – встановити відповідність виховного простору загально-освітніх
навчальних закладів регіональному стандартові (наскільки він безпечний, відкритий,
культуротворчий, моральний, комфортний і
т.д.). Додаткові цілі: визначити (у відсотках
до загальної кількості учнів ЗНЗ) кількість
активних учасників виховних справ та оцінити якість внутрішньошкільного моніторингу виховання, щоб удосконалити методичний
супровід виховання. Безпосередньо органи
місцевого управління та методичного супроводу освіти вивчають і оцінюють якість виховного простору опорних ЗНЗ освітніх
округів, а ради цих округів – за розробленими
в методичних кабінетах/центрах програмами
– виховний простір шкіл-сателітів;
– в області – для оцінювання спроможності
системи загальної освіти Львівщини забезпечувати досягнення цілей, що визначені чинними програмами (сьогодні це – певні ціннісні пріоритети учнів та їхня громадська активність). Не менш важливе завдання – нагромадження даних для оцінки стану освітнього
простору області, на підставі якої розробляють регіональну освітню політику. Окрім
цього, дослідження мають виявити ставлення
педагогів Львівщини до якості управлінських
рішень адміністрації ЗНЗ, місцевих і регіо20

нальних органів управління освіти, а також
послуг методичної служби регіону у сфері
виховання. Організувати такі дослідження
може інститут післядипломної педагогічної
освіти або спеціальний центр моніторингу. На
базі інституту відбувається також оцінювання
компетентності усіх категорій педагогічних
працівників як виховників.
Надійність та валідність зібраних даних
має забезпечити використання розроблених у
єдиному центрі:
– проектів моніторингових досліджень у
школі, районі\місті та в області, у яких будуть
визначені обов’язкові завдання, ключові
запитання, критерії оцінювання та методи і
процедури збору інформації;
– інструментарію досліджень (анкет, тестів,
питальників тощо);
– наскрізних кількісних показників якості
виховання у системі загальної освіти регіону,
які збиратимуть і узагальнюватимуть на рівні
школи, району/міста, області.
Внутрішньошкільний моніторинг має відбуватися двічі на навчальний рік – орієнтовно
у грудні та квітні. Класні керівники послуговуватимуться інструментарієм, який добре
знають шкільні психологи. Саме на них покладається обов’язок забезпечити методичний
супровід цих досліджень.
Методику оцінювання (евалюації) шкільної програми виховання можна теж перейняти у польських колег, або запозичити в інших
державах Євросоюзу. Потрібно у короткий
час навчити цієї методики заступників директорів з виховної роботи (для цього придатний каскадний спосіб (як у випадку з
розробленням шкільних програм).
Зовнішній моніторинг достатньо проводити раз у рік. Обов’язковим предметом моніторингу виховного простору має бути:
– компетентність управлінського персоналу
загальноосвітнього навчального закладу як
організаторів виховання;
– взаємовідносини учнів, педагогів та батьків;
– участь учнів 4-х, 9-х та 11-х класів у виховних справах та громадській діяльності;
– участь громадськості (учнівського самоврядування, батьків, громадських об’єднань та
місцевої влади ) у вихованні;
– документація школи, що відображає навчально-виховний процес.
Інструментом встановлення якості виховного простору школи буде анкетування учнів
випускних класів – 4-го, 9-го та 11-го, працівників школи, в тому числі й технічного персоналу, а також батьків. Варто також, щоб в

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2011 / № 2

анкетуванні взяли участь директор, священик,
голова селищної ради, депутати місцевої
ради, потрібно проаналізувати шкільну
програму
виховання
та
оприлюднену
інформацію про школу, зокрема, результати
внутрішньошкільного моніторингу.
Оцінити якість виховного простору школи,
округу можна з допомогою таких ключових
запитань:
1. Як у навчальних закладах враховують
потреби та інтереси учнів?
2. Наскільки педагоги, батьки та учні співпрацюють і довіряють одне одному?
3. Як учні ЗНЗ залучені до виховних справ
(позакласної роботи) та громадської діяльності (членство у формальних і неформальних дитячих об’єднаннях)?
4. Наскільки у шкільних програмах виховання враховано вимоги нормативних документів
про освіту і результати діагностування вихованості учнів та виховного простору школи?
5. Наскільки загальноосвітні навчальні заклади відкриті для партнерства?
6. Які тенденції розвитку виховного простору загальноосвітніх навчальних закладів
освітніх округів?
Оцінювати якість виховання в області треба,
як спираючись на інформацію, отриману від
рай/міськметодкабінетів, так і на зібрану самостійно. Ключові запитання такого оцінювання:
1. Як саме система загальної освіти
Львівщини формує ціннісні пріоритети учнів?
2. Наскільки педагоги, батьки та учні співпрацюють і довіряють одне одному?
3. Як учні ЗНЗ залучені до виховних справ
(позакласної
роботи)
та
громадської
діяльності (членство у формальних і
неформальних дитячих об’єднаннях)?
4. Наскільки зовнішній моніторинг виховання враховує вимоги нормативних документів про освіту та загальновизнані правила
проведення досліджень й інтерпретації отриманих результатів?
5. Наскільки система освіти області відкрита для партнерства?
6. Які тенденції розвитку системи освіти
Львівщини у сфері виховання?
Відповідно, обов’язковий предмет моніторингу на рівні області – це:
– ціннісні пріоритети учнів 5-х та 10-х класів,
а також студенів-першокурсників львівських
вузів;
– відносини між педагогами і учнями 5-х та
10-х класів, а також ставлення до педагогічного персоналу своєї школи студентів-першокурсників львівських вузів;

– участь учнів 5-х та 10-х класів, а також
студенів-першокурсників львівських вузів у
виховних справах та громадській діяльності;
– компетентність педагогічних працівників –
слухачів курсів підвищення кваліфікації
ЛОІППО як організаторів виховання;
– участь громадськості (учнівського самоврядування, батьків, громадських об’єднань та
місцевої влади) у вихованні;
– документація відібраних відповідно до визначених критеріїв шкіл і методичних кабінетів/центрів, що відображає методичний супровід та організацію моніторингу виховання.
Якщо щороку, у квітні-травні, опитувати
вказані вище групи респондентів, то можна,
зіставивши власні дані з даними районів за
минулий рік, оцінити якість моніторингу в
районах. Для оцінки якості методичного
супроводу і моніторингу виховання на
районному/міському рівнях можна проводити
опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації інституту післядипломної педагогічної освіти. Встановити рівень компетентності
педагогів як виховників допоможе комплексний залік на завершальному етапі курсів
підвищення кваліфікації, для цього необхідно
включити у тест завдання з методики
виховання.
Регіональний моніторинг якості виховання
передбачає також систематичне збирання і
нагромадження низки кількісних показників,
які можна визнати наскрізними. Щороку
загальноосвітні навчальні заклади мають
подавати місцевим органам методичного
супроводу освіти узагальнені дані про:
– загальну кількість учнів (по класах) та
кількість (теж по класах) тих, хто є активними учасниками виховних справ, членами
зареєстрованих дитячих об’єднань та переможцями районних/міських, обласних, республіканських олімпіад, конкурсів, спортивних змагань тощо (кожна категорія окремо);
– загальну кількість батьків (по класах) та
кількість тих, які є волонтерами школи (теж
по класах);
– кількість і класифікацію підприємств,
установ, об’єднань, що є партнерами школи.
Відповідно, районні/міські методичні кабінети/центри повинні узагальнити зібрані дані
та подати їх в обласний інститут післядипломної педагогічної освіти або Центр моніторингу. Вони також подають туди зібрані у
процесі моніторингу відомості про:
– загальну кількість учнів 4-х, 9-х та 11-х
класів опорних шкіл освітніх округів та
кількість (теж по класах) тих, хто є активни21
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ми учасниками виховних справ, членами
зареєстрованих дитячих об’єднань та переможцями районних/міських, обласних, республіканських олімпіад, конкурсів, спортивних змагань тощо (кожна категорія окремо);
– загальну кількість батьків учнів 4-х, 9-х та
11-х класів опорних шкіл освітніх округів та
кількість тих, які є волонтерами школи (теж
по класах);
– кількість і класифікацію підприємств,
установ, об’єднань, що є партнерами опорних
шкіл освітніх округів.
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти/Центр моніторингу узагальнює
зібрані дані та порівнює їх з отриманими під
час анкетування випускників школи, учнів 5х та 10-х класів, їхніх батьків і педагогів.
Можливе й використання для оцінки якості
виховання окремих даних зовнішнього незалежного оцінювання, республіканських та
міжнародних досліджень. Лише зіставлення і
аналіз усіх зібраних відомостей дають змогу
об’єктивно оцінити тенденції розвитку
освітнього простору.
Наказ ГУОН від 17.11. 2010 р. №880
передбачає не лише завершення до кінця
2012 р. поетапного переходу загальноосвітніх
навчальних закладів області до організації
виховної роботи за виховними програмами, а
й розробку та апробацію впродовж 2011/2012
навчального року описаної автором моделі
моніторингу якості виховання. Працівники
Львівського інституту післядипломної педагогічної освіти повинні розробити:
1. Модель моніторингу якості виховання в
системі загальної освіти Львівщини.
2. Програму і навчальні матеріали тренінгу
«Евалюація шкільної програми виховання».
3. Проект зовнішнього моніторингу виховного простору ЗНЗ із додатками (анкети,
питальники, інструкції тощо).
4. Проект зовнішнього моніторингу ціннісних пріоритетів та громадської активності
учнів з додатками.
5. Проект зовнішнього моніторингу якості
управління, методичного супроводу та моніторингу виховання на рівні району/міста з
додатками.
6. Таблиці «Наскрізні кількісні показники
якості виховання у системі загальної освіти
Львівської області», які мають заповнювати
школи і райони.
7. Тести «Компетентний виховник» для
учителів-предметників, класних-керівників,
педагогів-організаторів, адміністрації шкіл.
У жовтні 2011 року в ЛОІППО відбудуться
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курси-тренінги «Евалюація шкільної програми виховання» для заступників директорів
опорних шкіл з напряму «Виховання». Саме у
цих навчальних закладах, відповідно до
наказу, має проходити апробація цієї моделі.
Апробувавши польську технологію у своїх
школах, заступники директорів зможуть як
тренери навчати цієї технології інших.
Тоді ж, у листопаді-грудні, у кількох опорних школах з напряму «Виховання» відбудеться апробація розробленого інструментарію та процедур, а у квітні-травні 2012 р. у
кожній опорній школі пройде перше на
Львівщині повноцінне дослідження якості
виховання.
Отже, виховання у загальноосвітньому
навчальному закладі – це організоване
засвоєння учнями загальнолюдських та
національних
цінностей,
виявлення
і
реалізація ними свого природного потенціалу
і формування творчого ставлення до життя.
Результатом такого виховання є визначена
чинними нормативними актами та шкільною
програмою виховання соціально прийнятна
поведінка учня (вихованість), відповідна віковим психофізичним особливостям життєва
компетентність.
Забезпечення цього результату здійснюється
у свідомо вибудуваному виховному просторі
шкільної спільноти – системі взаємовідносин
учнів, працівників школи та батьків. У межах
цих взаємовідносин діти, навчаючись і
здійснюючи виховні справи, приходять до
розуміння своїх обов’язків перед Богом, собою,
сім’єю, нацією та людством і набувають умінь
їх виконувати.
Формування і розвиток національного виховного простору – ключове завдання шкільних спільнот Львівщини і серйозний крок на
шляху українців від тоталітарного, пострадянського до ліберального, європейського
суспільства.
Спроектувати і розвивати гармонійний,
сприятливий для національного виховання
виховний простір педагоги можуть, розробивши спільними зусиллями та у співпраці з
родинами і різними формами об’єднань громадян проект виховної діяльності шкільної
спільноти – шкільну програму виховання.
Мета переходу до організації виховання на
Львівщині за шкільними виховними програмами – «створити у навчальних закладах
комплексну національно орієнтовану систему
виховання, що ґрунтується на довірі та
співпраці учасників виховного процесу». Під
час проектування шкільної виховної прог-

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2011 / № 2

рами діагностують потреби груп, що
формують виховний простір школи, а також
якість здійснених виховних справ.
Шкільні програми виховання, як і освітня
політика в цілому, потребують корекції на
основі об’єктивного оцінювання ефективності
виховної роботи, якості освіти. Для такого
оцінювання потрібно впровадити моніторинг
якості виховання.
Література
1. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів
загальноосвітніх навчальних закладів України. –
http://www.mon.gov.ua/education/average

2. Програма «Основні орієнтири національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Львівщини» – http://www.osvitportal.lviv.ua/portal/
programaRozvytku.
3. Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів
області до організації виховної роботи за виховними
програмами. Наказ Головного управління освіти і
науки Львівської обласної державної адміністрації від
17 листопада 2010 року №880. –
http://www.osvitportal.lviv.ua/portal/programaRozvytku.
4. Кошевска К. Толвіньска-Круліковска Е. Шкільна
програма виховання. Матеріали для педагогічних рад
та освітян. – Львів: Видавництво Національного
університету «Львівська політехніка», 2010. – 156 с.
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КОНФЕРЕНЦІЯ «На ниві відродження
української педагогіки»
(до п’ятнадцятиріччя діяльності Львівського педагогічного
товариства ім. Григорія Ващенка)

Оксана Гентош

Львівське педагогічне товариство ім. Григорія Ващенка –
15 років плідної громадської праці
19 травня 2011 року у Львові відбулася
науково-практична конференція «На ниві
відродження української педагогіки», організована Львівським обласним педагогічним
товариством ім. Григорія Ващенка спільно з
Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Ця конференція збіглася з Ювілеєм професора Омеляна
Вишневського, одного із співзасновників
Всеукраїнського педагогічного товариства
імені Григорія Ващенка, найкращого, без
перебільшення, ващенкознавця, шанованого
не лише в Україні вченого і педагога, автора
понад 150 наукових праць, педагогічних
досліджень, публікацій, серед яких фундаментальна праця «Теоретичні основи сучасної
української педагогіки» (2003, 2006, 2009).
Під час конференції працювала виставка
педагогічної літератури, на якій були представлені твори Григорія Ващенка, Омеляна
Вишневського та Анатолія Погрібного, першого голови Всеукраїнського педагогічного
товариства імені Григорія Ващенка. Незадовго до конференції Львівське товариство
отримало кілька книг Анатолія Погрібного
від його вдови п. Галини. Серед них і видання
Шевченківського комітету «Поклик дужого

чину». Галина Григорівна передала також
інші праці А. Погрібного і шостий том Григорія Ващенка для львівських бібліотек. Від
Львівського педагогічного товариства імені
Григорія Ващенка отримують педагогічну літературу п’ять найбільших бібліотек: Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека,
Наукова бібліотека імені Василя Стефаника
та бібліотеки Українського католицького університету, Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного університету «Львівська політехніка».
Фонди цих бібліотек поповнять твори Григорія Ващенка, Омеляна Вишневського та
Анатолія Погрібного. Учасники конференції
змогли не лише побачити всі ці видання, а й
придбати праці О. Вишневського, зокрема
«На шляху реформ» (2005), «Український виховний ідеал і національний характер» (2010),
«На ниві відродження української педагогіки» і «На роздоріжжях минулого» (2011).
Дві згадувані тут книжки професора Омеляна Вишневського – «На ниві відродження
української педагогіки» і «На роздоріжжях
минулого» вийшли друком цього року в
Дрогобичі до 80-річчя з дня народження
професора і 55-річчя освітньої діяльності.
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Перша з них знайомить читача із «науковими
прагненнями і здобутками автора на тлі
прожитих літ», а друга – це «спогади на схилі
літ – від першої особи». Назва першої книги
підказала й тему конференції «На ниві
відродження української педагогіки». Ці
видання стали своєрідним підсумком багаторічної науково-педагогічної діяльності вченого і педагога. Професору Омелянові Вишневському випало на долю продовжити
історичну місію Григорія Ващенка – зберігати і розвивати українську демократичну
педагогіку, «очищати її від намулу імперськоазійської ідеології і совковості».
Професор О. Вишневський виступив на конференції з програмною доповіддю «Педагогічна
спадщина Григорія Ващенка і проблема автентичності сучасної української педагогіки», а
голова Львівського педагогічного товариства
ім. Г. Ващенка зробила короткий огляд діяльності Товариства за 15 років, розповіла про
досвід громадської праці та окреслила перспективи подальшої роботи Товариства.
Цікавою була доповідь Олексія Манька,
доцента Української академії друкарства
«Читаючи Григорія Ващенка», в якій простежено паралелі між часом, в якому жив і творив Г. Ващенко, і сьогоденням.
Слово про О. Вишневського виголосила Іри-

на Мищишин, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка. Її доповідь мала назву «Сподвижник в українській педагогічній науці. Штрихи до портрета професора Омеляна Вишневського, вченого і педагога».
Професора Омеляна Вишневського оминули державні нагороди і вшанування. Проте
він одним із перших, ще у 2000 році, був
відзначений громадською нагородою, що є
для нього особливо дорогою, отримав «Медаль Григорія Ващенка» з рук св. п. Анатолія
Погрібного. Тепер до цієї нагороди додалася
ще й медаль «Будівничий України». Цією
медаллю Всеукраїнське товариство української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта»
нагородило професора Омеляна Вишневського в день його ювілею.
Не кожному дано у цьому складному світі
бути насправді вільним і вповні скористатися
свободою для благородної мети «Служіння
Богові і Батьківщині». Ця висока мета стала
сенсом життя професора Омеляна Вишневського. Недаремно епіграфом до однієї з книжок він узяв слова Григорія Сковороди: «Світ
ловив мене, та не спіймав».
Львівська конференція педагогічного товариства ім. Григорія Ващенка прийняла
Ухвалу, якою визначає подальші плани
діяльності товариства.

Оксана Гентош

Громадська діяльність Педагогічного товариства
імені Григорія Ващенка: досвід і перспективи
15 років тому, у 1996, розпочалася активна
громадська діяльність Педагогічного товариства імені Григорія Ващенка. І хоч Товариство засновано в Україні у 1995 році, його
активна громадська праця розпочалася у 1996му. 15 років тому зароджувались перші осередки у навчальних закладах, організовувались
перші конференції, педагогічні читання.
Ініціативи у створенні цього Товариства
виходили від п. Омеляна Коваля (Бельгія),
учня і послідовника Григорія Ващенка, та від
Конгресу українських націоналістів, який
очолювал в той час св. п. Слава Стецько. У
1994 р. зусиллями цих осіб у Полтаві було видано «Виховний ідеал» Г. Ващенка і знайомство
з цією працею вченого стало спонукою до дії.
Біля витоків Педагогічного товариства у
Львові стояла група науковців вищих нав24

чальних закладів і працівників відділу вищої
освіти, науки та професійної підготовки
Львівської міської адміністрації, які у червні
1994 року в стінах Львівського державного
університету ім. Івана Франка організували
наукову конференцію «Національне виховання молоді у навчальних закладах». Тоді професор Омелян Вишневський подав для
обговорення Концепцію сучасного українського виховання як «проєкт цілісної моделі
виховання з орієнтацією на умови функціонування громадянського суспільства у незалежній Українській державі» (О. Вишневський).
Організатори та учасники тієї конференції
згодом стали засновниками Педагогічного
товариства ім. Григорія Ващенка. Вони й досі
є його інтелектуальним ядром.
Але ще раніше, у березні 1991 року, у
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Львові була відновлена діяльність овариства
«Рідна школа». Група освітян на чолі з Іриною Калинець, тодішнім начальником обласного управління освіти, народним депутатом
України, опрацювала Концепцію національної школи. Ця Концепція передбачала розбудову системи освіти і виховання з поверненням до української педагогічної традиції,
яка віками мала своїм опертям християнську
віру. Професор О. Вишневський, що належав
до Проводу «Рідної школи» і займався укладанням Статуту і програмних засад, праці
«На шляху до рідної школи» виклав основні
засади відродження національної школи. На
жаль, ця Концепція не була реалізована.
З утворенням Педагогічного товариства ім.
Григорія Ващенка концептуальні засади
українського виховання були викладені у
посібнику професора О. Вишневського «Сучасне українське виховання» (1996), що
вийшов у світ тиражем 2000 примірників, та
серії брошур під цією ж назвою загальним
тиражем у 12 тис. примірників. Видання було
здійснене за власні членські внески та
доброчинні пожертви.
Першим головою Педагогічного товариства було обрано професора Лева Глухівського, народного депутата України, висунутого партіями РУХ і КУН. Мені довелось
працювати помічником народного депутата і
головою секретаріату Товариства.
Щоб донести свої ідеї до освітянського
загалу, особливо до державних посадовців,
Товариство організувало у 1996 році дві важливі дискусії в Будинку вчителя з проблем
національного виховання та ролі релігії, віри і
церкви у вихованні. З’явилось тоді кілька
публікацій у пресі, зокрема і в газеті «Освіта»
(Київ). Концепція українського виховання
могла стати першим кроком на шляху поступового повернення до національних засад у
вихованні. Могла, але не стала.
У наступні роки Товариство ініціювало ще
декілька дискусій, залучаючи до участі
педагогів і керівників освіти.
У 1997 році було видано «Вибрані педагогічні твори» Григорія Ващенка, які впорядкував та передмову до яких написав Омелян
Вишневський. Значну частину тиражу цього і
попереднього видання товариство розіслало
педагогічним ВНЗ усіх областей України,
безкоштовно передало бібліотекам, навчальним закладам усіх рівнів Львівської області та
України. Було організовано чимало презентацій цих видань у Львові та області (Золочів,
Перемишляни, Кам’янка-Бузька, Ходорів,

Жидачів, Турка, Самбір, Борислав, Стрий,
Трускавець та ін.).
Своє перше статутне завдання – повернення в Україну наукового і педагогічного спадку Григорія Ващенка – Педагогічне товариство його імені виконало вповні.
В організації видань Ващенка у Києві
чимала заслуга двох осіб, найперше, Омеляна
Коваля, учня і послідовника професора
Г. Ващенка, та академіка Анатолія Погрібного – невтомного сподвижника, письменника, вченого, громадського діяча, Українця з
великої літери, який з часу заснування і до
жовтня 2007 року очолював Всеукраїнське
педагогічне товариство ім. Г. Ващенка. Ми
постійно відчували підтримку цих двох осіб.
Особисті зустрічі з ними на Конгресах у
Києві, тут, у Львові, на наших конференціях,
засіданнях, їхні листи і телефонні дзвінки
були нам і підтримкою, і спонукою.
За 15 років видано шість томів праць
Григорія Ващенка. Всі твори побачили світ за
громадські кошти без участі державного
фінансування. Сьогодні вони є в бібліотеках,
школах, у вчителів. Правда, що у 2006 році
обласною владою було профінансовано друге
видання «Виховного ідеалу» Г. Ващенка та
книги Омеляна Вишневського «Теоретичні
основи сучасної української педагогіки».
Від початку діяльності члени товариства
активно популяризували педагогічну спадщину Г. Ващенка, а також науково-педагогічні
праці професора Вишневського, якому випало, як нікому іншому в сучасній українській
педагогіці, ретельно досліджувати педагогічний спадок Г. Ващенка та доносити основні
ідеї вченого до сучасного читача через свої
наукові праці та численні публікації. На долю
професора О. Вишневського випала та сама
історична місія, що й на долю професора
Г. Ващенка, тільки в різних часових вимірах –
зберегти і розвинути педагогічні традиції
української демократичної педагогіки.
Справедливо називаємо Ващенка найяскравішим і найфундаментальнішим репрезентантом української демократичної педагогіки 20-го
століття. Це означення, без перебільшення,
належиться й Омелянові Вишневському, що
визначив мету «очистити українську педагогіку від намулу імперсько-азійської ідеології та
совковості» (О. Вишневський).
Своїми здобутками у громадській праці
Педагогічне товариство ім. Григорія Ващенка, без сумніву, завдячує насамперед невтомній науковій праці О. Вишневського. Професор є для всіх нас взірцем громадянського
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чину і служіння. Його праці високо оцінюють
провідні українські педагоги-науковці.
Члени Педагогічного товариства ім. Григорія Ващенка сприяли і допомагали проф.
О. Вишневському цю місію виконувати.
Організовували конференції, презентації творів, педчитання та семінари, виставки педагогічної літератури. Те, що ім’я Григорія
Ващенка повернулося на Батьківщину, що
його праці сьогодні може прочитати й
використати вчитель – найкращий доказ важливості нашої громадської праці. Та
найважливіше – злам у свідомості багатьох
педагогів, які пізнали творчість Ващенка. За
ці роки товариство організувало 115 освітніх
заходів (семінари, педчитання, конференції,
презентації літератури та ін.), передало в
бібліотеки безкоштовно понад 1500 примірників педагогічної літератури.
Взаємодія з іншими громадськими організаціями давала змогу представити Педагогічне
товариство на різних зустрічах з людьми у містах
і районах області, а також і на всеукраїнському
рівні. Як приклад, створена у 1998 році асоціація
«Взаємодія», виконуючи освітні проекти в 1999–
2002 рр., використовувала кожну нагоду для
презентації товариства і його видань. Пригадую,
що на форумі громадських організацій в Києві
2001 р. «Взаємодія» мала стенд для презентації,
на якому були представлені всі матеріали педтовариства. Зрештою, і оргтехніка «Взаємодії»
служить одночасно і Педагогічному товариству.
На початку діяльності активно працювали
осередки товариства. Лише у 1996 році їх
було шість і в них – 170 членів. Згадується
перша конференція у Львівському технікоекономічному коледжі. Це був наш перший
осередок, який організувала Оксаною Бобицька. Впродовж наступних десяти років було
засновано ще 10 осередків, і у 2007 році стало
16 осередків і 352 члени товариства. Осередок зазвичай працює там, де є принаймні
одна діяльна особа, в іншому разі він припиняє своє існування або ледь подає ознаки
життя. Сьогодні, на жаль, чотири із 16 осередків майже зникають. Прикладами активної громадської праці в товаристві є три осередки: у дошкільному навчальному закладі
№ 94 (голова – Ярослава Ясниська), в Українській академії друкарства (перша голова –
Ольга Антоник, друга – Марія Мартинюк) та
Львівському педагогічному коледжі (голова –
Романа Михайлишин, головний методист
області серед закладів I-II рівнів акредитації).
Особливо відзначимо працю товариства у
дошкільному навчальному закладі № 94
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м. Львова. Це насамперед видання методичних матеріалів «Християнське виховання у
дошкільному навчальному закладі» у двох
книжках, а також хрестоматії до них. У цьому
навчальному закладі регулярно проводять
методичні семінари з дошкільного виховання
та відкриті заняття в групах. Саме тут практично реалізуються ідеї Г. Ващенка про християнське виховання і концепція сучасного
українського виховання професора О. Вишневського.
Активно працює осередок в Українській
академії друкарства, де щороку організовуються педчитання, конференції, презентації
книжок, семінари. Завжди бажаною там є
участь у заходах Омеляена Вишневського.
Багато енергії громадській праці віддають
доценти Ольга Антоник і Степан Стельмащук, а в останні роки – доценти Олексій
Манько та Марія Мартинюк.
Життєдіяльність громадської організації
залежить насамперед від людей, здатних
реалізувати конкретні завдання. Багатьом
активним членам товариства завдячуємо тим,
що, незважаючи на відсутність приміщення,
матеріальної бази та фінансів, вдається не
лише існувати, а й досить результативно
працювати, відчуваючи, що є у цій праці
потреба. Крім згаданих вище осіб, назвемо
тут ще кілька, діяльних і відповідальних
членів товариства: Наталія Пастушенко –
заступник директора Львівського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
та Мирослава Зваричевська – науковий
співробітник цього ж інституту, Дмитро Герцюк та Ірина Мищишин – доценти Львівського національного університету імені Івана
Франка, Андрій Окопний – доцент Львівського державного університету фізичної
культури, а також Ірина Кравчук, Марія
Чумарна та багато інших.
Визнаємо, що педагогічний спадок Г. Ващенка ще не став надбанням широкого кола
освітян. Причин на це декілька. Хоч не існує
прямої заборони на праці вченого, але тихе
ігнорування відчутне. Одні нічого не чули
про Г. Ващенка, а інші, хоч і чули, та не
знають, чи треба його читати. Таке спокійне
очікування «сигналу згори», хоча вистачає
«сигналу» власного сумління.
Очевидно, що якби інформація про педагогічну спадщину і Григорія Ващенка, і
багатьох інших українських педагогів, про
корисні громадські педагогічні ініціативи
виходила з уст керівників освіти, то це й
слугувало б сигналом для вчителів, а так…
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І тому сьогодні швидше Г. Ващенко йде до
вчителя, аніж учитель шукає дорогу до
Ващенка. Така правда. «І що тут вдієш?!» – із
сумом запитує акад. Анатолій Погрібний у
своїх «Роздумах про наболіле». І далі продовжує: «…піднятися до висоти ідей цього
національного педагога їм перешкоджає елементарна запеленгованість (слово з «Тронки»
О. Гончара), складники якої – і консерватизм,
і страх перед українським національним у
його природному вияві, і скутість догмами
совєтської педагогічної науки». Очевидно, що
актуальним залишається навчання і виховання самого педагога, щоб допомогти йому
подолати цю «запеленгованість».
Досить стримано ставиться до Григорія
Ващенка й академічна педагогічна наука, бо й
досі вона зорієнтована переважно на творчість А. Макаренка. Мабуть, є побоювання,
як писав про це Анатолій Погрібний, щоб
Г. Ващенко не затінив інших постатей педагогів з минулого. А може, річ в іншому: в
тому, що, як писав А. Погрібний, «сподіваного утвердження освіти та виховання на
національних засадах у нинішній Україні
поки що не відбулося…».
На закиди прихильників совєтської педагогіки про доцільність чи недоцільність
повернення із забуття культурних надбань
українців, серед них Ващенка, відповідь має
бути одна: все, що створено, написано,
зведено руками і розумом національної
творчої еліти в минулому, належить нам,
нинішнім, зберегти, пізнати і примножити.
Крім Г. Ващенка, є ще не читані досі праці
Б. Грінченка, С. Русової, С. Сірополка, І. Стешенка, плеяди довоєнних галицьких педагогів
(Я. Ярема, В. Янів, Ю. Дзерович, П. Біланюк,
В. Пачовський та інші), і вони могли б
сьогодні повною мірою прислужитися вчителеві. Тільки ж їхні твори насамперед треба
видати, наповнити ними бібліотеки і читати. І
ця справа мала б бути насамперед турботою
держави, а не лише громадської організації.
Друге важливе завдання, яке поклало на себе
Львівське педагогічне товариства ім. Григорія
Ващенка. Від початків своєї діяльності чимало зусиль було витрачено на розробку програми та запровадження у загально-освітніх школах області предмета «Християнська етика».
Релігійне виховання дитини має давню традицію в Україні. Тому повернення християнської моралі у систему українського виховання стало одним із важливих завдань після здобуття незалежності. У 30-ті роки минулого
століття в умовах бездержавності галицька

інтелігенція рішуче боронила своє право дати
«українській дитині українську школу» і
відстоювала християнську стратегію виховання, бо «визнає систему виховання, сперту на
християнській вірі, науці й моралі, за єдино
доцільну» (о. Юліан Дзерович). Ідеї християнізації виховання впродовж 10 років обстоює
Педагогічне товариство ім. Григорія Ващенка. Ця ідея є провідною у працях професора
О. Вишневського, була видана і розійшлася
окрема брошура «Християнізація виховання»,
цьому було присвячено і кілька конференцій,
круглих столів, вироблено конкретні пропозиції, скеровано чимало листів, до яких офіційна
влада переважно залишалась байдужою.
З ініціативи Товариства сесія Львівської
обласної ради 8 жовтня 1997 року прийняла
рішення про вивчення християнської етики у
загальноосвітніх школах Львівщини, відповідно до розробленої програми. П’ять членів
товариства у 1996 р. входили до складу
обласної комісії з християнської етики, брали
участь у створенні першої і другої редакції
програми, укладанні першого методичного
посібника з християнської етики, підготовці
рішень сесії обласної ради впродовж 1997–
2005 років.
На цій дорозі було багато праці і чимало
перешкод. Над першою програмою та методичним посібником комісія, до складу якої
входили духовні особи від усіх традиційних
християнських церков, працювала десять
місяців. За цим стоять багатогодинні дискусії
на численних засіданнях, круглих столах,
наради і конференції, на яких приймались
Звернення з цього питання до найвищих
органів влади, а також Міністерства освіти і
науки. Найчастіше тексти Звернень, заяв,
рішень укладало Педагогічне товариство.
Щоб їхня редакція не була змінена, треба
було пильно стежити. Лише один приклад. У
червні 2005 року було прийнято нове рішення
облради (№ 382 від 30 червня 2005 р.) щодо
християнської етики та християнського виховання. Проект готували депутати, вони ж і
посадовці. Втручання Педагогічного товариства ім. Григорія Ващенка змусило депутатів виправити у рішенні невдалі формулювання та привести його у відповідність з попередніми документами. Цій справі ми присвятили десять років.
Тепер вже, здається, обласна комісія з
християнської етики не працює. Можливо, що
всі проблемні питання розв’язані і потреба в
такій комісії відпала. Програма з християнської етики затверджена Міністерством. Та ось
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у жовтні 2010 року офіційно відзначалося 20річчя запровадження християнської етики у
школах Львівщини. Це відзначення немало
подивувало осіб, що створювали першу програму з християнської етики. Насправді, ще
немає 20-ліття, бо у 1990 р. предмета «Християнська етика» у школах ще не вивчали, але
комусь потрібен був цей надуманий піар.
Звичайно, на тій конференції і згадки не було
про Педагогічне товариство, про першу
обласну комісію та осіб, які створювали
першу програму. Із сумом доводиться констатувати, що моральні цінності людського життя, про які пише Григорій Ващенко, не стали
головними серед посадових осіб різного
рангу в незалежній (чи залежній?) Україні.
Очевидну істину стверджує Григорій Ващенко: тільки виховання, що ґрунтується на
традиційно-християнській моралі, дає суспільству гідного громадянина, здатного служити Богові і Батьківщині. Варто глибше
пізнати Г. Ващенка, треба вивчати українську
педагогіку за Вишневським, а не за Макаренком. Треба врешті визнати, що колективне
виховання дитини – це більшовицьке минуле,
що не може сьогодні бути ідеалом у вихованні образ войовничого чекіста, як у Макаренка. Варто перечитати Макаренка і багато
чого переосмислити та докласти зусиль, щоб
подолати у власній свідомості стереотипи
минулого, врешті, прагнучи наблизитись до
цивілізованого світу, відкинути більшовизм
та атеїзм як очевидне зло. А глибше усвідомлення того, що неосвічені і невиховані громадяни становлять загрозу для інших, спонукатиме виховні завдання визнати пріоритетними серед завдань національної безпеки.
Як громадська організація Педагогічне товариство ім. Григорія Ващенка було учасником різних нарад в ОДА, освітніх форумів,
круглих столів з різних питань. Ми висловлювали свою позицію, часто відмінну від офіційної. Прикладів достатньо. Ось один з них.
У 2001 році відбувалось обговорення Національної доктрини розвитку освіти України,
в якій був відсутній розділ «Національне
виховання». Наше Товариство виробило про-
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позиції до Доктрини, надіслало в Міносвіти,
Оргкомітетові з’їзду, редакції газети «Освіта». Невдовзі з’явилась друга редакція Доктрини, в якій вписали розділ «Національне і
громадянське виховання» та прийняли згодом
на Всеукраїнському з’їзді працівників освіти.
У жовтні 2004 р., напередодні Помаранчевої революції, кілька громадських організацій, серед них: Педагогічне товариство, висловили протест проти намагання ОДА
створити недемократичним способом провладну Громадську раду.
У 2002 р. ми поширювали Звернення серед
депутатів Львівської обласної ради та у
2003 р. серед депутатів Львівської міської
ради під гаслом «Подаруй школі книжку!»
Разом із текстом Звернення дарували
кожному депутатові брошури про Григорія
Ващенка і Педагогічне товариство. У 2004
році цю акцію підтримали 35 депутатів міської ради з 90, яким товариство через пресу
висловило подяку.
Не завжди корисні ініціативи вдавалось
зреалізувати, якщо вони не мали підтримки з
боку органів державної влади.
Реальних змін в освіті, особливо у системі
виховання, найближчим часом очікувати не
доводиться. Або ж, так бачимо, ці зміни
відкинуть освіту назад. А таке намагання є.
При всьому тому замало ентузіастів, що
ставали б свідомими і діяльними оборонцями
української виховної традиції. Як виховувати
– шукаймо у Ващенка, а також в Ушинського,
Грінченка, Русової, Сірополка, Стешенка,
Дзеровича, Огієнка та ще цілої плеяди українських педагогів, що були насамперед людьми
глибоко віруючими.
Рушієм суспільних змін має стати сам
учитель, якщо йому залежить на позитивних
змінах не лише в освіті, а й у суспільстві
загалом. За будь-яких обставин, сприятливих
чи не дуже, не можна пасивно очікувати змін,
не докладаючи до цього рук. Сам учитель має
бути небайдужим, активним громадянином,
показуючи молоді приклад громадянського
служіння та виховуючи у ній патріотичні
почуття.

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2011 / № 2

Наталія Пастушенко

Головне у вихованні – характер!
«Найвищий розвиток розуму...
може сполучатися з найнікчемнішим характером, і,
навпаки, найпосередніший розвиток розуму не
заважає людині мати сильний і добре організований
характер»
(К. Ушинський )

Завдання статті:
з’ясувати суть понять «характер» та «виховання характеру»;
подати короткий екскурс в українську історію виховання характеру, зокрема думки
педагогів про те, чому необхідно виховувати характер;
- зактуалізувати необхідність розв’язання цієї педагогічної проблеми сьогодні;
- ознайомити читача із сучасним зарубіжним досвідом виховання характеру.

-

Характер – це динамічна, упорядкована сукупність стійких, індивідуально психологічних
особливостей, які формуються у процесі життєдіяльності і виявляються в діяльності та
суспільній поведінці людини: у ставленні до колективу, до інших людей, до праці,
навколишньої дійсності та до самого себе.
Суттєвими складовими структури характеру є:
– способи реалізації цілей;
– способи ставлення до людей;
– способи ставлення до себе і власної діяльності.
У способах реалізації цілей виявляється воля людини. Йдеться про те, як саме людина
планує реалізацію цілей, яка сфера та рівень її активності, який зв’язок між цілями і засобами
реалізації цілей, як поводиться людина, коли зустрічає труднощі на шляху до цілей, чи є її цілі
усталеними і чи свідомо керує вона своєю діяльністю.
Якщо розглянути різноманітні аспекти, пов’язані з процесом діяльності людини, то можна
виділити окремі риси, або властивості, характеру, які при цьому можуть виявитися (див. табл. 1)
Способи реалізації цілей
Аспекти діяльності

Риси (властивості) характеру

Планування
Рівень активності
Співвідношення цілей і засобів
Реалізація рішення
Труднощі
Відвага у діяльності
Усталеність цілей
Сфера свідомості

систематичність – хаотичність
енергійність – повільність
розсудливість – жорстокість, нещадність
рішучість – нерішучість
стійкість – безпорадність
геройство – боягузтво
послідовність – непослідовність
наявність сили волі – безвольність

Способи ставлення до людей
Аспекти діяльності
Допомога
Довіра
Співчутливість
Комунікабельність
Відвертість
Толерантність
Тактовність

Риси (властивості) характеру
жертовність – байдужість
довірливість – недовіра
чутливість – байдужість
сміливість – сором’язливість
щирість – потаємність
доброзичливість – нетерпимість
делікатність – грубість
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Ставлення до власної діяльності
Аспекти діяльності
Місце праці в житті людини
Спосіб виконання праці
Розуміння суспільного значення праці

Характер людини тісно пов’язаний з
поглядами людини на життя і світ, з її ідеалами, але усе це не є складовими характеру.
Може бути так, що люди з різним світоглядом
мають дуже схожі характери, інші – маючи
однакові світогляди, можуть мати цілком
різні характери.
Григорій Ващенко пропонує під характером розуміти «сукупність вольових і емоційних властивостей, якими одна людина
відрізняється від другої» [1, с. 160]. «Характер, – пише Г. Ващенко, – не є конгломерат
психічних і фізичних властивостей її: він є
певна цілість, в якій ці властивості, і в першу
чергу властивості вольові й емоційні,
органічно об’єднані між собою. Тому не про
всяку людину можна сказати, що вона має
характер. Характер має лише той, хто являє
собою суцільну особистість з чітко визначеними рисами» [1, с. 168]. Значну частину
людей можна назвати безхарактерними. Для
безхарактерної людини властива суперечлива
поведінка. Така людина часто непередбачувана у своїх вчинках.
Метафоричне визначення поняття характеру дає український педагог Юліян Дзерович: «Це духовне п’ятно, яке благородні і
моральні засади витиснули на цілому єстві
людини, і які повторюються в його думках,
почуттях і ділах… характер – це монархія
волі» [3, с. 239]. Як бачимо, і в цьому
визначенні ключовим є поняття воля, бо це
основа характеру людини.
Виховання характеру, виховання волі, виховання самостійності, виховання особистості
– усе це поняття одного ряду. Часто їх вживають як синонімічні. Виховання характеру
найчастіше розглядали у педагогіці як основне завдання морального виховання.
Якщо звернутися до історії питання, то
можна з’ясувати, що на проблему виховання
характеру звернула у свій час увагу соціальна
педагогіка, яка вихованням намагалася подолати одвічний конфлікт між особою і
суспільством. Виразник і творець соціальної
педагогіки німецький філософ-неокантіанець
Павло Наторп убачав взаємозалежність між
вихованням та умовами суспільного життя.
Вважаючи основною метою школи виховання
дитини для праці в суспільстві, соціальна
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Риси (властивості) характеру
праця як сенс життя – праця як обов’язкове зло
ретельність у праці – недбалість у праці
відповідальність за працю – легковажне
ставлення до праці

педагогіка основним завданням виховання
вбачала розвиток характеру або волі, яка
скеровує інтелект, фантазію і почуття.
У 30-х роках в Галичині були відомі книги
німецького педагога-ідеаліста Ф. В. Ферстера,
зокрема, «Школа і характер», «Релігія і характер». Ферстер, критикуючи школу за однобічний інтелектуальний розвиток учнів, який не
забезпечує моральної культури, наполягав на
вирішальному значенні характеру в житті
кожної людини. Характер, на його думку, має
вирішальне значення для досягнення успіху у
вибраній професії. Від характеру залежить
здоров’я людини. Тому, якщо школа хоче підготувати дитину до життя, вона мусить
основним завданням виховання зробити
розвиток характеру.
Багато філософів, педагогів, психологів не
раз наголошували на залежності від волі
практично всього життя людини. Так, наприклад, І. Кант цінність людини, її світогляд
узалежнював виключно від волі. Як владу
душі над тілом і як засіб перетворення бажань
в переконання і рішення розглядав волю
К. Ушинський [9, c. 273–299]. Проблемі виховання волі присвячено праці українських педагогів Ю. Дзеровича, Г. Ващенка, О. Вишневського та ін.
Зрозуміло, що моральну культуру індивіда
визначає не стільки інтелект, скільки воля.
Очевидно, що моральний вибір між добром і
злом, а також здатність людини як особистості діяти вільно, самостійно і відповідально
залежить лише від її вольових якостей.
Людина як істота моральна і соціальна виявляє себе у вчинках – реалізованих бажаннях, а
«хотіти, – як пише Ю. Дзерович, – це не така
проста, природна й легка річ, як могло би
видаватися: треба того довго вчитися» [3, с. 232].
Найважливішими рисами вольової людини Г. Ващенко називає принциповість і здібність чітко ставити перед собою певну мету.
Воля має великий вплив на мислення, отже,
на інтелектуальну діяльність людини.
Так, наприклад, на думку автора статті
«Дидактично запущені (занедбані) студенти
як проблема вищого навчального закладу»
П. І. Сахна, нездатність нашої студентської
молоді до щоденної напруженої навчальної
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діяльності пояснюється слабкістю характеру.
Автор розмірковує про те, чому останнім часом у вищій школі спостерігається зростання
відсотка відсталих та «дидактично запущених
(занедбаних)» студентів. «Таких студентів, –
пише П. І. Сахно, – характеризує деструктивна, конфліктна, емоційно нестійка поведінка з
неадекватною реакцією на вимоги та умови
навчання. Для них характерна пасивність і
невизначеність, що знижує власну ініціативність і в навчанні, і у спілкуванні; недовіра до
людей; нереалістичні очікування; соціальна
тривожність». Висновок автора статті однозначний – «усе це люди з невиробленим характером,
безвольні» [7].
Воля є також інструментом опанування
своїх почуттів і пристрастей.
Виховання характеру українські педагоги
розглядали також як завдання національного
виховання. «Від того, чи зуміємо витворити
сильні характери з великим почуттям відповідальности, заразом смілі, відважні й рішучі
одиниці, залежатиме в значній мірі наше
майбутнє», – писав, Ю. Дзерович [3, с. 61].
Ф. Ферстер у передмові до книги «Школа і
характер» вироблення сильних характерів
розглядає як проблему загальнодержавної
ваги, як питання національне [10, с. IX].
На потребі виховання характеру наголошував український педагог і психолог Яким
Ярема, який доповіддю про специфічні риси
українського національного характеру відкривав Перший український педагогічний конгрес у Львові у 1935 році [6, с. ХХІ]. На цьому
ж конгресі педагог Р. Білинський, наполягаючи на потребі виховання характеру, пов’язував з ним успіхи як в особистому житті
людини, так і в господарському житті нації
[6, с. 178]. Витворення сильних і добрих
характерів вважав найважливішим завданням
виховання педагог П. Паращин, про що він
писав у статті «Дайте дітям характер» [5].
Отже, у резолюціях і постановах Першого
українського педагогічного конгресу щодо
суспільного виховання визнано потребу у
плеканні характеру молоді, який є основою
зовнішньої активності людини.
У 1937–1938 роках Генеральний інститут
католицьких акцій у Львові провів низку
конференцій на виховні теми для батьків та
вчителів. У висновках з цих конференцій
зазначимо, що завдання школи – не тільки
навчити, а передусім виховати моральний
характер на релігійній і національній основі [4].
Ідея виховання характеру знайшла продовження у фундаментальній праці Г. Ващенка

«Виховання волі і характеру». Розглядаючи
виховання волі й характеру як моральне виховання, педагог писав, що «міцна й розвинена
воля характеризується рішучістю, пов’язаною
з розсудливістю, а розумна упертість в
досягненні мети і наполегливість – неодмінні
риси людини з характером» [1, с. 186].
Для того, щоб виховання характеру було
ефективним, важливо знати механізми вольової поведінки. На рівні повсякденної побутової психології кожен із нас легко визначить
явища, які належать до вольових. До них
належать усі дії, які ми здійснюємо не через
внутрішні мотиви, а через необхідність.
Вольовими ми називаємо дії, пов’язані з
подоланням труднощів. Вольовими є такі
якості
людини,
як
цілеспрямованість,
наполегливість, витримка, терплячість тощо.
Вольові механізми залучаються тоді, коли
суб’єкт діє через необхідність («треба»), а не
через безпосереднє бажання. Необхідність
вольового регулювання виникає тоді, коли
недостатньо мотивів для діяльності, яка,
незважаючи на відсутність безпосередніх
мотивів, мусить бути здійснена.
Основним механізмом вольової поведінки
є зміна або створення додаткового сенсу
діяльності, коли діяльність виконується не
тільки заради мотиву, а й через особистісні
цінності людини чи інші мотиви, залучені для
цієї діяльності.
Вольове регулювання – це поєднання необхідної поведінки з моральними мотивами і
цінностями. Тобто вольова поведінка безпосередньо пов’язана з мотиваційно-ціннісною
сферою. Що моральніше вихована людина, то
легше їй здійснювати вольові дії. До структури вольової поведінки належать: мета,
мотивація, створення додаткового смислу
діяльності, визначення завдання, планування,
реалізація дії [8, c. 255–265].
Основними засобами вироблення волі у
педагогічних працях називають навчання,
формування сталих переконань і здорового
світогляду, дисципліну, призвичаювання до
опанування своїх почуттів, а також релігію,
особливо сповідь.
Чому так важливо сьогодні говорити про
виховання характеру? Головними передумовами для цього є ріст злочинності та негативні зміни у поведінці дітей та підлітків.
Сьогодні виховання дітей відбувається в
умовах економічної, політичної та моральної
кризи, внаслідок чого суттєво змінюється
культурне життя суспільства та духовноморальні цінності. На перший план виходять
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матеріальні та особисті інтереси. Це призводить до суперечностей у моральному розвитку особистості, до падіння моральності у
суспільстві. Ми можемо сьогодні з певністю
говорити про моральний дефіцит у суспільстві.
Усе це безпосередньо відбивається на дітях.
Традиційно моральним вихованням дітей
займається насамперед сім’я. Однак сьогодні
зростає кількість неповних, економічно неблагополучних сімей або сімей, у яких батьки
зайняті своєю роботою чи перебувають на заробітках. У цих сім’ях діти позбавлені батьківської
уваги і, відповідно, виховного впливу сім’ї.
Обставини сучасного життя та перспективи наших перетворень, становлення конкурентного середовища спонукають нас знову
повертатися до проблем виховання характеру.
Про це пише у «Теоретичних основах сучасної
української педагогіки»
професор
О. Вишневський. Він переконаний, що «безхарактерність є найдошкульнішою хворобою
нашого теперішнього суспільства. Повсюдно
спостерігаємо поширення таких явищ, як
відсутність чітких прагнень і волі, психологічна охлялість, конформізм, аморальність,
зокрема в господарських справах [і політиці.
– Н. П.], пасивність, апатія, дефіцит відповідальності. На часі допомагати людині ставати
самостійною, сильною, такою, що може
користуватися свободою, приймати власні
рішення і за них відповідати [2, с. 314]. Адже
насправді ціллю виховання є «тілесна й духовно-моральна довершеність і дозрілість вихованця, або його самостійність» [3, с. 43].
Сьогодні багато країн світу зіткнулися з
такими ж проблемами, як і Україна – неблагополучні сім’ї, недостатня участь освітніх
закладів у виховному процесі, і як наслідок,
асоціальна поведінка, наркозалежність дітей та
підлітків, дитячі та підліткові суїциди. Педагоги
зарубіжних країн шукають нові стратегії морального виховання. Особливий інтерес у
зв’язку з цим має американський досвід.
Для означення процесу виховання характеру в американській школі використовують
терміни «виховання характеру», «моральне
виховання», «ціннісне виховання». В останні
десятиліття у США йде пошук нової моделі
морального виховання учнів, результатом якого
є сучасна концепція всеохопного підходу до
виховання характеру (comprehensive approach to
character education)1. У межах цього підходу в
1

Для опису досвіду реалізації програми «Головне – характер!» було використано матеріали дисертаційного дослідження «Сучасний стан і тен32

США є низка федеральних програм виховання.
Найпоширеніша з них програма під назвою
«Головне – ХАРАКТЕР!» («CHARACTER
COUNTS!»), яка розрахована на всі вікові групи
дітей. Її мета – виховувати моральну культуру
дитини, виробляти уміння приймати моральні
рішення, формувати навички поведінки у
суспільстві.
Ця програма заснована у 1992 році інститутом Джозефсена (штат Техас) і ґрунтується
на таких шістьох «стовпах» характеру:
1. Надійність – коли ми можемо покластися на когось, довіритися комусь. Надійність
є найскладнішою для виховання чеснотою.
Вона основана на таких цінностях, як довіра,
чесність, порядність, щирість, вірність.
2. Повага – стався до інших так, як хотів
би, щоб ставилися до тебе. Повага забороняє
насильство, приниження, маніпуляції людьми. Вона пов’язана з ввічливістю, гідністю,
незалежністю, терпимістю, порядністю.
3. Відповідальність – здатність брати на
себе обов’язки і відповідати за них.
Відповідальні люди не привласнюють собі
чужих заслуг за виконану роботу, вони
усвідомлюють і враховують наслідки своєї
поведінки, прагнуть бути досконалими і
завжди намагаються виконувати свою роботу
якнайкраще. Відповідальність вимагає самоконтролю і стриманості.
4. Справедливість – стосується прийняття рішень. Для цього треба навчитися збирати
й аналізувати різноманітну інформацію.
5. Турботливість – це основа характеру і
вияв наполегливості. Набагато легше любити
«людство», ніж любити конкретну людину.
Люди часто використовують інших для
досягнення власних цілей. Навіть благодійність часто є звичайним просуванням якихось
власних інтересів.
6. Громадянськість – готовність і здатність людини, громадянина до активної участі
у справах суспільства і держави на основі
глибокого усвідомлення своїх прав і обов’язків; наявність чесності у людей. (Про виховання почуття правдомовності як неоціненної
суспільної чесноти писав у 30-х роках
український педагог Ю. Дзерович.)
Завдання програми:
– виховання моральної культури дитини
через інтеріоризацію загальнолюдських цінденції удосконалення системи морального виховання учнів у США» (автор – Зіятдинова Ю. Н.), а
також матеріали зі сайту
Інституту етики
Джозефсона: http://charactercounts.org/index.html
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ностей (надійність, повага, відповідальність,
турботливість, громадянськість), які чітко
структуровані і кожному з них дане чітке
визначення;
– формування уміння приймати моральні
рішення через передачу механізму їхнього
прийняття, вимог та етапів розмірковування;
– вироблення навичок поведінки у суспільстві через організацію урочної та позаурочної діяльності.
Моральне виховання пов’язане з переданням моральних знань, формуванням моральної свідомості, переконань, вишколюванням
волі через діяльність.
Процес виховання характеру включає у
себе питання етики, моралі, цінностей, особистої системи цінностей, моральної поведінки, прийняття моральних рішень; при
цьому використовують комбінацію усіх
відомих методик, а саме: переконання, обговорення, аналіз, моральні дилеми, навчання
через діяльність, особистий приклад учителя
тощо. Виховання характеру вимагає об’єднання
зусиль школи, сім’ї та громадськості.
Для вирішення проблеми виховання
характеру у США було створено низку організацій та коаліцій, метою яких була розробка
та реалізація програм всеохопного виховання
характеру дітей та підлітків. Зокрема, була
створена коаліція «Головне – характер!».
Сьогодні членами коаліції є понад 450
організацій. А розроблена цією коаліцією
програма під однойменною назвою є найпоширенішою виховною програмою у США. У
програмі використано методи формування
свідомості особи, організації, стимулювання і
мотивації діяльності, контролю, самоконтролю і самооцінки діяльності. Головне при
цьому – створення у школі позитивного
виховного середовища, яке є головною
запорукою успіху цієї програми. Проводять
загальнонаціональні тижні «Головне – характер!», молоді вручають нагороди за хороший
характер. У засобах масової інформації широко висвітлюють реалізацію програми та її
результати. Ведуть спеціальні дослідження
для визначення ступеня ефективності програми. Матеріали скеровують в Інститут етики Джозефсона. З метою розширити міжнародну співпрацю щодо реалізації програми
«Головне – характер!» за межами США, при
університеті м. Лаббок, штат Техас, було
створено Центр формування характеру. Між
Центром та Інститутом Джозефсона укладено
угоду, згідно з якою Центр має право проводити безкоштовні семінари за програмою

«Головне – характер!» за кордоном.
Програма «Головне – характер!» широко
використовує різноманітні форми такого
методу виховання, як наочність. Наприклад:
у шкільних коридорах і кабінетах постійно
вивішують плакати, стінгазети, малюнки,
присвячені хорошому характеру, на дошці
оголошень розміщують цитати відомих діячів
про характер. У шкільному вестибюлі поруч
зі списком випускників, які закінчили школу
на відмінно, вивішують список випускників з
хорошим характером. У бібліотеці читачам
пропонують список рекомендованих для
читання книг, у яких йдеться про хороший
характер або про один із шести стовпів
характеру і подаються анотації до цих книг;
періодично відбуваються виставки таких
книг. Усі столи у шкільних їдальнях розмальовують кольорами шести стовпів характеру, на них кладуть картки з темами для
обговорення під час обіду. Це можуть бути
цитати або моральні дилеми, які добирають
залежно від кольору стола. Кольорами шести
стовпів характеру розмальовують спортивний зал, ігровий майданчик. На пришкільній
ділянці розбивають сад, у проект якого закладають шість стовпів (наприклад, шість дерев,
шість клумб). На стіні пришкільної території
проводять конкурс малюнків графіті, присвячений хорошому характерові. Сьогодні уже
відома ціла індустрія, яка популяризує хороший характер: написи на футболках, сумках,
спортивному одязі, закладках для книг тощо.
Таких методів наочності безліч. Звичайно,
дитина, яка потрапляє в середовище, де на
кожному кроці їй нагадують про хороший
характер і необхідність його виховання, не
може залишитися байдужою до моральних
принципів і цінностей. Однак, середовище –
це не єдиний компонент, який зумовлює
виховання певних рис, думок та вчинків людини. Для ефективного виховання потрібне
залучення дитини до активної діяльності. З
цією метою програма пропонує цілу низку
заходів, які проводять з групами учнів, з
класом чи цілою школою. Наприклад: після
отримання знань про хороший характер учні
дають клятву хорошому характеру: для цього
спеціально укладають текст клятви і проводять урочисту церемонію приведення до присяги. Кожен клас придумує для себе гасло і
девіз хорошого характеру, яким (девізом)
починається і завершується кожен день.
Серед учнів проводять конкурс на кращий
талісман хорошого характеру: робота переможця стає шкільним талісманом. Також
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відбуваються конкурси на кращий твір, вірш,
пісню, малюнок, виставу про хороший
характер: переможцям урочисто вручають
призи. Молодші школярі щомісячно вибирають однокласників, які найкраще виявили
своєю поведінкою шість стовпів характеру
або один із них: їхні фотографії вивішують на
дошці пошани. У кінці навчального року обирають по одному учневі з кожної паралелі, які
продемонстрували найкращий характер: відбувається урочисте нагородження. Конкурси і
церемонії нагороджень є додатковим стимулом, щоб задуматися про хороший характер і
виявити його. У школі створюють редколегію
і набирають журналістів для випуску газети
про моральні вчинки відомих людей школи,
міста, району: в газеті друкують про це статті,
коментарі, фотографії і малюнки. Газета буває як стінною, так і друкованою. Створюють
шість клубів з назвами шести стовпів характеру, в яких проводять заняття, ігри щодо
цього «стовпа», члени клубу періодично
змінюються. Учнів, які виявляють лідерські
здібності, спеціально готують як консультантів програми, вони допомагають іншим учням, організовують шефство старшокласників
над учнями молодших класів.
Отже, методів та засобів, які використовують для реалізації програми «Головне –
характер!», дуже багато: наочність, особистий
приклад, лекції, бесіди, диспути, залучення до
діяльності, проведення загальних заходів,
конкурси, заохочення, покарання, педагогічні
спостереження, аналіз результатів. Результативність забезпечується комплексним підходом до реалізації програми: формування свідомості особи; організація, стимулювання
та мотивація діяльності; контроль, самоконтроль і самооцінка діяльності. Лише
комплексне використання методів забезпечує
цілісність виховного процесу. Це дає змогу
створити у школі позитивне виховне середовище, яке і є основною умовою успіху
програми «Головне – характер!».
Цікаво, що цю програму використовують у
роботі громадських, освітніх та молодіжних
організацій, у роботі організацій сфери послуг і в школах. До реалізації цієї програми
можуть долучатися департаменти поліції,
парки міст, різноманітні фонди, ліги, коаліції,
асоціації (наприклад, асоціації батьків, учителів), відділення Червоного Хреста; університети, коледжі, об’єднання шкіл, молодіжні
організації: скаути, спортивні організації тощо.
Багато організацій, які реалізовують цю програму, є членами коаліції «Головне – характер!»
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Організації, які входять в коаліцію
зобов’язуються:
1. Включити виховання характеру, яке
основане на «шести стовпах характеру» у
нові та вже наявні програми.
2. Допомогти дітям та їхнім батькам
визнати моральні цінності та поводити себе
згідно з ними.
3. Співпрацювати з іншими організаціями, які входять у коаліцію, з метою спільної
розробки матеріалів для виховання характеру,
із врахуванням вікових особливостей дітей та
змісту освіти.
Такі організації, які є членами коаліції
«Головне – характер!», є у 40 штатах, всього в
країні налічується 453 організації – членів
коаліції, які розташовані у 367 містах. Найбільше таких організацій у штаті Каліфорнія,
що можна пояснити тим, що саме там є
Інститут етики Джозефсона, автора програми.
Членами коаліції є також великі спортивні
організації: Національна рада молодіжного
спорту (National Council of Youth Sports),
Асоціація молодіжного футболу Сполучених
Штатів, Бейсбол Малої Ліги та інші. Це
пов’язано з таким напрямом програми, як
виховання характеру через спорт. Відомо, що
спорт в Америці почав часто асоціюватися з
обманом та вживанням наркотиків. Тому
важливим для країни проектом коаліції
«Головне – характер!» стала програма «Прагнення до чесної перемоги». У межах цієї
програми було проведено конференцію, в
якій взяли участь відомі спортсмени, тренери,
спортивні коментатори, а також Національна
асоціація тренерів з баскетболу, Асоціація
американських тренерів з футболу, Національна федерація асоціацій середніх шкіл
штатів. Спонсором конференції виступив
Олімпійський комітет США а також компанія
Джонсон&Джонсон. Підсумком конференції
було підписання Арізонської угоди, в якій
ідеться про важливість морального та виховного аспектів спортивних змагань. У цій угоді
наголошено на тому, що в концепцію спорту
закладено основні елементи виховання характеру та спортивної етики. Наприклад, для того,
щоб брати участь у спортивних змаганнях, юні
спортсмени мають продемонструвати хороший
характер. Обов’язковим правилом під час проведення змагань є хороша поведінка, яку забезпечать такі вимоги, як повага до спортивних
традицій та інших учасників змагань, чесність,
заборона азартних ігор, заборона щодо вживання наркотиків, алкоголю, непристойних слів,
заборона паління.
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Отже, головне – продемонструвати дитині
її потенціал для удосконалення та вироблення
характеру, дати їй уявлення про те, що
характер – це те, хто ми такі і що ми робимо, і
тому суспільство, членами якого ми є,
визначається нашим власним розвитком як
особистості. Важливо показати дитині, що
основні цінності характеру є найкращою
гарантією міцного сімейного життя як
сьогодні, так і в майбутньому.
Великого значення надають сьогодні вихованню характеру в Японії. У 2007 році в
Токіо відбувся Форум Послів миру. На
розгляд Федерації за загальний мир було
представлено проект, який стосувався виховання характеру. Учасниками Форуму були
вчені, релігійні лідери, суспільні та політичні
діячі різних країн світу. Форум відкрив
президент японської філії Федерації за
загальний мир саме словами про важливість
виховання характеру і використання таких
програм у різних країнах світу, як відповідь
на проблеми молоді. Презентація мала назву
«Необхідність виховання характеру».
Проблемі виховання характеру присвячена
також книжка японського інженера і бізнесмена, одного із засновників корпорації
Sony, Масару Ібуки «Після трьох уже пізно»
(1991 р). У цій книжці йдеться про ранній
розвиток дітей, а також про те, як виховувати
характер змалку. Автор посилається на
досвід. Цікавою є його думка про велику роль
музики для виховання характеру дитини.
Наприклад, гра на скрипці розвиває здатність
концентрувати увагу, адже людина, яка виробила у собі таку здатність, має великі переваги над іншими. У Японії вважають, що учні
музичних шкіл дисципліновані та добре виховані, що гра на скрипці розвиває риси лідера.
В українській педагогічній практиці виховання характеру, на жаль, не розглядають як
пріоритетний напрям. Хоча згадка про характер як об’єкт виховання є у програмі
«Основні орієнтири виховання учнів 1–12
класів загальноосвітніх навчальних закладів
України»: «серцевиною виховного процесу є
особистість – її нахили, здібності, потреби,
інтереси, соціальний досвід, самовідданість,
характер». У розділі «Організаційно-структурна модель виховання» наголошено, що у
виховному процесі «відбувається перехід від

«педагогіки заходів» до педагогіки формування особистісних рис і якостей». Основним
завданням виховання в основній школі,
наприклад, визначено «розвиток у підлітків
вольової поведінки». Однак досвід свідчить,
що насправді виховання і надалі організовано як «педагогіку заходів», причому перелік цих заходів, у яких бажано взяти участь,
надходить до шкіл протягом цілого року.
Наприклад, протягом 2010 року школам
Львівської області було запропоновано взяти
участь у 120 заходах. Ще у 30-х роках галицький педагог Ю. Дзерович звертав увагу
на те, що велика кількість заходів дезорганізовує навчальний процес і не дає виховних
результатів.
Отже, враховуючи виклики, які ставить
перед молоддю ХХІ століття, школа має
прийняти нову стратегію виховання, у якій
ключове місце належить вихованню волі і
характеру.
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Олексій Манько

Читаючи Ващенка …
Минуло ось уже більше 130 років від дня
народження видатного українського педагога
Григорія Ващенка, дотепер так мало знаного
в Україні.
На нашу думку, педагогічна спільнота і
суспільство загалом майже не знайомі із його
педагогічною спадщиною та ідеями, які він
розвивав у своїх працях.
Наші роздуми не будуть присвячені
аналізові усієї науково-педагогічної спадщини Г. Ващенка, бо в межах однієї доповіді це
неможливо. Хочеться просто поміркувати над
деякими його висловами, які, на наш погляд, і
сьогодні залишаються не тільки актуальними,
але часто такими, що випереджують час.
Григорій Ващенко був ідейним батьком,
фундатором Спілки української молоді,
основним гаслом якої було «Бог і Україна».
Перечитуючи Г. Ващенка у наш час, розуміємо, що актуальність його думок не звітріла,
проте кардинально змінилась ситуація, в якій
ми з вами перебуваємо. Глибоко знівельованим є поняття «Бог», на яке природно спирався Ващенко у той час. Він навіть глибоко не
розглядав релігійної природи моралі, оскільки для нього вона була очевидною: сумління,
честь, гідність, шляхетність. Усі ці компоненти людської натури ґрунтуються виключно на усвідомленні людиною сентенції: «І
сотворив Бог людину на свій образ і подобу,
чоловіком та жінкою її сотворив». Зараз
можемо ставити цілком риторичні запитання:
чи сприймаємо ми ці поняття тепер, чи
керуємось ми ними в наших міжлюдських
стосунках, у тому числі і в своїй професійній
сфері, а чи може все витіснили байдужість і
зиск? Чи є в нашому суспільстві взагалі будьякі моральні стандарти?
Якщо ми самі, українці, не будемо поважати і любити себе, якщо наша гуманітарна
культура не стане привабливою, ніхто у світі
не буде нас поважати і ми й надалі для
означення нашого непривабливого буття
будемо вживати слово «на жаль»: … на жаль,
нам не вдалось, … на жаль, нас не зрозуміли,
… на жаль, так історично склалося… Хочу
зазначити, що бути патріотом означає не
шкодити рідному народові і державі: не
руйнувати освіти, не визискувати слабших
через корупцію, не обкрадати ближнього,
зловживаючи владою тощо.
Нижче подаємо наші деякі рефлексії з
приводу думок Г. Ващенка, які, можливо, й
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не будуть поміж собою тісно пов’язані за
змістом, проте за гаслом «Бог і Україна»
неодмінно.
«Праця педагога посідає особливе місце
серед різних фахів. Вона має в собі деякі
елементи праці наукової, бо одним із завдань
її є збагачення учнів науковими знаннями і
вироблення в них наукового світогляду».
Сьогодні це звучить дещо іронічно, чи не
так? Маємо ситуацію, коли праця педагога
знівельована до краю. Освіта в Україні (і
середня, і тим більше – вища) переживає
глибоку кризу, кризу мотивації як для учня
(студента), так і для викладача. Ми можемо
спостерігати напівпорожні класи, бо старшокласники-випускники бігають навчатись (?!)
до репетиторів (?!!) (для чого ж тоді школа?),
ми можемо спостерігати напівпорожні аудиторії у вищій школі, бо студенти бігають на
підробітки або просто прогулюють. І це вже
перестає бути скандалом. Це стає нормою.
Але хто з нас не погодиться, що такий стан
речей цілком абсурдний і неймовірно тривожний. Може, сучасна система освіти вже
настільки вичерпала себе, що починає розвалюватись, як гнила бочка? Може, ми мусимо
радикально переглянути суть середньої освіти
і вимоги до вищої? Мабуть, не варто тішити
себе безглуздими ілюзіями про повне охоплення вищою освітою всього населення
України, про яке так мріяв колись екс-міністр
Кремень? Варто, мабуть, повернутись до
здорової думки про порівняно невисокий
відсоток людей, здатних засвоювати глибокі
знання і творчо їх застосовувати? І про те, що
той відсоток гідний високої оплати? Інші
повинні отримувати таку освіту, яку здатні
сприймати. Можливо, ця думка контраверсійна, проте вага диплома інженера,
наприклад, значно зросла б.
Одна з бід нашого суспільства полягає в
тому, що ми всі, починаючи від молоденьких
батьків, котрі ведуть своє дитинча до першого класу, і закінчуючи зрілими членами
суспільства, мовчазно погоджуємось із тим,
що в навчальному закладі оцінку (атестат,
диплом) краще купити, аніж чесно заробити.
Набагато простіше жити і не утруднювати
себе каторжною працею з виховання власних
дітей, а значить, і самовихованням (бо зрозуміло, що без безпосереднього прикладу
результату не буде). І одночасно ми хором
жаліємось на некомпетентність і лукавство
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чиновників державної машини, фахівців народного господарства, представників приватного бізнесу тощо. Чи це не свідчення
нашого лукавства і подвійних стандартів?
Проте вже при перетині українськопольського кордону ця роздвоєність вмить
вивітрюється, бо на тому боці кордону є інше
розуміння цінностей.
Повернімось до праці педагога (цитата):
«Розумове виховання має два завдання:
1) Збагатити учня науковими знаннями та
виробити у нього науковий світогляд.
2) Розвинути у нього т. зв. формальні здібності інтелекту, себто спостережливість,
пам’ять, творчу фантазію і логічне мислення.
Коли перше завдання завше мають на
увазі шкільні педагоги, то друге завдання
більшість їх часто забуває. Внаслідок цього
нерідко трапляються випадки, що школа не
тільки не розвиває природних інтелектуальних здібностей учнів, а навіть шкідливо
впливає на розвиток їх. Бувають випадки, що
неосвічений селянин виявляє більшу спостережливість, ніж людина з середньошкільною
освітою. Часто школа затримує розвиток у
дітей творчої фантазії і дух шукань. А проте
якраз ці властивості інтелекту: спостережливість, фантазія і дух творчих шукань –
треба виховувати у нашої молоді, маючи на
увазі ті високі, складні й відповідальні завдання, що поставила історія перед українським народом».
Ці слова були написані більш ніж п’ятдесят років тому на еміграції, але наше суспільство до них, здається, ще й не доросло.
Якщо взяти до уваги середню школу, то
ступор в учнів від перенавантаження настає
вже у 5–6 класах. І якщо бідолашна дитина не
має освічених батьків, які їй усе розтлумачують вдома, вона просто перестає звертати
увагу на навчання (знову риторичне запитання – для чого тоді школа?). Система так званих тематичних контрольних спонукає дітей
до періодів бездіяльності, які чергуються з
піковими навантаженнями. Мені здається, що
за такої системи навчання ми не матимемо ні
ерудованих учнів, ні, тим більше, дітей, які
уміють творчо мислити.
Радянська школа ґрунтувалась на примусі
до навчання і виховувала сліпий послух. Так
вдавалось в умовах інформаційної ізоляції
виховувати покоління з розвинутою ерудицією, але відсоток творчих особистостей
був дуже невисокий.
У наш час, коли ми вийшли з-під примусу,
ми ще не навчились бути вільними і вільно

працювати. Отож, з одного боку, за старою
радянською логікою чиновників з міністерства та педагогічної академії, аби утримати
т. зв. «рівень освіти» в умовах свободи, треба
підвищити насиченість шкільних дисциплін
(ми не розглядаємо тут таких одіозних явищ
як, наприклад, комерція допоміжною методичною літературою). З іншого боку, як нам
відомо, бюджетна сфера перебуває у залежності від політичних ігор, унаслідок чого при
мізерному фінансуванні цієї сфери держава,
як бачимо, прагне скоротити витрати на освіту, яка для неї є обтяжливою. Для цього
потрібно мати формальну підставу. Наприклад, довести нам, що, згідно з виробленими в
Міністерстві критеріями оцінювання, наш рівень (педагогічний або науковий) є недостатній.
І ось ми бачимо, як за останні десять років
стрімко зросла витрата наших сил, часу і
паперу, аби документально підтвердити нашу
професійну спроможність. Чи зріс від того
рівень освіти? Тобто наш професіоналізм?
Він падає, і падає якість освіти. А що таке
якість освіти? Високі бали? Це не проблема.
Проблемою є відсутність вихованості наших
дітей, яка призводить чи, радше, вже призвела до відсутності мотивації до праці, до
лукавства, до відверто гидкого прагматизму й
культу зиску. Це я говорю про сучасне
студентство. Система примусу в освіті вже не
працює, і поверхнева мотивація до навчання в
умовах легкого доступу до дешевих розваг
вже померла. Перед нами як перед суспільством зараз стоїть завдання виробити
нову систему мотивації до навчання і праці,
коли прагнення навчатись має стати культурним фундаментом для наших дітей, які, як
вільні люди, мають працювати (навчатись),
спираючись на глибоке розуміння власної
гідності та призначення.
Ми добре знаємо, що світову науку розвивають передусім: творчі, вільні (наголошую,
вільні) люди, а суспільство розуміє необхідність мотивації праці та свободи у тій праці.
Там учені отримують достатню кількість коштів на дослідження, навіть коли ці дослідження
не мають негайного практичного застосування.
Ми ж перебуваємо в ситуації, законсервованій ще з радянських часів, коли від нас, посуті, вимагають лише імітації наукової та педагогічної діяльності. Тому часто-густо наші
чиновники від науки, головно з міністерських
кіл, вимагають результатів світового рівня без
вкладення коштів у дослідження і то уже на
вчора. Вічно жива наша «показуха», але за нею
стоять лукавство і шантаж.
37
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Цей епізод ми можемо завершити такою
думкою Г. Ващенка:
«Тому, розв’язуючи питання про ролю
педагога у виробленні виховного ідеалу,
треба, з одного боку, забезпечити інтереси
нації, а з другого, не ставити педагога в ролю
ремісника – виконавця наказів згори».
Але продовжимо:
«У розбудові системи освіти перш за все
велике значення має ідеологія. Не тільки всі
галузі духової культури народів – релігія, наука, мистецтво, а навіть матеріяльна культура залежать від ідеології. Не виробничі відношення обумовлюють їх, як це намагаються
довести марксисти, а в першу чергу ідеологія».
Я не знаю, що розумів тут Г. Ващенко під
терміном «ідеологія». Підозрюю, що він вжив
цей термін у контексті тієї культурної площини, яка у той час жорсткого протистояння
між двома ідеологічними світовими системами давала змогу виживати нашим емігрантам і зберігати їм свою ідентичність. Взагалі у
середині ХХ століття людство мислило авторитарними категоріями державності, духом
«крові та заліза». Світ тоді був чорно-білим.
Проте ця думка не є застарілою. Ми
мусимо виробляти власну модерну за формою
і змістом ідеологію, яка забезпечить збереження нашої національної ідентичності, що
включає в себе культуру, ментальність, державну незалежність і гідність українця. Ми
бачимо, що напрацьовані нашими попередниками ідеї у тому вигляді, у якому їх подають
зараз, часто не зворушують наших сердець.
Навіть коли ми розумом розуміємо їхню
актуальність, наша душа мовчить. Світ перестав бути чорно-білим, він став сірим, і ми
втрачаємо орієнтири, напрацьовані нашими
попередниками, які надійно слугували нам
упродовж минулого століття. У теперішньому
світі нам, українцям, аби зберегтися, треба
чітко зрозуміти свої культурні особливості та
ідентичність на тлі культурного розмаїття
світу, усвідомити свої сильні та слабкі сторони. Ми вважаємо, що кожен народ будує
власний дім, на основі власної, тільки йому
притаманної природи, власного, якщо хочете,
темпераменту. І жодна нація світу в цьому
сенсі не є зайвою. Всі мають своє призначення. Нам здається, що найкращою ідеологією у
сучасному розмитому світі для нас стане
формування глибинно морального суспільства, як би це ідеалістично не звучало. Тим
більше, що для нашого народу навіть зараз,
після стількох років моральної пустелі, все ж
характерна спонтанна доброзичливість, мило38

сердя та миролюбність. Це саме ті риси людяності, яких дуже бракує в сучасному світі.
Після майже двадцяти років незалежності ми
вже втратили ілюзії щодо динамічного розвитку нації, бо опертись на відомі у всьому
світі політичні, економічні чи суспільні
механізми ми не можемо. Ці механізми
виростають з моральних стандартів. Тому цих
механізмів у нас зараз немає: ми не маємо
системи політичних партій, які б ефективно
контролювали виконавчу владу, ми не віримо
судовій гілці влади, яку роз’їла корупція, ми
не можемо довіряти пресі, бо вона стала
заанґажованою, а іноді просто брехливою і
продажною. Врешті, ми гостро відчуваємо
брак свіжих ідей для нашого внутрішнього
розвитку, оскільки подібні ідеї народжуються в головах людей, які змінили своє мислення і яких ми часто називаємо наївними
ідеалістами. Проте саме такі люди завжди
змінювали світ.
Я особисто не бачу іншого шляху боротьби із корупцією, як плекання здорового морального духу в нас самих і в молоді. У цьому
контексті особливо актуально звучить така
думка Григорія Ващенка:
«Аморальне життя, коли воно тягнеться
довший час, глибоко порушує і псує саму
природу людини <…> В аморальних людей
сумління не тільки мовчить у такі моменти,
коли воно повинно голосно кричати, а навіть
змінює свою природу, стає перекрученим. Те,
що нормальна людина визнає за зло, вони
визнають за добро, і навпаки. Типовий
шахрай, що шахрайством нажив собі великі
маєтки, у своїй душі схвалює свою поведінку і
визнає за дурнів чесних людей, що уникають
шахрайства, коли б воно могло їм принести
якісь вигоди».
Чи не в ціль? І далі:
«Сучасне суспільство занадто зматеріялізоване. Найбільшою вартістю для багатьох є
доляр: гонитва за ним стала головним мотором життя. Тому останнє стало таким
беззмістовним і жалюгідним. Зрозуміло, що
такий моральний стан суспільства не може
не відбиватись на українській молоді. Але
велика честь буде їй, коли вона і в такому
середовищі зі всією молодечею щирістю присвятить своє життя найвищим вартостям:
Богові і Батьківщині. Цим вона не тільки
виконає свій високий обов’язок перед рідним
краєм, а й внесе живий струм у життя
інших народів».
«Молодь треба виховувати так, щоб для
неї на першому місці стояли обов’язки, а
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потім уже права; щоб кожна молода людина
в першу чергу мала задоволення не з того, що
вона посідає в суспільстві те чи інше керівне
становище, а з того, що вона чесно виконала
свої обов’язки. Таку свідомість слід виховувати в молоді ще з дитинства».
Я гадаю, що після цих слів багато з нас
призадумаються над тим, як ми виховуємо
наших дітей. Пригадуєте, як часто доводилось нам чути фразу: «Я так мучилась у
житті, тому не хочу, щоб мої діти страждали.
Хай хоч вони поживуть»? Зараз ми бачимо, як
підростає нова генерація молоді, яка не
страждала від економічної кризи 90-х. Замість
битих у нас ростуть небиті з дуже великими
амбіціями. І знову, вживаючи вислів «на
жаль», констатуємо, що ідеалом для цих
молодих гедоністів слугує «євро» і що свою
особисту свободу вони трактують як право на
задоволення, а світ – як безперервну учту.
Цілком зрозуміло, що такий спосіб буття
дуже швидко висмоктує всі життєві сили,
спустошує душі, унаслідок чого молоді люди,
боячись замислюватись глибше над своїм

життям, кидаються у вир щоразу розгнузданіших розваг, аби втекти від справжньої
дійсності. Саме тієї дійсності, яка єдина
впливає на наше життя і про яку говорять
наївні ідеалісти, які закликають до моралі, до
відповідальності перед Богом та Батьківщиною і до яких ми відносимо світлої пам’яті
Григорія Ващенка. І мене особисто не покидає враження, що ми з Вами (кожен з нас)
особисто вже є відповідальними за той стан
суспільства, в якому живемо.
Підсумовуючи, скажу, що ми з Вами як
педагоги зараз перебуваємо в самому епіцентрі формування майбутньої еліти українського народу, ми маємо реальну можливість
«ліпити» молодь по-справжньому, поклавши
в основу педагогіки євангельські істини, бо
кожен із нас глибоко в душі розуміє, що
єдиною вартістю в цьому житті, яка визволяє,
є Правда: «Пізнайте правду і правда
визволить вас».
А ми з Вами мусимо лише зробити
остаточний вибір.

Ірина Мищишин

Штрихи до портрета професора Омеляна Вишневського,
вченого і педагога
Про Вашу працю добра слава лине,
Бо в ній енергія для поступу в розвій,
І Ващенкове – Бог і Україна
Сприймаєте, як мудрості сувій,
Який Ви розгортаєте для нас,
Аби про Батьківщину прочитали,
Аби в нелегкий і нуртливий час
На варті нашої Ідеї стали.
Ваш Ювілей – то справжній Еверест,
І висота його примножиться з роками,
Бо все життя – то проти зла протест,
То голос нації, озвучуваний Вами.
В. Каюков, вчитель та науковець,
м. Кіровоград

У науковому доробку професора Омеляна
Вишневського налічується понад півтори
сотні публікацій, що спрямовані на відродження та розвиток автентичної української
педагогіки, яка ґрунтується на християнських
засадах й національних традиціях.
Науково-педагогічні
пошуки
вченого
завжди випереджували час. Його перші
друковані праці, що стосувалися методики

викладання іноземної мови, були опубліковані у 80-х роках. Вони пропагувалися інноваційні підходи щодо організації навчальної
взаємодії, суб’єкт-суб’єктний підхід у взаєминах вчителя та учня, популяризували проблемне навчання та інтерактивні методи його
організації. Пропонована автором методична
система організації навчання будувалася на
діяльнісному підході й інтерактивній взаємо39
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дії, яка лише згодом набула широкої популярності й часткового втілення.
Уже в 1991 р. професор Вишневський у
відповідь на нові потреби часу підготував
нову програму з педагогіки для студентів
Дрогобицького університету, що вирізнялася
національно-демократичною спрямованістю
змісту педагогічних знань. Як з’ясувалося
згодом, це була одна з перших програм у
незалежній Україні, яка творила педагогіку
нової української держави. Згідно з програмою був створений посібник «Теоретичні
основи педагогіки». Подальші наукові пошуки автора були представлені в численних
брошурах, посібниках, монографіях, газетних
та журнальних публікаціях. Їхні назви
достатньо промовисті: «Сучасне українське
виховання», «Система цінностей і стратегія
виховання», «Педагогіка в пошуках духовності», «Українська освіта на шляху реформ»,
«Український виховний ідеал і національний
характер» та інші.
У результаті творчих наукових пошуків та
наполегливого дослідження вітчизняної педагогічної спадщини професор Вишневський
розробив авторську Концепцію сучасної
української педагогіки.
Обґрунтовуючи засадничі положення своєї
педагогічної доктрини, Омелян Іванович апелює до поглядів класиків педагогічної науки.
Доволі часто його міркування аргументовані
словами Григорія Сковороди, Костянтина
Ушинського, Софії Русової, Івана Франка.
Однак, найактивніше в працях учений цитує,
популяризує й аналізує педагогічні ідеї
Григорія Ващенка. Очевидно, творчість
Г. Ващенка найбільш співзвучна з науковими
знахідками О. Вишневського.
Серед найбільш системних та ґрунтовних
праць автора вирізняється підручник «Теоретичні основи сучасної української педагогіки», що вийшов у світ 2006 року. У передмові
А. Погрібний надзвичайно влучно охарактеризував, як саму працю, так і її автора: «Він
читає лекції у Дрогобицькому університеті,
але його чує вся Україна. Учений, який творить не тільки для потреб тієї України, якою
вона нині є, але, певно, ще більше – для тієї
повносилої, повноцінної, національно зорієнтованої європейської держави, якою вона
неодмінно буде.
Так, неодмінно буде. І то тим швидше, чим
більша кількість наших освітян, а особливо вчительської молоді, опанує таку просту, а водночас і таку глибоку та мудру педагогічну науку,
що пропонується у цьому посібнику» [1, с. 46].
40

Найпильнішу увагу сучасних теоретиків і
практиків педагогіки привертає розділ «Сучасне українське виховання та розвиток
особистості». Розділ вирізняється багатьма
нетиповими для сучасної української педагогічної науки змістовими аспектами, філософським підґрунтям, чіткою авторською
позицією, оригінальністю побудови й викладу
певних питань.
Взагалі уся виховна проблематика у працях О. Вишневського є своєрідною й неповторною. Характерними і визначальними стають
питання, присвячені пошуку та інтерпретації
системи цінностей, її компонентів та ієрархії.
Керуючись настановою К. Ушинського,
згідно з якою ми не можемо займатися вихованням людини, не збагнувши її суті, професор Вишневський вибудовує теорію виховання, розпочинаючи від аналізу природи
людини, її суб’єктності та виховних завдань,
що ставляться перед нею в контексті різних
світоглядних систем.
Опираючись на погляди Г. Ващенка, професор
Вишневський
стверджує:
«Для
християнина людина є образ і подоба Божа.
А тому її гідність не залежить від її матеріального, чи соціального стану, ні від
національності. Обернення її на знаряддя або
капітал є образою її гідності і порушенням
справжньої свободи. На засадах такого
розуміння свободи, яка разом з тим є і
обов’язком щодо інших людей і суспільства, й
мусить бути побудоване виховання молоді»
[2, с. 205].
На відміну від багатьох інших сучасних
авторів, Омелян Іванович Вишневський чітко
визначає світоглядну основу своєї педагогічної теорії, при цьому в нього немає жодних
двозначностей чи космополітичної узагальненості. Можна стверджувати, що в працях
Вишневського пропагується християнське
вчення як найбільш традиційна й відповідна
для української культури й менталітету
нашого народу ціннісна стратегія виховання.
Згадані положення обґрунтовано у таких
розділах: «Людина в контексті традиційнохристиянського виховання», «Віра і виховання та розвиток», «Педагогіка в пошуках
духовності», «Системно-ціннісній підхід до
визначення змісту виховання і розвитку».
Наголошуючи на надприродній сутності
виховного процесу, розширюючи межі його
функцій від суто раціональної до сфери
духовного життя, він стверджує: «У вихованні, як і в духовному пізнанні взагалі, беруть
участь різні структури людського єства,
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зокрема, саме тут взаємодіють його раціональні і духовні чинники. Для педагогіки ця
обставина має неабияке, якщо не вирішальне
значення».
Відмовляючись від суто раціонального
аналізу й пояснення поведінки людини, автор
доводить його обмеженість і поверхневість.
На його думку, оцінка поведінки людини вимагає не лише глибинних досліджень
психологічних особливостей вихованця й
мотивів його поведінки, як це прийнято в
педагогічній теорії. «Поведінка людини, – вважає автор, – насамперед залежить не від
того, як вона мислить, а від того, в якому
стані її душа. Тим часом глибин душі, своїм
розумом не може осягнути жоден виховник,
її контролює лише Бог і, за умов духовної далекоглядності – сумління людини» [2, с. 495].
«З точки зору традиційно-християнської
стратегії виховання, людина не є «продуктом» діяльності виховника, вона завжди є
чимось більшим, бо живе своїм власним внутрішнім життям. Людина – істота, котра
перебуває і вічно в стані внутрішньої боротьби, але водночас істота самодостатня.
Вона досвідчена і обмежена, сильна і слабка,
добра і зла, правдива і брехлива і т. п. Вона
завжди в дорозі. Але за всіх обставин – вона
Людина, і в цьому сенсі, власне, християнство пропонує педагогіці демократичні засади виховної взаємодії» [2, с. 212].
Описуючи основні концептуальні підходи
та зміст виховної теорії, сучасні науковці,
зазвичай питанням аксіології виховання не
приділяють належної уваги або взагалі
уникають цих питань. Натомість таку проблематику достатньо активно досліджують у
педагогічній науці зарубіжних країн. На сторінках праць професора Омеляна Вишневського питанням вибору системи цінностей, її
ієрархії виділено особливе місце. «Природа
людини така, – пише О. Вишневський, – що
вона змушена підкорювати свої потяги,
долати себе. Але «таке опанування своїм
тілом і своїми внутрішніми переживаннями
можливе лише при умові, що в свідомості
людини є якась ієрархія вартостей, яка дає
можливість кожній рисі, кожному переживанню визначити належне їм місце».
Йдеться, отже, про Головний критерій
життя людини, яким визначається її
світогляд, мета і сенс життя. Для одного –
це служіння Божій правді, для іншого – осягнення «класової рівності», а ще для іншого –
стати багатим чи знаменитим. Людина має
свою власну систему цінностей, яка тією чи

іншою мірою відповідає або не відповідає
системі цінностей, котрою живе суспільство. І чим вищими є цілі людини, чим сильніше вона віддана своїй системі вартостей,
тим сильніший вплив має ця система на
процес її духовного мужніння» [2, c. 468–469].
Серед методів самовиховання і саморозвитку автор, окрім типових для світської педагогічної науки, виділяє доволі нетрадиційний метод – молитву, таким способом наголошуючи на обов’язковій наявності в ефективному виховному процесі духовного першопочатку.
«Молитва є безпосереднім звертанням
людини до предмета своєї віри і виявом її
намагання наблизитися до свого ідеалу. Через
молитву до Бога людина вбирає в душу
благодать його присутності, спокій, сили і
надії, з її допомогою вона нагромаджує
духовний капітал любові і добра, які потім
віддає світові» [2, с. 539].
«Добре життя людина для себе повинна
будувати сама. Дарований комфорт руйнує
людину, а здобутий власними силами збагачує
і удосконалює ці сили. Звідси вічний обов’язок
людини – творити життя і творити себе.
Ця вимога християнства – вимога творчості
– є головною передумовою саморозвитку як
окремої людини, так і суспільства» [2, с. 209].
Через призму авторських педагогічних
поглядів обґрунтовано й такі ключові положення, як роль вихователя, його професійна
діяльність та критерії педагогічної майстерності. Знову ж таки, визначальним є розширення сфери його діяльності – від суто технологічних стратегій до творчої й певною мірою
надприродної діяльності. На думку вченого,
«функція виховника є в своїй суті духовною.
Він має творити нових людей, він формує
через своїх вихованців родину, місто, громадянство, цілу націю» [2, с. 483].
Не менш оригінальним є й авторське тлумачення основного критерію майстерності педагога. Оцінити талант вихователя можна за «його
здатністю любити дітей – не стільки зовнішньо «на показ», а внутрішньо, часто «приховано». Пояснення такого почуття засвідчує його
глибинну сутність, що виявляється не лише на
емоційному, а й на діяльному рівні, тобто у
формі ставлень. «Лише любов дає виховникові
силу відмовитися від прагнення панувати над
дитиною і терпеливо чекати, поки її душа сама
відкриється перед ним» [2, с. 484].
«Значущість місії виховника також
полягає у тому, що він виховує не лише в
школі і не лише за свого життя» [2, с. 483].
Визначаючи критерії успіху в педагогічній
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діяльності, Омелян Іванович описав певний
зразок педагогічної майстерності вчителя:
«Залишаючись в пам’яті людини як образ, як
виразник певної системи цінностей, виховник
стає для дитини прикладом на все її життя.
Якщо виховник залишив добрий слід у душі
дитини, то ставши дорослою, вона буде «радитися» з ним – довго, можливо впродовж
всього життя» [2, с. 483].
На основі цих міркувань, можна беззаперечно стверджувати, що їхній автор повністю
відповідає окресленим вимогам, адже йому
вдалося стати зразком педагога-майстра,

створити авторську педагогічну теорію,
залишити помітний слід не лише в українській педагогічній науці, а й у серцях своїх
студентів, учнів та колег.
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Леся Стащак

Григорій Ващенко і система дошкільної освіти
У розбудові національного дошкільного
виховання особливе місце посідає вивчення і
творче використання спадщини минулого.
Зокрема, важливо вдумливо осмислити й
узагальнити ідеї видатного українського
педагога Григорія Ващенка, який любив
українську молодь і докладав чимало зусиль
до її виховання в національному дусі.
З-поміж принципів, на яких ґрунтується
система дошкільної освіти Г. Ващенка, важливими для дошкільної освіти вважаємо такі:
– принцип народності, який полягає в органічному поєднанні виховання з національною
історією та традиціями, у збереженні та
збагаченні духовності українського народу;
– принцип демократизації та деідеологізації виховання, який передбачає незалежність
педагогічного процесу від будь-якого втручання партійних ідеологій. Він має ґрунтуватися на загальнолюдських та національних
цінностях, бути спрямованим на розв’язання
завдань свого часу з використанням кращих
здобутків зарубіжних систем виховання;
– принцип індивідуалізації виховання,
сутність якого полягає в тому, щоб усі його
методи, форми і засоби відповідали природним фізичним та духовним можливостям
кожної дитини;
– принцип гуманізації виховання, згідно з
яким основне місце в дошкільному закладі
має посісти позитивний психолого-педагогічний мікроклімат – уважне, доброзичливе ставлення до малят, урахування їхніх особливостей.
Виховання патріотичних почуттів у юних
громадян Григорій Ващенко вважає найголовнішим завданням освітньо-виховних зак42

ладів та суспільства. А починатися цей процес має з перших років життя дитини.
Педагог зауважує, що в дітей дошкільного
віку любов до своєї Батьківщини здебільшого
ще несвідома, стихійна. Дитина органічно
«зростається» зі своєю родиною, природою,
мовою, світоглядом, традиціями та звичаями
рідного краю, а тому неусвідомлені почуття
щодо рідного краю та рідного довкілля
стають підґрунтям справжнього патріотизму.
Українська дитина вже у 3–4 роки має знати,
що її Батьківщина – Україна.
Специфічними засобами формування патріотизму в українських дітей Г. Ващенко
називає друковане та живе слово, зокрема
народні українські казки, історичні бувальщини, легенди, народні ігри та свята. Перші
кроки до цього мають зробити родина і дитячі
садки, а продовжити – школа й молодіжні
організації.
В основі концепції дошкільного виховання, що її висунув педагог, лежать: ставлення до малої дитини як до найвищої цінності; захист прав особистості на свободу,
щастя, всебічний розвиток і вияв своїх
здібностей. Глибоко розуміючи психологічні
особливості дітей раннього віку, Г. Ващенко
зазначав, що раннє дитинство є одним із
найщасливіших періодів у житті людини:
«Дитина відвертими, нічим не затуманеними
очима дивиться на світ Божий. Все притягує
її увагу: і сонячне проміння, що грає на стіні,
і барвисті квіти, і котик, що грається на
підлозі. Все це стає для неї джерелом чистої
незаплямованої радості, яку вона часто виявляє в дзвінкому сміхові. Всі ці переживання
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глибоко западають у душу дитини, стають
органічною часткою її особистості, органічно зв’язують її з оточенням, у якому вона
живе, виховують любов до нього – спочатку
стихійну, а потім і свідому».
Для нас надзвичайно цікавими є ідеї видатного педагога щодо облаштування дитячого садка. Так, усі приміщення дитсадка та
ділянка мають бути гарними, мати затишний
вигляд і вабити до себе малят. Будинок треба
прикрасити гарними малюнками, живими квітами, а двір має бути справжнім садком з декоративними деревами та гірками чистого піску.
Г. Ващенко виділив основні вимоги до
педагогів, а саме:
ПЕРША вимога – любов до дітей і щире
бажання допомагати їм сформуватись як у
повновартісним особистостям: «Людина, що
не любить дітей, не може бути педагогом; її
дратують дитячий гамір і жвавість; вона
виявляє свій гнів у критиці, доганах, іноді навіть
у лайці та бійці. Такі педагоги не виховують, а
псують дітей, і через це фактично стають
злочинцями перед дітьми та суспільством».
ДРУГА вимога – систематична й ретельна

праця, спрямована на поглиблення своїх
знань у галузі психології та педагогіки дитинства. Дитяча душа для педагога-«дошкільника» має бути розкритою книгою, читаючи
яку, він довідується, чим дитина живе, чого
вона прагне, які почуття й думки сповнюють її.
Ващенко радить усім педагогам вести систематичні записи спостережень за дітьми – це
привчає глибше вдивлятись у дитячу душу,
бачити в ній те, що раніше не помічалось.
А ще педагог мусить багато працювати
над своєю власною вдачею, адже без цього
він не зможе виховати і вдачі дітей. Крім
любові до своїх вихованців і до праці з ними,
він має виховувати в себе душевну рівновагу,
здатність володіти собою, бадьорість і щиру
життєрадісність. Особливо важливо вміти радіти за дітей і разом з дітьми. Педагог-«дошкільник» має часом ніби перевтілюватися,
зливатися душею з дітьми, причому не вдавати із себе дитину, а щиро жити її почуттями.
Творчий доробок Г. Ващенка з питань
дошкільного виховання є значним внеском у
скарбницю національної педагогічної думки.
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САМОВИХОВАННЯ
Ліліана Кудрик,
Юрій Сурмяк

Самовиховання у школі: стан і перспективи
Постановка проблеми дослідження і її
зв’язок з науковими і практичними завданнями. У сучасному соціокультурному
просторі особливої значущості набуває
виховання активного громадянина, відповідальної, творчої особистості, здатної до
постійного самовиховання і саморозвитку,
спроможної реалізувати свій потенціал на
користь суспільству. На розв’язання цих
завдань спрямовані Національна доктрина
розвитку освіти України в ХХІ столітті
(2001), Закон України «Про вищу освіту»
(2002), Концепція національного виховання
(1996), Концепція громадянського виховання
особистості (2000), Національна програма
виховання дітей та учнівської молоді в
Україні (2004), Програма «Основні орієнтири
виховання школярів Львівщини» (2010) та ін.
В Україні створено передумови для
оновлення змісту і технологій виховання, яке
розуміють як процес залучення особистості
до створеної людством системи цінностей,
сприяння становленню особистості та розвитку її творчої активності. Водночас соціальний фон виховання молоді залишається
недостатньо
сприятливим.
Прискорення
трансформації суспільства, зміни в поглядах
на життєві ідеали призводять до виникнення в
дітей і молоді відчуття нестабільності,
невизначеності життєвих перспектив.
Тому надзвичайно актуальною є необхідність створення такої моделі виховання й
самовиховання молоді, яка б давала їй змогу
самостійно формувати систему цінностей,
адекватну сучасним умовам життя, і на цій
основі оптимально вирішувати питання
власної життєтворчості. Одним із важливих
шляхів вирішення названої проблеми є
активізація самовиховання дітей і молоді –
тієї соціальної категорії та вікової групи, у
якої внаслідок її психологічних та соціальних
особливостей найбільш активно виявляється
потреба у самоствердженні, самореалізації,
але яка не завжди цілеспрямовано здійснює ці
процеси.
Аналіз останніх публікацій з визначеної
проблеми, виділення нерозв’язаних раніше
питань. Педагогічна наука накопичила знач44

ний досвід у вивченні теорії та практики
самовиховання особистості. Сутність, особливості, основні напрями і методи самовиховання розкриті у працях О. І. Донцова, С. Г. Карпенчук,
О. І. Кочетова,
Л. Н. Куликової,
П. Н. Осипова, Л. І. Рувинського та ін. Методичні аспекти організації самовиховання
молоді стали предметом аналізу В.Б. Бондаревського, М. Ю. Красовицького, В. М. Оржеховської, Г. К. Селевка, В. О. Сухомлинського, І. Томана та ін.
У сучасних дослідженнях усебічно розглядаються особливості розвитку освіти, проблеми її індивідуалізації, особистісної та суб’єктної орієнтації, гуманізації та гуманітаризації
(І.А.Зязюн, Г. О. Балл, В. М. Доній, В. О. Зайчук, В. Г. Кузнєцова, Н. Г. Ничкало та ін.);
зміст та напрями особистісно орієнтованого
виховання молоді (І. Д. Бех, А. М. Бойко,
О. В. Киричук, Г. П. Пустовіт, В. В. Рибалка,
О. В. Сухомлинська та ін.); формування творчої, соціально активної особистості (Т. І. Сущенко, Н. В. Кічук, С. О. Сисоєва, В. Л. Федяєва та ін.).
Проте проблема активізації самовиховної
діяльності учнів, організації цього процесу,
створення сприятливих для самовиховання
умов у сучасній школі потребує подальшої
теоретичної розробки і практичного вирішення.
Мета статті – проаналізувати стан самовиховання у школі і накреслити перспективи
його розвитку з урахуванням сучасних
тенденцій в освіті.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процес самовиховання особистості є
об’єктом вивчення філософів, соціологів,
психологів, педагогів і представників інших
наук. Його з повним правом можна вважати
однією з найдавніших, але завжди актуальних
проблем педагогічної теорії та практики.
Тисячоліттями цій меті слугували настанови,
викладені в приказках і прислів’ях, епосах і
казках, висловлюваннях видатних людей. Ці
думки є скарбницею людської мудрості,
містять цінні поради стосовно самовиховання
інтелектуальних, моральних і фізичних
якостей особистості.
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Наукові засади для розуміння співвідношення виховання і самовиховання закладені
класичною філософією, представники якої,
досліджуючи природу людини, вказали на її
біосоціодуховну суть, активне ставлення до
навколишньої дійсності та до себе. Розвиток
особистості вони розглядали не лише як дію
зовнішніх сил, але й як результат діяльності
самої людини, яка, перетворюючи дійсність, є
активним суб’єктом, творцем світу і самої себе.
Сьогодні є низка суттєвих протиріч між:
соціальним завданням щодо формування
особистості, зорієнтованої на сталий саморозвиток і самовдосконалення, і стихійним
характером самовиховання учнів і студентів;
потребою молодих людей в особистісно-професійному самоствердженні, самореалізації та
низьким рівнем їхньої самовиховної активності; усвідомленням шкільними учителями і
викладачами вищих навчальних закладів
необхідності в активізації самовиховання учнів і студентів і невизначеністю організаційно-педагогічних умов цього процесу.
У розвиток теорії і практики самовиховання великий внесок зробили представники вітчизняної педагогіки Г. Сковорода, П. Ф. Каптерев, А. С. Макаренко, Л. І. Рувинський,
В. О. Сухомлинський,
С. Л. Рубінштейн,
Л. М. Толстой, К. Д. Ушинський, І. Огієнко,
В. М. Оржеховська та ін. Вони розглядали
самовиховання як один із найсуттєвіших чинників розвитку особистості. На їхню думку,
тільки те виховання вважається ефективним,
яке пробуджує в особистості потребу в самовихованні. Вся навчально-виховна робота має
сприяти вдосконаленню самовиховання, налагодженню цього процесу. І що старшою стає
особистість, то більша роль у її формуванні
має належати самовихованню. Мистецтво ж
розумового і морального виховання полягає у
пробудженні серця і розуму учнів, а не в
простому повідомленні інформації. Те, що
зазвичай називають вихованням і освітою,
при глибшому аналізі виявляється переважно
самовихованням і самоосвітою, а часто і
прямою боротьбою самовиховуваного проти
виховних впливів на нього інших людей.
Велику увагу самовихованню приділяють
зарубіжні психологи і педагоги, зокрема,
представники персоналістичних теорій розвитку особистості. Прихильники цього напряму основним чинником розвитку особистості вважають саме активність особистості
(англ. personality) у формі самоактуалізації,
саморозвитку. Такої позиції дотримуються
прихильники
гуманістичної
психології

(А. Комбс, А. Маслоу, К. Роджерс), що сформувалася в середині XX століття як реакція
проти зовнішнього детермінізму біхевіористів
і внутрішнього детермінізму фрейдистів.
Гуманістична психологія тісно пов’язана з
філософією екзистенціалізму, у центрі уваги
якого – прагнення людини знайти сенс свого
особистого існування і жити вільно та відповідально згідно з етичними принципами. Психологи гуманістичного напряму відкидають
детермінізм потягів, інстинктів або середовища: вони вважають, що люди самі вибирають,
як їм жити і якими бути. На думку названих
мислителів, основне значення має не те, чим
людина наділена від народження (спадковість) або з чим вона стикається в житті (середовище), а те, як вона сприймає те й інше і
розпоряджається ним.
Отже, прихильники гуманістичного напряму вважають, що розвиток особистості визначається її внутрішнім прагненням до самоактуалізації, тобто реалізації всіх своїх потенційних можливостей. Виховання ж та інші
зовнішні чинники лише не мають цьому перешкоджати. Особливого значення надається
самовихованню, завдяки якому особистість
розвиває свої здібності, утверджує власну
індивідуальність і неповторність.
Гуманістична психологія сприяла поширенню методів виховання, що ґрунтуються на
повазі до унікальності кожної людини і вірі в
творчий потенціал особистості. У роботах її
прихильників (А. Маслоу, М. Монтессорі,
К. Роджерс та ін.) досліджуються умови
самовиховання, способи і прийоми вироблення волі, виховання умінь і навичок самоконтролю, розумового самовиховання і самоосвіти, прийоми самопереконання і самонавіювання (Д. Карнегі, А. Аберхеймер).
Формування особистості передбачає три
основні компоненти: 1) вплив соціального середовища; 2) цілеспрямований виховний
вплив суспільства на особистість через соціальні інститути; 3) свідомий, цілеспрямований вплив людини самої на себе, тобто
самовиховання. Перші два компоненти мають
об’єктивний характер, третій – суб’єктивний,
оскільки містить процеси, що відбуваються у
свідомості людини: осмислення, оцінку,
відбір тих позитивних зовнішніх впливів, які
становлять основу її переконань, ідеалів,
життєвих цілей, мотивів діяльності, звичок.
Як зазначають І. О. Трухін, О. Т. Шпак,
поняття «самовиховання» стає щоразу
актуальнішим для педагогіки тому, що процес
самовиховання стає дедалі перспективнішим
45
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механізмом соціалізації сучасної людини з її
високим рівнем освіти та поступовим
розвитком самосвідомості [ 4, c. 43].
У сучасній системі освіти здійснюється
відхід від авторитарної педагогіки, форму-

ється гуманістично орієнтована педагогіка
співробітництва, у якій особистість учня стає
активним суб’єктом самоосвіти, самовиховання і саморозвитку.

Таблиця 1
Основні відмінності між авторитарною та гуманістично орієнтованою освітою
Критерії
Сутність
освіти

Авторитарна освіта
Освіта – процес передання знань,
формування вмінь та навичок учня

Статус учня

Учень – об’єкт навчання, виховання
та управлінської діяльності
Інформаційна, виховна

Роль учителя
Спрямованість
управлінської
діяльності

Управлінська діяльність у навчальному закладі орієнтована на підвищення рівня успішності учнів та
поліпшення їхньої поведінки

Самовиховання – процес, у якому виявляється весь духовний світ людини. У ньому
взаємодіють моральність, інтелект, воля й
емоції. Це максимальна усвідомленість себе,
свого місця у світі і своєї поведінки. Це не
особливе заняття, а певний тип ставлень, дій
щодо самого себе і власного майбутнього з
погляду відповідності певному ідеалу. Воно
здійснюється у кожному вчинкові, у кожній
ситуації. Зрештою, це спосіб життя.

Гуманістично спрямована освіта
Освіта – процес розвитку індивідуальнонеповторної, гармонійно розвиненої
особистості учня, формування життєвих
компетентностей
Учень – суб’єкт самоосвіти, самопізнання та самовиховання
Консультаційна, що активізує процес
самоосвіти й самовиховання учнів
Управлінська діяльність орієнтована на
забезпечення процесу особистісного
розвитку учнів і педагогів

Самовиховання – найбільш інтенсивний
розвиток сил і здібностей особистості, тому
його успішний перебіг вимагає від неї
відповідного рівня готовності. Така готовність потребує високого рівня самосвідомості, здатності до саморегуляції (волі) і
потреби в розвитку. Основи процесу самовиховання мають фізіологічну, психологічну,
соціальну та педагогічну складові.
Таблиця 2

Основи процесу самовиховання
Фізіологічна основа
– саморегуляція
вищої нервової
діяльності
Психологічна основа
– збалансування
(в інтересах людини
та навколишнього
середовища)
процесів збудження і
гальмування

Соціальна основа –
визначення людиною своєї
ролі у контактних
колективах та прагнення до
її поліпшення
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Вища нервова діяльність людини є найдосконалішою з усіх відомих
самонастроюваних та саморегульованих систем. Процес вищої нервової
діяльності – це поєднання безумовних та умовних рефлексів, які
вступають у взаємодію з іншими психофізіологічними процесами.
Одним із виявів цієї взаємодії, який здійснюється на порівняно високому
рівні розумової діяльності, і є цілеспрямоване самовиховання
Уся психічна діяльність людини є тими чи іншими виявами цих двох
провідних процесів – збудження і гальмування, – їхні комбінації і
взаємодії лежать в основі розвитку психічного типу та зміну станів
особи. Зокрема, єдність фізичних (матеріальних) і психічних (духовних)
чинників викликає у людини потребу в розвитку збуджувальної
активності при пасивному темпераменті, або, навпаки, – розвитку
гальмуючої стриманості при надмірно активному темпераменті.
Самовиховання водночас і розвиває позитивні риси характеру,
удосконалює процес переробки інформації (сприймання, пам’ять, увагу,
відтворення). Отже, з психологічного боку, самовиховання – це
ефективна система вдосконалення людиною основних психічних
процесів, зовнішніх виявів її життєздатності
Взаємодія особи і колективу, організованого чи випадкового головно
залежить від інтелекту, духовного, трудового і, в окремих випадках,
навіть фізичного потенціалу індивіда. Cоціальне самовиховання – це
один із засобів активізації дій людини в суспільстві
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Педагогічна основа –
взаємозв’язок між
процесом зовнішнього
виховання і
самовихованням

Виникнення свідомого прагнення до самовиховання є наслідком
попереднього зовнішнього виховання. Адже зовнішнє виховання – це
вияв об’єктивного впливу суспільства на індивіда через діяльність
вихователів. Проте на перших етапах виховання ці зусилля (педагогів,
батьків, громадських організацій, преси) нерідко стикаються з
пасивними формами сприйняття, інколи з протидією особи або з
нерозумінням нею вимог і цілей вихователя. У цих випадках виникає
невідповідність свідомості та поведінки, яка має безліч конкретних
відтінків. Педагогічний аспект при цьому є результатом і умовою
правильно організованого виховання, у якому формуються соціальні та
особистісно значущі цілі, стимули, мотиви, якості, створюються
сприятливі умови, необхідні для успішної роботи над собою

Самовиховання за формою – суб’єктивний
процес, за метою та змістом – зумовлене
потребами суспільного розвитку. Соціальне
середовище й виховання детермінують самовиховання і сприяють створенню необхідних
соціально-психологічних
передумов
для
нього. У суспільстві вони підпорядковані
єдиним цілям і вимогам. Вирішення будьякого завдання виховання особистості неможливе без самовиховання. Виховання і самовиховання у становленні особистості утворюють єдиний процес.
Педагогічно правильно організоване самовиховання сприяє тому, що виховний процес
набуває яскраво вираженого особистісно-зорієнтованого характеру. Як зазначає І. Д. Бех,

виховний процес, який не забезпечує належних умов для розвитку самовиховання, здебільшого будується на безпосередньому
підкоренні, приниженні гідності людини,
врешті-решт не сприяє її моральному становленню, а, навпаки, викликає спалахи агресивності [1, c. 251].
Педагогічне керівництво усвідомленим
самовихованням учнів полягає в ознайомленні їх з ідеями самовиховання, у правильній
орієнтації та консультуванні школярів, допомагає їм вибрати найраціональніші прийоми
та засоби самовдосконалення.
Здійснимо порівняльний аналіз виховання
і самовиховання у вигляді таблиці:
Таблиця 3

Виховання і самовиховання
Виховання
Може інколи здійснюватися незалежно від волі і
бажання вихованця
Не вимагає особливої підготовки виховуваного
Підставою для виховання є замовлення
суспільства
Опір особистості вихованню як зовнішньому
впливові
Виховання дитини починається з її пізнання

Часто розглядається як маніпулювання
особистістю або зовнішній тиск, що стримує
розвиток індивідуальної своєрідності людини,
нав’язує шаблонні норми і способи поведінки

Самовиховання є системною характеристикою особистості й важливим показником
її культури, свідчить про усвідомлення відповідальності перед суспільством за самоформування, якість діяльності та поведінки. У
соціально зрілої особистості самовиховання
стає головною рушійною силою її розвитку, у
конформістської – зовнішні чинники завжди

Самовиховання
Можливе лише за сприятливих зовнішніх умов і
певних внутрішніх передумов
Тісно пов’язане з рівнем інтелектуального,
емоційного, психологічного розвитку особистості,
її свідомості, з почуттям відповідальності
Підставою є усвідомлена потреба особистості у
власному розвитку
Зацікавленість особистості у самовихованні як
власному виборі
Бере свій початок із самоусвідомлення,
усвідомлення себе як особистості і свого місця в
суспільній діяльності
Є виявом внутрішньої свободи особистості,
діяльністю, спрямованою на вільне самотворення

будуть займати панівне становище і пригнічувати внутрішні.
На початку своєї роботи з організації
самовиховання учнів учитель здебільшого,
займається пропагандою та інтерпретацією
ідеї самовиховання, роз’ясненням його
прийомів, подає конкретну допомогу своїм
вихованцям. Коли ж ідея самовиховання
захопить школярів, коли вони достатньою
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мірою опанують прийоми і засоби самовдосконалення, то вчителеві залишається
уміло керувати їхньою роботою над собою.
Система педагогічного керівництва самовихованням включає: по-перше, пробудження
в учнів інтересу та прагнення до самовдосконалення, створення у класі атмосфери серйозного ставлення до самовиховання, широке
роз’яснення на конкретних літературних і
живих прикладах ідеї самовиховання та його
можливостей; по-друге, складання учнями
(частиною класу, а у високорозвинених класних колективах – всіма учнями) особистої
програми самовиховання, підкріплення зусиль учнів, спрямованих на здійснення індивідуальних самозобов’язань, фронтальними
виховними заходами, поступове залучення
нових учнів до самовиховання; по-третє,
активне керування самостійним процесом
вдосконалення особистості кожного учня,
залучення учнівського активу до контролю за
роботою учнів над собою і наслідками
самовиховання.
Щоб допомогти учням виробити адекватну
самооцінку, вчитель може запропонувати їм
анкети-самохарактеристики: “Який я є?”,
“Мої хороші і погані якості”, “Що в мені змінилось?”, а також взаємохарактеристики:
“Що я думаю про тебе?”. У колективі, який
підготований педагогом до самовиховання,
спочатку починають працювати над собою не
всі, а кілька учнів. Адже одні сприймають
ідею самовиховання як власну програму дій,
інші – лише як цікаву інформацію, що
конкретно їх не стосується. Розумне і послідовне продовження роботи з учнями, у яких
поступово розвивається самосвідомість, розрахунок на наслідувальний приклад, коли
інші також візьмуться до роботи над собою, –
такий напрям дій вихователя.
Головним шляхом підготовки педагога до
керування самовихованням учнів є опрацювання педагогічної та психологічної літератури. Це допоможе йому створити перспективний план своїх дій, який поступово, можливо, буде доповнюватись і коригуватись.
У керівництві самовихованням учнів найнеобхідніше – тактовно підтримувати його
усіма педагогами та батьками. Оточити учнів
увагою, доброзичливо ставитись до їхніх
починань, не створювати навколо них атмосфери зневажливості і насмішок, а, навпаки,
атмосферу підтримки і заохочення – такий
єдиний педагогічний курс має панувати у
навчальному закладі.
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Бажано, щоб на уроках історії і суспільствознавства, філософії, фізики, хімії, біології, астрономії, літератури, де йдеться про
видатних учених, мислителів, митців, учителі
неодмінно розкривали, яким шляхом вони
йшли до успіху і визнання, розповідали їхні
біографії. Адже багато видатних людей стали
такими лише завдяки величезній роботі над
собою, винятковій працездатності і відданості
ідеї. На жаль, це далеко не завжди роблять на
уроках, недостатньо залучають потенціал виховувального навчання. Мало про це
говориться і на предметних вечорах, заняттях
гуртків, учнівських наукових товариств, у
шкільній пресі. А проте ознайомлення з
життєвим подвигом видатних людей може
суттєво
допомогти
педагогам
у
запровадженні морального самовиховання.
Серед
багатьох
форм,
які
успішно
використовують класні керівники, педагогиорганізатори у практиці своєї роботи з
учнями, виділимо як найплідніші для
самовиховання – диспути, читацькі конференції, етичні бесіди, обговорення фільмів і
книг, а також спорт, туризм.
У розпорядженні вихователя є багато
цікавих і дієвих засобів, які можуть бути
використані для пропаганди самовиховання.
Поряд з колективними виховними справами
класний керівник широко використовує
індивідуальні засоби педагогічного впливу на
учнів, які широко охоплюють всі аспекти
його діяльності, спрямованої на формування
особистості кожного школяра.
У керівництві самовихованням трапляється багато труднощів. Здебільшого вони стосуються перевиховання тих підлітків чи юнаків, які мають негативні тенденції поведінки і
взагалі поводять себе “на зло” вихователям.
Самовиховання тоді дає максимальний ефект,
коли ним охоплено не тільки кращих учнів, а
й категорію “складних” підлітків, юнаків та
дівчат. Воно може відвести їх із хибного
шляху. Такі учні позитивно сприймають новий підхід до них – те, що їх перестають
вважати найгіршими, і, якщо в них є сила волі
і достатня мотивація, вони старанно працюють над собою. Кожний успішний крок з
перевиховання цих учнів, залучення їх до
самовиховання – значна педагогічна перемога.
Достатньо підготованим учням варто
запропонувати вести щоденник самоаналізу,
який може складатися приблизно з таких
розділів.
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Таблиця 4
Щоденник самоаналізу учня
№
з/п
1.

Назва розділу
Вступний

2.

Значення
самовиховання
в житті людини

3.
4.

Програма
самовиховання
Корисні справи

5.

Роздуми

6.

Наукова організація праці
Інформаційнодовідковий

7.

Зміст розділу
Учень визначає девіз, правила життя, моральний ідеал, мету життєдіяльності,
самообов’язки в навчанні та праці
Записуються приклади з життя видатних людей, про яких школярі дізнаються з
книг, зокрема з релігійної літератури (Біблії, творів Отців Церкви і християнських подвижників, інших священних текстів), психологічних і філософських
творів; кінофільмів, розповідей старших або інших джерел. У цьому розділі
вміщується сторінка крилатих висловів, віршів, уривків із прозових творів про
місце й значення самовиховання в житті людини
Розділ містить план саморозвитку і програму самовиховання, які допомагають
учневі спрямовувати свою діяльність
Учень занотовує справи, які
виконав, щоб опанувати раціональну
самоорганізацію та принести користь людям
Розділ призначений для запису своїх думок і міркувань, монологів та
висновків щодо власної самоорганізації
У розділі фіксуються різні пам’ятки, поради, правила самоорганізації – як
рекомендовані, так і самостійно розроблені учнем
У цьому розділі учень веде облік своєї успішності, дає перелік власних помилок, занотовує графіки консультацій, заліків, розклад уроків, занять секцій, гуртків,
факультативів, список цікавих книг, публікацій у газетах та журналах тощо

Щоденник самоаналізу учня є вагомою
складовою методу самоорганізації особистості людини, який суттєво допомагає у
мобілізації зусиль особистості в роботі над
собою. Учні можуть обмінюватися досвідом
самопізнання та самоорганізації, роздумами
про сенс життя, власними знахідками, спільно
знаходити вирішення назрілих проблем. Це
допомагає подолати байдужість у ставленні
один до одного, сформувати ціннісні орієнтації особистості.
Щоб виробити в учнів послідовність і
цілеспрямованість на заняттях із самоорганізації їм варто запропонувати такі теми для
творчих роздумів: “У чому сенс мого життя?”, “Яка моя життєва місія і призначення?”, “Які таланти і здібності, даровані мені
Богом і природою, я повинен розкрити?”,
“Що я можу дати світові?”, “Чим я можу
бути корисний людям?”, “Моя самоорганізація”, “Яку перемогу я одержав над самим
собою?”, “Яким я був учора, яким я буду
завтра?”, “Хто і який мій найголовніший
учитель і вихователь?” тощо.
Для успішного опанування учнями основ
людинознавства та самоорганізації особистості доцільно навчати їх не лише вербально,
а й практично, залучаючи до роботи в межах
учнівських творчих об’єднань (гуртків, клубів, об’єднань за інтересами та ін.).
Створення у школі сприятливих психологічних умов довіри, творчих взаємин сприяє
залученню учнів до занять порівняно склад-

ними питаннями самоорганізації особистості
людини:
• опанування технікою позитивного самовпливу та іншими психотехніками;
• розвитком життєвих, зокрема духовних,
компетентностей;
• розвитком алгоритмічного мислення, що
дає змогу з найменшою затратою сил, засобів,
психічної та фізичної енергії, часу розв’язувати проблеми та завдання, які у них виникають;
• удосконаленням академічних, організаторських, творчих, експресивних здібностей
та вмінь;
• розвитком уміння розумно й тактовно
розв’язувати неминучі в житті конфліктні
ситуації та принципові суперечності;
• опанування основами педагогічного
спілкування, що дає змогу передавати свої
знання щодо самоорганізації іншим;
• виявленням негативних якостей та
властивостей власного характеру та пошуком
діяльних шляхів їхнього подолання тощо.
Планомірне й систематичне навчання школярів основ самоорганізації особистості, їхне
активне залучення до процесу самоорганізації
дає значний педагогічний ефект:
1) активізує всі види діяльності та спонукає
виявляти зустрічні зусилля стосовно свого
навчання, виховання й розвитку, що сприяє
підвищенню успішності, дисципліни, організованості тощо;
2) сприяє ефективному самопізнанню, самовизначенню, самореалізації;
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3) формує високе почуття відповідальності за
власну поведінку, що оптимізує соціалізацію
особистості, виробляє правильну самооцінку,
привчає до рефлексії та передбачення, самоконтролю поведінки;
4) прискорює формування головного чинника розвитку особистості – суб’єктного. Завдяки цьому людина повною мірою використовує для самовдосконалення всі особистісні
ресурси;
5) знімає з учнів властивий їм опір педагогічному впливові ззовні, роблячи їх самокритичними та сприйнятливими до педагогічних вимог, що автоматично прискорює
цивілізований розвиток;
6) надійно запобігає здійсненню неповнолітніми людьми злочинів та правопорушень;
7) суттєво полегшує працю вчителя, вихователя, звільняючи від постійного й неприємного обов’язку підганяти, контролювати, примушувати дітей учитися, правильно поводитися;
8) надає можливість педагогові швидше й
точніше виявляти індивідуальні особливості
дітей та обґрунтованіше керувати якістю
навчання й розвитку кожного з них.
Розширення знань учнів і педагогів у галузі самоорганізації спонукає сучасну школу
стати школою саморозвитку особистості.
Учень у цій школі має стати учителем і вихователем самого себе, забезпечуючи таким
способом надійну основу власної подальшої
життєдіяльності. Варто також пам’ятати, що
за прогнозами футурологів, у XXI ст. людині
доведеться не лише безперервно підвищувати
свою професійну кваліфікацію, а й змінювати
свою професію як мінімум 2–3 рази. Виконання цього завдання можна реально забезпечити, лише значно поглибивши науково-методичну підготовку педагога насамперед у галузі
пізнання людської природи та закономірностей
становлення особистості на всіх її вікових етапах.
У наш час вважається загальноприйнятою
думка про те, що ефективне управління
складними самоорганізаційними системами,
до яких належить і людина, вже неможливе
лише на основі досвіду, інтуїції, природної
кмітливості. Потрібні спеціальні знання в
галузі науково-практичного людинознавства,
зокрема системного підходу до формування
людської особистості.
Отже, успіх виховання значною мірою
залежить від фахового рівня педагога,
ступеня педагогічної творчості, прагнення до
пошуків кращих методів виховання. Це
особливо стосується проблеми педагогічного
керівництва самовихованням – важливої, але,
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на жаль, мало опрацьованої ділянки виховної
роботи. Організація самовиховання вимагатиме ретельної підготовки педагога в галузі
загальної та педагогічної психології, глибокого знання методики виховання, специфіки
процесу самовиховання, його вікових особливостей. Головним шляхом підготовки педагога до керування самовихованням учнів є
опрацювання педагогічної та психологічної
літератури, його власна самоосвіта і саморозвиток, постійне підвищення кваліфікації.
У Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти для вчителів
читають лекції і спецкурси з проблем організації самовиховання учнів. На курсах підвищення кваліфікації педагогів-організаторів
протягом листопада 2010 – березня 2011 р.
проводилося анкетування, щоб з’ясувати стан
самовиховання у школах. Було опитано 100
осіб. Відповіді на запитання анкети виявили
недостатню компетентність більшості опитаних. Правильно дали визначення самовиховання, сформулювали його мету і завдання, а
також вказали методи самовиховання майже
25% опитаних – тих, що попередньо прослухали лекцію на тему організації самовиховання у школі.
Вони відзначили, що самовиховання – це
цілеспрямована свідома діяльність особистості з метою вироблення в собі бажаних
духовних, інтелектуальних, фізичних та
інших позитивних рис і усунення негативних.
Мета самовиховання – пошук сенсу життя і
реалізація потенційних можливостей людини,
активне самотвердження у суспільному житті. Завдання самовиховання – формування і
корекція потреб, викорінення негативних і
формування корисних звичок, досягнення
згоди зі самим собою.
Більша частина опитаних дали нечіткі
відповіді. Деякі з них були близькі до
правильних. Так, анкетовані стверджували,
що самовиховання – це “удосконалення самого себе, моральної свідомості та поведінки”,
“підвищення своїх людських, моральних
якостей”, “самостійна діяльність учнів з
вироблення громадянських, моральних якостей”, “робота над своїми недоліками, праця
над собою” та ін. Окремі відповіді, у яких
йдеться про те, що самовиховання – це
“виховання особистості, моральних якостей”,
“виховання, що спрямоване на розвиток та
вдосконалення творчих здібностей особистості” тощо, свідчать про нерозрізнення
понять “виховання” і “самовиховання”.

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2011 / № 2

Мету самовиховання педагоги-організатори визначають по-різному: “прагнення
досягти
ідеалу”,
“творчий
розвиток
особистості”, “зрозуміти себе, краще вивчити
свої позитивні і негативні якості”, “сприяти
самовихованню учнівського колективу та
створенню необхідних умов для спілкування,
вести підготовчу роботу до самостійного
життя”, “удосконалювати свою особистість”,
“вміти працювати над собою”. Деякі
відповіді, знову ж таки, засвідчують, що
окремі педагоги не розмежовують виховання
і самовиховання. Хоча, справді, це два
аспекти
одного
процесу
формування
особистості, проте мета, завдання і методи у
них не збігаються. Тому визначення мети
самовиховання на кшталт “виховувати
здібних,
активних,
відповідальних
та
свідомих
особистостей
суспільства”,
“навчити людину повірити у свої сили, здібності, розкрити свій творчий потенціал”,
“сприяти всебічному гармонійному розвитку і
духовному багатству кожного учня” не
цілком правильне, оскільки у процесі самовиховання виховні зусилля особистості спрямовані не на інших, а на самого себе.
Методи, форми і прийоми самовиховання
частково названо правильно (самооцінка,
самоаналіз, самоспостереження, самопізнання, самоконтроль, самодисципліна, дотримання правил поведінки, ведення щоденників
самоаналізу, обдумування вчинків, самоосвіта, читання, опрацювання літератури, перегляд і осмислення відеоматеріалів, засобів
Інтернету, Дні самовиховання, аналіз чужих
думок та чужого досвіду та ін.), але значна
частина педагогів називає методи, які за
певних обставин можуть мати самовиховний
ефект, проте все ж не є у прямому розумінні
методами самовиховання (лекції, семінари,
виховні заходи, бесіди, круглі столи, диспути,
розповіді, індивідуальні бесіди, ігри, конкурси, бали, шкільні і позашкільні свята, дні
відкритих дверей, творчі заходи, колективні
форми роботи, зустрічі з цікавими людьми,
перегляд та обговорення цікавих фільмів, твочі роздуми, “відкриті трибуни”, анкетування,
інтерв’ю тощо).
На запитання “Хто з видатних педагогів
вказував на необхідність самовиховання?”
відповіли: В. Сухомлинський (95% опитаних), А. Макаренко (25%), Г. Ващенко (22 %),
К. Ушинський (20%), Г. Сковорода (10%),
Амонашвілі (2%), О. Вишневський (2%),
І. Огієнко, Песталоцці, С. Русова, Я. Коменський, П. Юркевич – по 1 %.

Вважають своїм професійним обов’язком
організацію самовиховання учнів 98 %, які
також підтвердили, що заходи з організації
самовиховання передбачені у їхньому плануванні роботи, хоча це досі чітко не прописано
у посадових обов’язках ні педагога-організатора, ні класного керівника. Серед цих
заходів було названо: проекти, обговорення
телепередач, складання плану самоосвіти і
самовиховання, свята ввічливості, тренінги,
робота з учнівським парламентом, пошук
матеріалів до проведення заходів, догляд за
пам’ятниками, могилами видатних людей,
відвідування будинків для літніх людей,
тематичні лінійки, конференції, бесіди, профорієнтаційна робота, дискусії за круглим
столом “Я – частина Всесвіту”, “Людино,
Земля – твій дім” тощо.
На запитання “Чи популяризуєте Ви ідею
самовиховання?” відповіли “так” 20 % педагогів-організаторів і назвали такі способи
популяризації цієї ідеї: через власний приклад,
приклад інших учнів, виховні заходи, бесіди,
через залучення до форм і засобів самовиховання словом “треба”, проведення круглих
столів, організація клубів “Ерудит”, “Що?
Де? Коли?”, випуск стінгазет, зустрічі з цікавими людьми, бесіди, тренінги, індивідуальна
робота, обговорення фільмів, читання та
обговорення філософських висловів, перегляд
телепередач на тему самовиховання, розповіді дітям про новітні шляхи самопізнання,
пропозиція вести щоденники самооцінки.
На запитання “Які виховні бесіди на теми
самовиховання проводите?” педагоги-організатори дали дуже цікаві і різноманітні відповіді.
Названі ними бесіди можна приблизно поділити
на декілька тематичних груп: “Самопізнання і
саморозвиток” (“Чарівний світ дитинства”,
“Самокритичність: добре чи погано?”, “Пізнаючи себе, пізнаєш світ”, “Я і мій розпорядок дня”,
“Що ти знаєш про себе?”); “Сенс життя і
призначення людини” (“Для чого живе
людина?”, “Хто ми є?”, “Найцінніше в моєму
житті”, “Бути на землі Людиною”); “Самоідентифікація як людини і громадянина” (“Я –
українець, і цим горджуся”, “Ти знаєш, що ти –
людина?”, “Моя унікальність”, “Я – особистість”, “Ким бути, яким бути?”, “Знайди своє
Я”, “Мої здібності”, “Я і світ навколо мене”, “Я
– особистість”, “Повір у себе”, “Знайди себе”,
“Я не самотній у цьому світі”, “На кого ти
хочеш бути схожим?”, “Розкажи мені про себе”, “Я – дитина Божа”, “Що таке особистість?”); “Самореалізація в соціумі” (“Ти і
твій друг”, “Суд над байдужістю”, “Кого легше
51
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оцінити: себе чи товариша?”, “Як виробити
активну життєву позицію?”, “Що означає бути
толерантним?”, “Культура спікування”, “Правила поведінки в транспорті, у школі, в громадських місцях”, “Правила та обов’язки учнів”,
“Учнівська форма: вимоги дисципліни чи
забаганка вчителів”); “Самоконтроль і самокорекція поведінки на основі моральних норм”
(“Закон і мораль”, “Стосунки між підлітками”,
“Нехай панують на землі добро і справедливість”, “Доброта врятує світ”, “Добро і зло”,
“Умій бути вдячним”, “Ісус у твоєму серці”,
“Гріх убивства”, “Вчимось жити”, “Будь милосердним”, “Твори добро”, “Вчися контролювати
свої думки, емоції, вчинки”, “Не роби іншому
того, що тобі не миле”, “Слово, як горобець,
вилетить – не впіймаєш”, “Ми – ввічливі”, “Будь
культурним”, “Моральні відносини між старшими і молодшими”, “Будь людиною і люди тебе
поважатимуть”, “Я і колектив”); “Позитивне
самонавіювання і самопрограмування, розкриття творчих здібностей” (“Дивимось у
майбутнє”, “Повір у себе і в тебе повірять інші”,
“Медитація – шлях самопізнання і розвитку
творчої уяви”, “Як досягти успіху у житті?”);
“Роль виховання і самовиховання у формуванні особистості” (“Самовиховання у сім’ї і
школі”, “Вихованість і самовиховання”, “Вихованість – це обов’язок чи внутрішній голос?”,
“Феномен “нових дітей” і духовне виховання та
самовиховання”, “Вплив доброго слова на виховання дитини”, “Роль самовиховання у формуванні особистості”, “Школа самовиховання”);
“Здоровий спосіб життя” (“Проблеми ВІЛСНІДу”, “За здоровий спосіб життя”, “Шкідливі
звички – дорога в безодню!”, “Алкоголь – ворог
здоров’я!”, “Ні – наркотикам!”, “Вплив конфліктів на здоров’я”, “Про дівочу гордість та чоловічу мужність”, “Суд над шкідливими звичками”, “Гріх пияцтва”).
Наведений широкий тематичний спектр
бесід свідчить про те, що, справді, педагогиорганізатори активно популяризують ідеї самовиховання і саморозвитку, самопізнання і самовдосконалення людини. Важливо, щоб цей процес став більш цілеспрямованим і системним.
На запитання “Чи займаєтеся Ви самовихованням?” ствердну відповідь дали 80%
опитаних. На запитання “Чи потрібне самовиховання для батьків і вчителів?” позитивно
відповіли усі. Аргументи на користь того,
чому дорослим потрібно виховувати самих
себе, такі: це прагнення бути кращим; кожен
має прагнути стати кращим – у цьому потреба
людства; учителям самовиховання потрібне,
щоб удосконалювати свої професійні навич52

ки, батькам – щоб знайти спільну мову з
учителями і дітьми; щоб краще себе зрозуміти; щоб іти в ногу з часом; щоб подавати
гідний приклад дітям (30%); дитину виховує
кожна хвилина життя, кожен крок, слово,
справа тих, хто навколо; у житті можна виховати тільки одну людину – самого себе; від
самовиховання дорослих залежить вихованість дітей; щоб мати змогу виховати дітей,
треба насамперед вміти виховати себе; щоб
краще зрозуміти молоде покоління; щоб навчити дітей отримувати задоволення від самого
життя, щоб досягти успіху у житті. Як бачимо,
доволі переконливі аргументи, які свідчать про
глибоке розуміння педагогами ролі позитивного прикладу дорослих, батьків і вчителів,
необхідності взаємовиховання дорослих і дітей.
На запитання “Чи достатньо залучено потенціал самовиховання у школі?” відповіли:
так – 20%, ні – 65% опитаних, решта утрималися від відповіді. Педагоги запропонували
такі пояснення, чому процес самовиховання у
школі недостатньо налагоджений: не вистачає
часу, учні дуже перевантажені здобуванням
знань, на все інше – часу обмаль; процес має
бути масовішим; мало беруть участь класні
керівники; у деяких школах немає психолога,
а його допомога дуже доречна; сучасним
дітям це більше потрібно, ніж педагогам, які
звикли до “рівняння під лінієчку”; учителям
легше працювати з цілим класом, ніж з
кожним зокрема; вчителі звикли виховувати
учнів, а не сприяти їхньому самовихованню;
треба більше працювати; потрібно дбати про
своє самовиховання, щоб вимагати від інших;
люди більше зацікавлені у матеріальному;
низька обізнаність батьків і вчителів з цієї
тематики, недостатньо літератури на цю тему
у шкільній бібліотеці, відсутність технічних
засобів у школі; діти дуже рідко відвідують
бібліотеку, мало читають, мало спілкуються.
Як бачимо, причини недостатнього розвитку процесу самовиховання у школі педагоги об’єктивно вбачають переважно в
неготовності дорослих, передусім вчителів, а
часом у їхньому небажанні та невмінні
організувати цей процес. Також перешкодою
є стереотипи знаннєцентричної педагогіки,
хоча сьогодні акцент робиться не на засвоєнні
певної суми знань, а на формуванні життєвих
компетентностей, особистісному розвиткові
учнів і педагогів. Недостатня матеріальнотехнічна база школи, відсутність психолога,
брак відповідної літератури у шкільній бібліотеці, низький рівень її відвідування учнями
– також вагомі причини. А ось щодо нестачі
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часу, то, на наш погляд, цей аргумент непереконливий, бо самовиховання вимагає не
стільки спеціально відведеного часу, скільки
сформованих установок та мотивів, відповідного виховного середовища, створених зовнішніх умов, стимулювання і заохочення за
досягнуті результати, тобто правильного
розподілу пріоритетів.
Не можемо погодитися з відповіддю одного учасника опитування, який заявляє, що
“самовиховання не має перевищувати
виховання. Діти дуже пасивні і безвідповідальні”. Самовиховання не “перевищує” виховання, а його органічно доповнює. Як
стверджують фахівці, виховання має сенс у
середньому до 12 років, а далі воно мусить
органічно перейти у самовиховання, і цей
процес триватиме усе подальше життя. А
пасивність і безвідповідальність наших дітей,
а потім і дорослих громадян і є, на наше
переконання, наслідком надмірної опіки над
ними, того, що ми робимо ведмежу послугу
своїм дітям, пропонуючи їм готові знання,
вирішення проблем, не даючи їм свободи
вибору, можливості вияву вільної творчої
ініціативи, не заохочуємо до нестандартного і
критичного мислення, не вважаємо дітей
самодостатніми особистостями… Через брак
педагогічного такту і педагогічної культури
формуємо у наших дітей свідомість жертви,
комплекс неповноцінності, занижену самооцінку, цинізм та інфантилізм й інші потворні
явища, викоренити які у середовищі молоді
можна, лише налагодивши гуманістичні
взаємини, практикуючи педагогіку співробітництва і життєтворчості.
Що слід зробити, щоб робота із самовиховання зайняла належне місце у виховному
процесі школи? Знову маємо широкий спектр
цікавих пропозицій: підвищувати самосвідомість учнів; створити стійку мотивацію; учні
мають усвідомити потребу у самовдосконаленні; переконати учнів у необхідності самовиховання, у можливості досягнення бажаних результатів; вести роз’яснювальну роботу; звертати більше уваги на проведення днів
самовиховання, балів ввічливості, організовувати зустрічі з батьками, на яких проводити
бесіди із самовиховання; більше звертати
увагу на самовиховання батьків, учнів, учителів; налагодити роботу з учнями та батьками; проводити більше бесід, лекцій, виховних
заходів на цю тему; навчити педагогів правильно організовувати процес самовиховання
у школі; самому стати на шлях самовиховання; інформувати вчителів про необхідність

проведення роботи із самовиховання; передусім змінити мислення педагогів, їхню самосвідомість; приділяти самовихованню учнів
більше уваги з боку всіх учителів школи;
треба, щоб педагогічний колектив діяв спільно; педагогам потрібно активно впроваджувати самовиховання в учнівському колективі;
має бути приклад педагогів; власний приклад
у роботі, поведінці, участь у громадському
житті села, району; треба більше працювати;
правильно організовувати роботу, починаючи
з дирекції школи та учителів; створити
сприятливі умови; атмосфера шкільного
життя має сприяти активній діяльності
вихованця, потрібно захопити його ідеєю
самовиховання; шукати необхідний матеріал,
телепередачі; регулярно проводити консультації, бесіди психолога з учнями; продумати
методи і форми, цікаві дітям; належно спланувати гурткову роботу: за інтересами учнів,
а не довантаженням учителів; організовувати
і збагачувати духовне життя вихованців;
проводити медитації, педагогічні читання;
запровадити у школі вивчення філософії,
проводити більше круглих столів, диспутів із
батьками, обов’язково впроваджувати у виховний план школи заходи із самовиховання;
скласти плани роботи із самовиховання;
розробити шкільну програму із самовиховання для учнів, батьків, учителів, щоб ця
робота не була стихійною, випадковою;
допомагати учням у самоконтролі, стимулювати цей процес різними методами і
прийомами; контролювати поведінку учнів,
виховувати повагу до старших, батьків, самоповагу, самодисципліну; зміцнити матеріально-технічну базу школи.
До цих змістовних і конструктивних пропозицій педагогів-організаторів варто прислухатися. Має бути вироблена освітня політика,
спрямована на активізацію самовиховання
усіх суб’єктів освітнього процесу.
І, нарешті, на запитання: “Що Ви думаєте
про перспективи самовиховання у школі?”
20% опитаних не дали жодної відповіді, інші
ж визнали, що самовиховання дуже потрібне і
має зайняти у школі важливе місце, з часом
навіть стоятиме у школі на одному з перших
місць або й на першому місці у комплексній
системі виховання. Воно забезпечить дружні
стосунки між учителями, учнями, дорослими
і дітьми; дасть можливість учням більше
розкритися і пізнати себе; допоможе більше
розвивати індивідуальні здібності, нахили
учнів; допоможе розвинути творчу особистість, розкрити творчі здібності дітей,
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сприятиме гармонійному розвитку. Але самовихованням і самоосвітою мають займатися
всі: від директора до першокласника, батьків.
Має бути створена чітка концепція самовиховання. Щоб був результат, потрібна щоденна кропітка робота. Самовиховання займе
належне місце у виховному процесі школи,
якщо проводитися належну роботу. Процес
треба налагодити, бо запроваджуються програми самовиховання, та й люди стають свідомішими. Наступне покоління – уже інше,
воно несе зміни у навколишній світ, внесе і в
педагогіку. Приділяючи більше уваги самовихованню, можна побачити результат у вихованні
дитини, її культурі, поведінці.
Трапляються й поодинокі песимістичні
думки щодо перспектив самовиховання. Так,
деякі педагоги не впевнені, що у самовиховання є перспективи, а деякі вважають, що
самовиховання буде розвиватись, але дуже
повільно. На їхню думку, школа ще не готова
до самовиховання. Вчителі дуже перевантажені.
Ми переконані, що не можна чекати, а
треба активно розпочинати цей процес.
Класні керівники, шкільні психологи, соціальні педагоги, педагоги-організатори, вчителі-предметники, бібліотекарі, заступники
директора з виховної роботи та й сам директор – увесь педагогічний колектив має горіти ідеєю самовиховання, поглиблювати свої
знання і вміння в цьому напрямку, формувати
у себе компетентності самоосвіти і саморозвитку і допомагати в цьому учням та батькам.
Висновки і перспективи подальшого
дослідження. Загальна закономірність розвитку
педагогіки сьогодні полягає у переході від
зовнішніх, примусових впливів на вихованців
до формування свідомішого їхнього ставлення
до власного розвитку. Цей процес пов’язаний з
усе більшим включенням елементів самовиховання у загальний виховний процес.
Рівень розвитку самовиховання, самовдосконалення є одним із показників соціальноморального здоров’я суспільства, ефективності й дієвості виховної роботи. Аналіз виховної практики дає змогу зробити висновки,
що самовиховний потенціал особистості у її
формуванні та розвитку достатньою мірою
ще не використовують. До того ж, перебільшують роль впливів зовнішніх чинників у
розвитку особистості, що веде її до соціальної
пасивності, морального утриманства, безвідповідального ставлення індивіда до власного
розвитку, діяльності та стилю життя.
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Активізації процесу самовиховання учнів
сприятиме реалізація таких організаційнопедагогічних умов:
– розширення ціннісно-мотиваційного поля учня через актуалізацію цінностей самовиховання засобами виховного простору;
– збагачення змісту виховної роботи
вчителів ідеями та концепціями розвитку та
саморозвитку особистості, технологіями самовдосконалення і життєтворчості;
– запровадження інтерактивно-рефлексивних форм, методів та засобів професійного самовиховання педагогів під час викладання
спецкурсу “Організація самовиховання особистості”;
– формування
досвіду
самовиховної
діяльності учнів на основі популяризації ідеї
самовиховання, створення щоденників самоаналізу, програм самовиховання.
Для активного впровадження самовиховання у практику сучасної школи потрібно
зміни у підготовці і перепідготовці педагогічних кадрів, зокрема запровадження спеціальних спецкурсів, які допомогли б учителеві
оволодіти основами комплексного людинознавства на ґрунті досягнень сучасної науки,
навичками практичної духовності, духовними
компетентностями, методами і прийомами
самопізнання і самовдосконалення.
Педагог, який навчає молодих людей самовиховання, має бути знавцем людської природи і творцем найбільшої цінності – гуманної,
гармонійно розвиненої, сильної особистості,
здатної реалізувати свій потенціал у служінні
народу і людству.
Планомірне й систематичне залучення
школярів до процесу самовиховання сприяє
гуманізації освітнього процесу, утвердженню
педагогіки співробітництва і життєтворчості,
наближає створення школи майбутнього –
школи саморозвитку особистості.
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Тамара Тюріна

Виховання та самовиховання душі: синергетичний підхід*
І сучасна наука, і релігійні вчення, і духовно-філософські системи розглядають людину
як мешканця Землі і Всесвіту, яка має і
космічне, і земне коріння, є своєрідним синтезом, єдністю духу, душі й тіла. Наші душа і
дух належать Світу Вищому, Тонкому,
Духовному, а наше щільне тіло – Землі.
Проблема дослідження сутності духовної
природи людини, зокрема феномену людської
душі, була і є актуальною протягом всього
існування людства.
Дослідженням цієї проблеми займалися
такі давньогрецькі мислителі, як Аристотель і
Геракліт, Платон і Плотін, а в епоху середньовіччя – Св. Августин та Т. Аквінський, у
ближчі до нас часи – Г. Кониський, І. Кант,
Г. Гегель, П. Юркевич, Е. Гуссерль, К. Юнг,
І. Огієнко, В. Войно-Ясенецький (архиєпископ Лука) та ін., а також представники сучасної світової і вітчизняної науки (природничої,
філософської, психолого-педагогічної): О. Акімов, С. Гроф, Е. Мертон, Р. Моуді, О. Радугін, Г. Шипов, Т. Ярцева, В. Казначеєв, П. Гаряєв, Е. Бороздін, І. Волков, К. Коротков,
В. Жуков, Е. Мулдашев, Г. Шевченко, В. Онищенко, М. Чумарна, О. Вишневський, Л. Кудрик, Л. Мазур, А. Васильчук, Т. Шубейкіна та ін.
Органічною складовою процесу формування
цілісної високодуховної людини є виховання та
самовиховання її душі. Як слушно вважає
О. Вишневський, виховання і розвиток душі –
серцевина самостановлення людини, головний
стрижень її самовдосконалення [4, с. 201].
*

Тюріна Т. Шляхи духовного формування особистості.
Книга для педагогів, психологів, філософів. – Львів:
СПОЛОМ, 2007. – С. 34 -53.
Синергетика – наука про взаємозв’язок і взаємодію. Як
центральна наукова парадигма сучасної постнекласичної науки, синергетика є варіантом нового розуміння
науки: вона формує нову раціональність, що передбачає
усі форми пізнання дійсності (наукові і ненаукові), стає
основою для їхньої інтеграції та взаємодії між собою,
фундаментом для синтезу науки, релігії та езотерики.
Наукові, релігійні та езотеричні методи у методології
синергетики не протиставлені, а взаємодіють між
собою, взаємодоповнюють та взаємозбагачують одне
одного. Людська душа, як і феномен духовності, має
надособистісну природу, і дослідження її з позицій
лише аналітичної класичної науки певною мірою
обмежене. Тому, на наш погляд, саме синергетичний
підхід є найефективнішою методологічною базою для
дослідження такого феномена, як людська душа, тому
що він, передбачаючи інтегративний підхід до її вивчення, допомагає осягнути різні аспекти, грані, глибинну
сутність та внутрішні механізми її розвитку.

Ми пов’язуємо виховання душі насамперед із становленням людини як соціальної
істоти, підняттям її на рівень людини
високоморальної.
Досить часто у соціально-гуманітарних
науках моральне виховання асоціюється з
духовним. На наш погляд, моральність людини і її духовність – це різні рівні розвитку
людської істоти. Так, моральність передбачає
орієнтацію людини насамперед на суспіль-ноісторичні норми та цінності, на конкретні
оцінки інших, спільноти. Важливе завдання
морального виховання – навчити жити людину серед людей, дотримуючись певних норм і
правил, прийнятих у суспільстві, тобто
адаптувати її до соціуму.
Духовність – це здатність людини жити і
діяти заради інших, «віддавати», а не «брати», бути вільною, незалежною, самостійною.
Розуміючи відносність моральних критеріїв,
що діють у суспільстві, високодуховна
людина приймає рішення, виходячи із вищого
розуміння Добра, Блага, Істини, орієнтуючись
на своє Вище Духовне «Я», усвідомлення
призначення і сенсу свого життя.
Шлях до рівня людини духовної довгий і
тернистий, тому що кожна людина повинна
розвивати свою Божу іскру у полум’я духовності за допомогою лише власних зусиль.
Це шлях до самої себе, «внутрішньої» людини, до свого справжнього, істинного єства,
духовного «Я», яке постійно нагадує нам про
Вічність. Вище Духовне «Я» – це все найкраще, що заклав в нас Творець: сумління, милосердя, доброта, радість, душевна гармонія,
туга за Вищим, а також внутрішня потреба і
прагнення вдосконалювати себе і оточення,
здатність до самопожертви. Отже, Дух – це
Розум Всесвіту, частка Божого Єства в
людині, а духовність – це інтегративна якість
людини, найвище досягнення людської істоти, що напрацьовується шляхом її власних
індивідуальних зусиль, наполегливої морально-духовної роботи [22, с. 109-110].
Спробуємо розкрити сутність поняття
«виховання душі», його складових, шляхів та
засобів його реалізації з погляду сучасної
психолого-педагогічної науки, богословських
джерел тощо.
На думку багатьох учених, мета сучасного
виховання – сутнісно людська – «… знайти,
підтримати, розвинути людину в людині… »
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[11, с. 3], сприяти досягненню нею повної
людяності, самореалізації свого людського
потенціалу.
У психолого-педагогічній літературі людяність тісно взаємопов’язують з душевністю
людини, яка виявляється у сердечності, чуйності, відкритості, щирості, доброзичливості,
здатності співчувати іншій людині, розуміти,
сприймати її як самоцінність.
Цікаві міркування щодо виховання душевних якостей людини зустрічаємо у педагогічній спадщині відомого вітчизняного мислителя, педагога і богослова Івана Огієнка. Він
писав про те, як важливо дисциплінувати
людську душу, оволодіти вмінням любити,
прощати, творити добро, знаходити радість у
праці, бути милосердним, уміти боротися зі
злом; розкривав сутність цих душевних
виявів. Іван Огієнко писав: «любити – то
служити». Суть цього поняття він розкриває
своїми афористичними висловами: «Служити
– це чинити ближньому чи народові добро»,
«Служити за Христом [Мат. 25; 44] треба
голодному, спраглому, чужинцеві, голому,
хворому, ув’язненому».
У творах І. Огієнка знаходимо поради, як
любити ближнього – любити думкою, словом,
ділом. «У кожному ближньому треба бачити
свого брата, і служити йому треба, як братові», або «Рідний народ – це твій брат, і служити йому, як рідному братові».
Він писав: «Через брак любові люди
черствіють, а серце їх кам’яніє, холодніє і
мертвіє». Ті, хто не вміють любити, часто не
розуміють сенсу окремих подій, «тонуть у
власному самолюбстві», їм «повна радість
життя недоступна». Мислитель вважав любов
до ближнього, до свого народу, рідної землі,
материнської мови основними рисами досконалої в моральному плані особистості.
Особливе значення у процесі душевного
становлення людини у педагогічній творчості
І. Огієнка має усвідомлене формування уміння прощати, бути милосердним, спрямування
себе на творення добра тощо. Так, за словами
І. Огієнка, той, хто вміє прощати, набагато
духовно сильніший, ніж той, хто таїть у собі
злобу, накопичує негативну енергію і, як
наслідок, більше втрачає в моральному плані,
ніж здобуває.
Бути милосердним означає мати співчуття
до того, хто в біді; намагатися зрозуміти причину будь-якого вчинку; засуджувати вчинок,
а не людину; виявляти співчуття не словом, а
ділом; ділитися всім можливим з усіма, хто
потребує; допомагати духовно слабшому.
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Мислитель визначав добро як «все те, що
не приносить людям і їхнім ближнім шкоди».
Людина, яка творить добро, в розумінні Івана
Огієнка, примножує свою духовність, гартує
розум, приваблює оточення і цим засвідчує
свою досконалість. «Праця – то ціль людського життя», – часто наголошував у своїх творах І. Огієнко. Замість слова праця він вживав
словосполучення «служба для народу». За
його словами, служба для народу приносить
нам найбільше задоволення, а тим і щастя.
Для досягнення цілей у житті вимагається
самовіддана праця. «Народ … ніколи не забуває
тих, хто йому чесно служить» [13, с. 76-78].
Що вкладають у зміст поняття «виховання
душі», християнське віровчення, духовнофілософські системи, психолого-педагогічна
наука? З яких компонентів складається душевне виховання?
Згідно з християнською антропологією,
душевні явища поділяються на три розряди:
думки, почуття та бажання. Органом, що
відповідає за розумову діяльність, є мозок.
Головним органом почуттів прийнято вважати серце, воно ж трактується як відповідний
центр життя людини. Бажаннями людини
керує воля. Отже, за християнським віровченням, душевне виховання – це розвиток почуттів, розуму та волі.
Зазначимо, що і за духовно-філософськими вченнями (теософією, Живою Етикою
та ін.) людська душа містить в собі
пристрасті, емоції, почуття, розум. Відповідно, душевне виховання трактується як
виховання почуттів, розуму та волі.
Сучасна психолого-педагогічна наука пов’язує душевне виховання з формуванням емоційно-вольової та інтелектуальної сфер людини,
тобто переважно з моральним, естетичним,
інтелектуальним вихованням особистості.
У чому ж полягає сутність виховання почуттів, розуму та волі та якими є шляхи їхнього
розвитку? Як вже зазначалося раніше, святоотцівська традиція розрізняє в людській душі
вплив трьох сил: мисленнєвої, чуттєвої і дієвої.
Відповідно виділяють «три кити» людської психіки: розум, серце і волю. Серце є
центральним
поняттям
християнської
антропології, його ж вважають головним
органом почуттів людини. Зокрема, Святе
Письмо трактує Серце як орган Вищих
Почуттів та Вищого Пізнання.
Ще Будда підкреслював, що понад усе є
любляче серце [17, с. 30].
«Заради чого ми виховуємо синів, навчаючи їх вільним мистецтвам?» – запитував
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давньоримський філософ Сенека. Річ не в
тому, що вони зможуть виховати доброчесність, а в тому, що вони підготують душу до
її сприйняття».
«Перед великим розумом я схиляю голову, –
зізнавався Гете, – перед великим серцем – коліна». Гегель називав душу «мислячим серцем».
Відомий український мислитель і педагог
П. Юркевич розглядав серце, як основу душевного життя людини, визнавав пріоритет
переживань, почуттів, що йдуть від серця, над
розумом. Він писав, що серце або «глибоке
серце» (як називає його Святе Письмо), є
джерелом усіх інших аспектів душевного
життя. П. Юркевич продовжував і розвивав
погляди Г. Сковороди на серце як «дійсну
людину в людині», осереддя людського духу,
центр духовного життя. За словами П. Юркевича, «серце – основа діяльності душі й
морального вчинку. Не може людина бути
розумною без переконань і моральною без
героїзму».
Учений сформулював надзвичайно важливу для педагогічної науки і практики думку
про те, що знання тільки тоді засвоюються
людиною, коли вони зігріті її почуттями,
переживаннями, «падуть на її серце». Лише
такі знання, стверджує мислитель, можуть
стати діяльною силою духовного світу
людини [27, с. 13].
Відомий дослідник духовно-філософського
вчення Живої Етики О. Клізовський, порівнюючи природу та функції серця і мозку, писав:
«Мозок і серце – це матерія і дух, це два полюси людського розвитку. Один долучає людину до матерії, другий – до духу і веде до вершин духовності. Один дає пізнання й оволодіння фізичним світом, інший – пізнання й оволодіння Світами Вищими. Обидва – необхідні й
доповнюють одне одного» [10, с.129].
Якщо серце людини є чистим – ніяке зло не
зможе її торкнутися. Перед чистотою серця
воно безсиле.
Зокрема зазначимо, що особливу увагу
вихованню серця приділяє Християнське вчення. Так, у «Добротолюбії» [9] підкреслюється,
що чистоти серця можна досягнути лише
шляхом його очищення від пристрастей.
Учення виділяє вісім головних пристрастей:
обжерливість, блуд (тілесні); любов до грошей,
гнів, смуток, зневіру, пиху, гордість (душевні).
У «Добротолюбії» – цьому писанні про Духовне Життя, назва якого у перекладі з грецької
означає любов до Прекрасного, Високого, Доброго, даються конкретні рекомендації щодо
подолання кожної з пристрастей.

На думку О. Блаватської, чистоти серця
можна досягнути двома головними шляхами:
по-перше, наполегливо відганяти від себе будьяку недобру думку; по-друге, зберігати рівновагу розуму за будь-яких умов, ніколи не допускати збудження або роздратування [3, с. 9].
Агні Йога дає аналогічні рекомендації
щодо оздоровлення серця. У вченні підкреслюється, що необхідно звільнитись також від
усіх видів егоїзму, поганих звичок, лінощів та
інших недоліків, які заважають удосконаленню людини.
К. Антарова, автор книги, яку можна
назвати енциклопедією духу, «Два життя»,
ділиться своїми міркуваннями щодо поняття
«культура серця» та шляхів його формування.
«Що таке гармонія людини? Чи можна
досягти її через знання, які ми здобуваємо
ззовні? Чи може привести людину до гармонії
культура і дари цивілізації? …Немає такого
знання, яке могло б привести до гармонії.
Інша сила, інша культура приводить людину
до гармонії – культура серця. Чому в більшої
частини людства всі нещастя відбуваються
від розладу їхніх розуму і серця? Чим же
особливим володіє культура серця порівняно
з культурою розуму? Розум, як всеїдна
тварина, підбирає весь досвід чужих досягнень. І що менше творчості у власному розумі
людини, тим більше вона сяє ерудицією чужих досягнень, тим яскравіше вона виділяється серед свого середовища і називають її
«розумною». Рідкісні розуми-творці майже
завжди малопомітні у натовпі. Розуми-творці
завжди досягають гармонії, тому що все величне, що створили люди, може бути створене тільки у гармонії. Культура серця – шлях
індивідуальної неповторності людини. Жодний чужий досвід не зможе допомогти у
досягненні цієї культури. Як проходить перший етап шляху до культури серця? Чи є він
однаковим для всіх людей? Для всіх людей
Землі без винятку, він полягає в одному:
«Люби ближнього свого, як самого себе».
Культура серця, починаючи з доброзичливості, переходить у співчуття, стає молитвою
серця, поклін цілісної людини «вогню її
зустрічному» [2, с. 466–467].
Культурний стан людства безпосередньо
залежить від культури серця. Справді, чи
можна уявити собі культурну людину, яка б
не була сердечною: терпимою, доброзичливою, м’якосердною, чуйною, урівноваженою,
витонченою, співчутливою, гуманною? Навпаки – всі негативні людські якості – егоїзм,
злобливість, нетерпимість, жорстокосердя,
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брутальність є показниками некультурного
стану людського серця. Культура поза серцем
неможлива. Якою б інтелектуально розвиненою не була людина, але якщо в ній немає
сердечності – вона далека від культурності.
Культура серця не заперечує культури
розуму, вона лише вказує на обмеженість
його роботи, якщо воно позбавлене сердечного запалу.
Отже, під вихованням почуттів слід
розуміти, насамперед, виховання власного
серця, тобто усвідомлене культивування в
собі таких сердечних якостей, як любов та
повага до людей, ввічливість, вдячність, довіра, щирість, відкритість, вірність, совісність,
благородство, великодушність, самовідданість,
оптимізм, відчуття краси, терпимість, неосудження, необразливість, немстивість, дружелюбність, прагнення допомогти, чуйність,
співчуття тощо. Для самовиховання серця
необхідні самоконтроль і самокорекція
своїх пристрастей, бажань, почуттів з
метою очищення їх від усього негативного,
низького, егоїстичного; розвиток високих
почуттів; прагнення до Прекрасного, Високого, Доброго, готовність до подвигу і самопожертви, і найголовніше, співчуття й
любов до ближнього.
Вчення Живої Етики дає такі поради щодо
виховання серця: «намагайся бачити очима
серця; слухати світ вухами серця, прозрівати
майбутнє розумінням серця. Так потрібно
прямувати шляхом сходження» [Серце, 1].
Отже, серце – це та сфера духу людського,
яка є джерелом самовідданої любові, співчуття, героїзму. Тому усвідомлене виховання і
самовиховання серця (сердечних якостей) є
одним із найважливіших завдань сучасної
школи.
Як вже зазначалося раніше, складовою
душевного виховання є також виховання
людського розуму. За Українським педагогічним словником розумове виховання – це розвиток мислення й пізнавальних здібностей
людини, спрямоване на оволодіння учнем
основними розумовими операціями, логічними прийомами, методами наукового пізнання
(аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, узагальнення, конкретизація, вміння визначити головне, встановлювати оцінкові
судження тощо) [7, с. 290].
Давні та сучасні мислителі, духовно-філософські вчення (зокрема буддизм, йога,
теософія, Жива Етика та інші) особливу увагу
в процесі розумового виховання звертають на
якість і чистоту людської думки, її духовну
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спрямованість, тому що вважають її великою
активною енергетичною силою, яка містить в
собі або енергію творчості, або руйнації.
Древня мудрість Індії говорить, що думка –
це першоджерело світобудови.
Александрійські філософи висунули ідею,
що наш Світ був утворений Великою думкою.
За Платоном, думки керують світом. Згідно з
Живою Етикою, думки – це та тонка матерія,
яка утворила навколо Землі особливу духовну
атмосферу, котра активно впливає на життєві
процеси на планеті.
Як же трактує природу думки, її витоки,
роль і функції у житті людини і людства
сучасна наука? Окремі вчені приходять до
висновку, що думка – це енергія, наймогутніша творча сила, яка ніколи не зникає, а існує
вічно у ноосфері, за сучасною термінологією
– в Інформаційному полі Землі.
Зокрема, ще В. І. Вернадський розглядав
думку як планетарне, космічне явище, писав
про існування сфери Розуму, котра існує у
вигляді земної оболонки – ноосфери, підкреслював відповідальність людини і людства за цю
сферу [1].
Доктор фізико-математичних наук, професор Р. П. Мейланов трактує думку як вияв
енергій духовного плану [14, с. 72].
Згідно з дослідженнями доктора біологічних наук, професора С. І. Реп’єва, кожен
організм, кожен об’єкт природи має фізичну і
енергопольову структуру, котра містить
інформаційну програму розвитку організму.
Ця програма за принципом голографії міститься у хромосомному апараті на рівні поля.
Енергоінформаційна
програма
розвитку
організму може викривлятися, коректуватися,
змінюватися під впливом різних чинників.
Сучасні вчені виявили, що таким головним
чинником є думка людини. Викривлення (зміни) одночасно фіксуються на енергопольовому рівні хромосомного апарату і передаються
спадково [19, с. 10-11].
Отже, які за якістю думки (світлі чи темні)
має людина, таким за якістю є інформаційний
простір, у якому вона живе, таким є стан її
організму, такою є спадковість, яку вона передасть своїм нащадкам. Аналогічно і Г. Шипов писав про творчу чи руйнівну силу енергії людської думки, яка легко передається від
однієї людини до іншої, несучи відповідний
(негативний чи позитивний) заряд енергії.
Дослідження П. П. Гаряєва також підтверджують, що думка, висловлена через слово, може стати або великою руйнівною, або
творчою силою [6].
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Людська думка – це могутня енергетична
сила, яка може бути спрямована як на
одухотворення і гармонізацію себе, оточення,
світу, так і на їхню руйнацію. Тому кожна
людина повинна усвідомлювати високу
відповідальність за свої думки, слова, вчинки.
Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновки, що важливим завданням на
шляху виховання розуму як однієї із складових душевного розвитку людини є, поперше, усвідомлений самоконтроль, самоаналіз та самокорекція власного мислення з
метою очищення його від негативних,
руйнівних, нігілістичних, деструктивних
думок; по-друге, культивування позитивного, конструктивного мислення.
Душевне виховання людини – це не тільки
формування почуттів, розуму, а також і волі –
свідомої саморегуляції людиною своєї поведінки й діяльності, регулювальної функції
мозку, що полягає у здатності активно досягати свідомо поставленої мети, переборюючи
зовнішні і внутрішні перешкоди. Воля виконує дві взаємопов’язані функції – спонукальну та гальмівну, що виявляється у спрямуванні активності, її посиленні, а також у
стриманні зовнішніх рухів та дій [7, с. 58–59]
На вищих рівнях вияву воля передбачає
духовні цілі, переконання та ідеали. Вона має
подвійне спрямування – на зовнішнє життя,
досягнення успіхів і подолання перепон – з
одного боку, а з іншого – на життя внутрішнє,
самодисципліну, самоволодіння. На шляху
духовного самовдосконалення людина повинна навчитися долати перешкоди не тільки у
зовнішньому світі, але насамперед у внутрішньому, контролювати власні схильності, почуття, думки, вчинки. Зокрема, Антоній Великий розрізняв три види волі, притаманні людині, про що писав у своїх листах до монахів:
«…і не знають, що в нас діє три волі: перша –
Божа, вседосконала і всеспасенна; друга –
власна, особиста, тобто якщо і не згубна, то і не
рятівна, і третя – бісівська, зовсім згубна».
За словами С. Лазарєва: «Сильна воля є результатом відповідного рівня розвитку свідомості, глибокого розуміння навколишнього
світу, правильного ставлення до нього й
орієнтації у ньому. Це можливе лише тоді,
коли в людині накопичено багато любові до
Бога і вона пізнає світ з погляду любові: тоді
людина повністю відмовляється від проявів
своєї волі, вбачаючи у всьому прояв волі
Творця, має одну мету й один вольовий прояв
– вийти за межі всього людського, щоб
відчути єдність з Богом» [12, с. 38].

Одним із важливих завдань душевного
виховання й самовиховання є формування
моральної волі людини (коли кожне почуття, думка, слово перебувають у гармонії з
навколишнім світом), прагнення стати
провідником Божественної волі. З цього
приводу психолого-педагогічна і духовна
література дає такі рекомендації:
– намагатися стати саморегулювальною і
самокерованою особистістю (навчитися свідомо регулювати як внутрішню, так і зовнішню активність; стримуватися, самообмежуватися, панувати над своїми імпульсами, пристрастями, бажаннями, негативними емоціями, думками тощо);
– свідомо виховувати в собі такі вольові
якості як цілеспрямованість, ініціативність,
рішучість, наполегливість, витримка, самостійність, самодисципліна, організованість,
терплячість, зібраність, самоволодіння, мужність, безстрашність у доланні перешкод,
небезпеки, стійкість перед випробуваннями,
стражданнями;
– вміння підпорядковувати свої інтереси
інтересам загалу, обраній меті.
Професор О. Вишневський у своїй праці
«Сучасне українське виховання» [4] аналізує
життєві, духовні чинники та засоби, які, на
його думку, сприяють розвитку душі:
випробування, долання життєвих перепон,
нарощування сили й прагнень, витривалість,
різні види та форми мистецтва тощо.
Розглянемо дієвість цих чинників, керуючись положеннями Християнського віровчення, духовно-філософських учень.
Першим таким чинником за О. Вишневським є іспити.
Іспити – різноманітні випробування протягом усього життя людини: владою, приниженням, успіхами, невдачами, поразками і
ненавистю, порядністю і нечесністю тощо.
Що більше людина напружується у прагненні вистояти, залишитись людиною, не піддатись спокусі, не стати безхарактерною, то
успішніше нагромаджуються духовні сили.
Християнство також вчить, що в житті на
нас чекають щоденні спокуси, які йдуть від
нас самих, нашого недосконалого тіла, спокуси від навколишнього світу та спокуси злого
духа. Згідно із Християнським віровченням,
самі спокуси ще не є гріхом. Вони є нагодою,
щоб ми показали своє ставлення до зла, ставши на шлях добра.
Хочеться зазначити, що (особливо в наш
час) багато людей проходить такий іспит, як
спокуса владою. Згідно із Живою Етикою,
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справжня влада повинна ґрунтуватися на
вищих знаннях і вищому напруженні сил,
бути вищою жертвою з боку людини. У Вченні підкреслюється, що влада – це нелегкий тягар, і високодуховна людина усвідомлює
відповідальність, яку вона бере на себе. Але
чомусь, як писала О. І. Реріх: «Усе нижче
прагне до влади. Володарювання – найнижчий прояв свідомості, тому що воно породжене найтяжчим, усезаперечувальним егоїзмом» [18, c. 37].
Наступним чинником, що сприяє розвитку
і зміцненню душі, за дослідником, є долання
життєвих перепон.
Вважається, що невдачі та перепони – це
школа самопізнання, гарту і пізнання життя.
Незаслужені успіхи, навпаки, – джерело
пихи та ілюзій. Якщо уважно проаналізувати
життя людей, які домоглись справжнього
успіху, то обов’язково переконаємось, що
вони зазнали і багатьох невдач, відповідали
на них додатковими зусиллями і стійкістю,
витривалістю душевних сил.
Так, один із видатних представників
християнського екзистенціалізму Г. Марсель
писав, що земне існування людини – необхідне й очищувальне випробування. Тому лихо
війни, несправедливість, убогість, згідно з
цією концепцією, природні явища, які сприяють розвитку і вдосконаленню душі [8, c. 71].
Шляхи до Істини, Вищого бувають різні,
але усіх їх об’єднує спільна риса – подолання і
переборення. За Живою Етикою, що більше
людина зустрічає у своєму житті перепон і ворогів, тим більше вона, долаючи їх, загартовує
свій дух. Труднощі, навіть дуже небезпечні, на
шляху духовного зростання є необхідними.
У своїх листах до Америки О. І. Реріх писала: «Труднощі потрібні, є особлива краса у
подоланні перешкод і тільки перешкодами
загартовуємо свою внутрішню, істинну сутність. «Благословенні перешкоди» – найвеличніша Істина» [20, c. 330], і далі: «Необхідно сприймати земні труднощі як випробування наших сил і можливостей, тому що без
труднощів ми втрачаємо загострення наших
почуттів, а значить – духовність» [20, c. 407].
Зростання духу можливе тільки при подоланні різноманітних перешкод. Земля – великий
полігон для загартування і спалаху духу
людини, тому що людина тут має свободу
волі. Вона повинна самостійно вирішити для
себе – яким шляхом йти: шляхом добра чи
зла. На цю особливість неодноразово вказувала О. І. Реріх: «Земля – місце випробувань,
спокутування і великої творчості. Запам’я60

тайте, …що тільки на Землі ми зможемо
придбати та асимілювати нові енергії чи
поновити склад своїх енергій». І далі: «Земне
життя є, власне, чистилищем, і, не пройшовши крізь нього, не можна вступити в Рай»
[20, c. 407].
Християнство вчить, що якщо людина має
велику довіру до Бога, покладається на Нього,
то що б з людиною не трапилось, вона завжди
буде спокійною і врівноваженою.
Наступним чинником, що сприяє розвиткові душі, за О. Вишневським, є нарощування сили й прагнень.
У природі розвивається те, що працює на
межі своїх можливостей, у режимі високої
психологічної напруги (тоді й розкриваються
духовні сили) і занепадає те, що не працює.
Розвиток творчої сили душі здійснюється через
творче напруження душевних сил. У праці
розвиваються душевні сили, котрі, з одного
боку, допомагають людині долати труднощі, а з
іншого – ставати на оборону добра.
Витривалість формується у щоденній діяльності, виконанні звичайних обов’язків, які
дають безліч нагод зміцнювати витривалість
або руйнувати її, піддаючись настрою.
Душевний розвиток людини обов’язково
передбачає і такі якості як любов до праці,
творчості. Шлях душевного сходження полягає у діяльному перетворенні себе і світу. Творча праця – важливий чинник, як одного, так і
другого процесів. Людина, яка уникає праці і її
вищого виразу – творчості, скеровує свій розвиток у протилежний бік, тобто до інволюції.
Кожний подвижник, який приходив на
Землю, високо цінував принцип праці. Так,
Преподобний Сергій Радонезький підніс працю до рівня священного обов’язку. Він
розглядав працю як шлях до духовного
самовдосконалення, як умову та засіб духовних досягнень, тому що кожна праця – це
боротьба з хаосом. За словами М. Реріха –
праця є великим очищувальним і возвеличувальним принципом.
З працею пов’язана одна із вищих йогічних систем – Карма Йога – тобто Йога
діяльності, чи праці, Йога активної дії, яка
виступає засобом і шляхом духовного самовдосконалення. Таємниця правильної діяльності, якій вчить Карма Йога, полягає в тому,
щоб працювати заради самої праці, з метою
накопичення відповідного досвіду і розкриття
своїх здібностей у цьому напрямі, а не заради
винагороди та результатів. Послідовники цієї
Йоги, попри успіх чи поразку у своєму житті,
намагаються усе робити якомога краще,
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вкладаючи всі свої зусилля, всю енергію.
Аналогічні міркування зустрічаємо і у
Бхагават-Гіті, де говориться, що неосвічені
(темні) люди виконують свої обов’язки заради плодів їх, мудрі ж роблять це заради того,
щоб вивести людей на правильний шлях.
Згідно з Живою Етикою, не заняття чи
фах, а тільки ставлення до них є мірилом
висоти духу. Так, О. І. Реріх наводить таку
притчу: «Коли Шрі Рамакрішну попросили
назвати найсвятішу людину чи духовного
гуру, він вказав на місцевого м’ясника, якому
це заняття дісталось від батька для підтримки
родини, але це не завадило йому зберігати
свою внутрішню суть на відповідній висоті»
[20, c. 137].
За словами О. Вишневського, велике значення у вихованні душі відіграють духовні
засоби. Він відносить до духовних засобів ті,
що сприймаються людиною безпосередньо,
на безсловесному рівні та за рахунок її
особистої душевної активності. Це, насамперед, урочисті події та акції духовного характеру, в яких дитина бере участь (релігійні
відправи, обрядові дійства, релігійні, національні, суспільні, сімейні та особисті свята,
весілля та похорон, громадські віча, доброчинні акції). Беручи участь у таких заходах,
дитина, на думку педагога, по-перше, виступає як істота самостійна, котра сама засвоює
те, що хоче, а по-друге, вона «вбирає» цінності
душею, як сигнали ідеального світу, оминаючи
канал їхнього раціонального осмислення.
Іншу групу духовних засобів виховання
становлять різні види та форми мистецтва, а
також елементи сакрального мистецтва, релігійна духовна музика, визначні архітектурні
пам’ятки культового призначення тощо.
Їхньою характерною особливістю є те, що
вони сприймаються людиною не стільки розумом, скільки почуттями, звернені до душі
людини і глибоко впливають на її розвиток.
Так, Піфагор та його послідовники трактували естетичні переживання, що виникають
під час прослуховування музики, як засіб
очищення душі. Виховну і катарсичну роль
мистецтва відзначав і Аристотель.
«Квіти духу», «перлини духу» – от що
приносить у щільний світ художник, заглиблюючись у глибини свого внутрішнього світу,
і через нього входячи у контакт з Вищим
Світом. Видатний релігійний філософ П. Флоренський називав це енергетичне явище
кристалом, біля якого «викристалізовується
неземний досвід, який є символом Духовного
світу» [24, c. 52].

Коли художнику вдається досягнути у
своїй творчості тієї «вищої реальності», про
яку говорить П. Флоренський, то процес
енергетичного обміну «людина – витвір мистецтва» може мати найнесподіваніші результати. Ікона, створена істинним художником у
процесі активної взаємодії з Вищим, має роль
посередника між нашим світом і світом духовним – це «двері в світ інший». Вона несе в
собі потаємний зв’язок зі Світом Вищим,
допомагає нам пізнати Творця, виступає у ролі
засобу духовного пізнання цього і того світів.
Творчість істинного художника випромінює особливу енергію, яка впливає на енергетику людини, змінює, трансформує і витончує її.
К. С. Станіславський сформулював головні
творчі завдання мистецтва – «як передачу в художній формі життя людського духу» [21, c. 399].
Отже, можна стверджувати, що мистецтво
– важливий засіб розвитку та одухотворення
людської душі.
Які ж шляхи душевного самовдосконалення пропонують нам християнське віровчення,
світові релігії, духовно-езотеричні системи,
сучасна психолого-педагогічна наука?
Релігія з її моральними законами, заповідями – це «наука», яка пояснює людині, як правильно взаємодіяти з навколишньою дійсністю. Релігійний шлях самовдосконалення – це
шлях віруючої людини, яка вже серцем
прийшла до Бога. Він здійснюється через
вивчення Біблії, Корану тощо (залежно від
віросповідання людини).
Згідно з християнським ученням, людина
постійно перебуває у стані боротьби між добром і злом, що відбувається в її серці.
Християнство рекомендує боротися з темними сторонами своєї душі, звертаючись до
Бога з молитвою про допомогу в подоланні
своїх вад, недоліків, просити сил вистояти і
залишитись людиною, незважаючи на будьякі обставини.
Молитва очищує душу людини і навколишній світ. У молитві людина розмовляє з
Богом, вступає з Ним у благодатне спілкування і живе в Бозі [23, c. 3].
Р. Штайнер писав, що молитва – це спосіб
пережити в собі божественні, духовні потоки
світла, злитися з ними і жити в них. У молитві
наявна можливість з’єднання людини з
Богом. Мета молитви – пробудження у людині сил, що дрімають і відкривають доступ у
Вищі Світи [26, c. 20].
Вважається, що мистецтво молитися –
одне з найскладніших мистецтв, яке доступне
тільки духовно розвиненій особистості.
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Молитва «в дусі Істини» – це молитва
сердечна. Лише під час такої молитви сходить на людину осяяння і духовне просвітлення, тому що серце є тим органом, який
даний людині для спілкування з Вищими
Силами. Р. Штайнер стверджував, що молитва не повинна просити що-небудь у Бога.
Головним її настроєм повинно бути: Нехай
буде воля Твоя! Результатом буде піднесення і
розчинення у Божественному світлі [26, c. 20]
У Вченні Живої Етики наголошується:
«Дикун у молитві своїй просить ласки до
себе, але мудрі самітники просять благодаті
для світу» [Серце, 554].
Одним із шляхів душевного самовдосконалення є звернення та засвоєння серцем певного духовно-езотеричного філософського
вчення, яке є близьким людині за духом, у
якому даються конкретні рекомендації щодо
особистісного душевного росту.
Можна рекомендувати використання різноманітних методик психічної саморегуляції
для оздоровлення своєї психіки та формування позитивного мислення (наприклад,
теорію самогенного мислення Ю. М. Орлова
[15; 16].
Надзвичайно вдалою, на наш погляд, є
система душевного самовдосконалення людини, запропонована сучасними вченими-педагогами В. Галузинським та М. Євтухом, яка
складається з трьох взаємозв’язаних і взаємозумовлених процесів.
1. Самопізнання через самоаналіз і порівняння себе з іншими, позитивнішими людьми; спостереження за собою нібито збоку;
щовечірнє підбиття підсумків дня, оцінювання правильних чи неправильних дій; поступове вироблення до себе самокритичного, але
об’єктивного, не заниженого ставлення.
2. Самоутримання від негативних думок,
дій, вчинків через такі прийоми: самонаказ на
стримування, самовідмову, самозаборону, самонавіювання, самопокарання в разі нестриманості й нездійснення задуманого.
3. Самопримушування до здійснення позитивних дій, вчинків, добрих справ. Тут в
основному діють ті самі прийоми, що й при
самостримуванні, але із «зворотним знаком»
– плюсом. Зважування на терезах розуму і
совісті, коли потрібно утриматись або коли,
навпаки, примусити себе, приводить зновтаки до самооцінки, яка вдруге дає змогу
застосовувати чи самостримування, чи
самопримушування [5, c. 96–97].
Особливо важливим є, на наш погляд,
усвідомлення людиною, що вона, як істота
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енергетична за своєю суттю, випромінює
енергію, яка позитивно чи негативно впливає
на довкілля. І тому сучасній людині дуже
важливо зрозуміти необхідність контролю і
корекції емоційно-вольової та інтелектуальної сфер з метою очищення своїх почуттів та
помислів від будь-яких негативних психічних
виявів (руйнівних думок та почуттів, які
несуть негативний енергетичний заряд); надзвичайну актуальність усвідомленого культивування в собі вищих почуттів, конструктивного позитивного мислення, доброї волі, що
сприяє гармонізації як внутрішнього життя
людини, так і довкілля, підтриманню рівноваги у світі.
І ще на одну дуже важливу закономірність
хотілося б звернути увагу – на існування
взаємозв’язків між морально-духовним самовдосконаленням людини та гуманізацією і
одухотворенням усього суспільства в цілому,
на що вказують як видатні мислителі минулого, так і сучасності.
Так, релігійний філософ С. Франк розглядав сенс і природу морального самовдосконалення як шлях зсередини назовні, від особистого життя до життя суспільного, тобто як
шлях вдосконалення загальних відносин через моральне вдосконалення особистості. Він
справедливо вважав, що моральне вдосконалення у сенсі внесення у людські душі любові, милосердя, поваги до іншої людини,
долання темних хаотичних пристрастей і є
закладанням міцних основ для кращого,
справедливішого, пронизаного любов’ю та
повагою до людини порядку суспільного
життя [25, с. 458].
За відомим висловом Плотіна, «Я» подібне
до листя на дереві, яке зовнішньо не
торкається іншого листя чи стикається лише
випадково, але внутрішньо, через поєднання
гілок із загальним корінням, пов’язане таким
чином зі всіма іншими листками і веде з ними
спільне життя [25, с. 487].
Ця ідея знайшла також відбиток у східних
духовних філософських Вченнях, Інтегральній Йозі, зокрема у Агні Йозі, у яких говориться про те, що на рівні підсвідомості ми
всі – єдине енергетичне ціле і якщо людина
розвивається і вдосконалює себе, то тим вона
активно впливає на розвиток і вдосконалення
навколишнього світу. Змінюючи себе, ми змінюємо довкілля, тому що все у світі знаходиться в енергоінформаційному взаємообміні,
і дуже важливо, яку енергію та інформацію
людина надсилає іншим: Гармонії, Любові,
Радості чи темряви, ненависті, зла. До анало-
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гічної думки схиляються й окремі сучасні
вчені, які вважають, що суспільний прогрес
можливий лише за умови морального самовдосконалення і духовного росту кожної
окремої людини, її власних зусиль, що
відбувається за законом «вдосконалюється
частина – вдосконалюється ціле».
Виховання і самовиховання душі людини
– її почуттів, розуму та волі – одна із «болючих» проблем сучасної школи усіх ступенів,
тому що від цього чинника залежить моральне здоров’я як кожної окремої особи, так і
психологічна атмосфера всього суспільства в
цілому. Тому власне через цільово організоване моральне виховання ми поступово зможемо змінити і характер дорослого суспільства: зробити його людянішим, гуманнішим і
демократичнішим.
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ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ
Сергій Чекін

Шкільна «Програма виховання»: підходи до розумової діяльності
Звичайно, що надання сучасним суспільством, представниками управління освітою
різних рівнів та самими освітянами великого
значення вихованню, дає надію якісно та
принципово поліпшити ситуацію в освіті
країни. Спроба різних інститутів навчити
педагогічні колективи розробляти і використовувати «Програму виховання» для становлення або для покращення виховної
справи в школі теж додає оптимізму.
Однак у часи спекулятивного та вкрай
прагматизованого буття суспільсва, довготривалої та запеклої боротьби претендентів на
світове панування, відбулося погіршення
якості як розробки і збереження, так і
трансляції засобів філософського, теологічнотеософського, мистецького, науково-предметного та методологічного аналізу. У науках
(особливо гуманітарного циклу) зафіксована
криза теоретичного мислення. Вчені-теоретики не вміють узагальнювати матеріал емпіричних досліджень так, щоб результатами
такого узагальнення реконструкцій можна
було б перевірити дедуктивне виведення гіпотетичних абстрактних конструкцій. Тому ми
фіксуємо відсутність культури визначення
понять. Сьогодні існують чотириста визначень поняття система, сорок – виховання.
Якщо взяти поняття програма, то і тут ми не
бачимо єдності теоретичного розуміння терміна (більше 200 визначень). Вчені не можуть
працювати системно, тобто одночасно в двох
режимах мислення, що показано на схемі
стрілками «вниз» і «вгору» (див. сх. 1):

Схема 1. Співвідношення теорії буття, теорії
діяльності та теорій предметних наук
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Якщо ж ми чітко не визначили поняття
«програма», то важко запропонувати чітку
технологію її розбудови. Не взагалі, а саме в
світі професійної діяльності.
При цьому ми програмуємо виховну діяльність в школі, яка сама може бути розглянута
на різних рівнях абстрактності як проста,
складна і найскладніша система.
Функціональний опис школи як системи
також викликає занепокоєння. Адже робити
функціональний аналіз будь-якої організації
чи установи наші консультанти-аналітики
також вже не вміють. Прогрес прагматизації
привів до спрощення вимог до психічного
розвитку представників інтелектуальної праці
та культури мислення, а не тільки управлінців
макросистем (див. сх. 2):

Схема 2. Середовищний та системний характер
врахування функціональних зв’язків

На цьому малюнку (1) немає навіть спроби
«вписати» установу, школу в нашому випадку, в середовище, побудувати онтологію її
діяльності. А в культурі функціонального
опису, яку відновлює та транслює сучасний
методологічний підхід, йдеться не про
навколишнє середовище, а про ті функціональні системи, в які включається установа,
що ми її аналізуємо, з її жорстко визначеною
функцією в суспільстві. На схемі 2 звернемо
увагу на другу її частину (2), яка відображає
саме методологічний підхід. Отже, ми маємо
можливість зафіксувати всі відносини і
стосунки школи чи інституту зі всіма типами
буття, що існують в країні: індивідуальну
життєдіяльність людей, життя сімей та
окремих домогосподарств, соціокультурну,
діяльнісно-економічну, культурну та духовну
динаміку, за умови, що ми маємо онтологію
країни. А ми її якраз і маємо. Однак про неї
пізніше. Сучасні аналітики представляють
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картину внутрішнього устрою діяльності
надто дрібною та безсистемною, що не дає
«за деревами побачити лісу». Методологічний підхід використовує псевдогенетичний
принцип системоутворення в розгортанні
просторів діяльності. Саме як результат такої
роботи ми отримуємо систему діяльності зі
всіма функціональними зв’язками між її
елементами, що спираються на принцип базово-сервісних відношень і стосунків. Виходячи
з таких попередніх роздумів та міркувань, ми
стверджуємо, що виникає цілком реальна
загроза неотримання очікуваного ефекту від
розробки та реалізації цих виховних програм.
Чергова кампанія реформування елемента
освіти, що подавала надію, закінчиться, а
ситуація, можливо, так і не покращиться.
А для того, щоб виховна програма всетаки запрацювала, необхідно забезпечити її
інтелектуально невипадкову технологічну
розробку, інструментально-енергетичне самовизначення до цієї розробки всього колективу
школи, дітей, батьків, та вольову самокорекцію можливих відхилень її виконавців під час
реалізації від тих вимог, що були розроблені в
цій програмі. Причому така самокореція
буває двох типів – як воля до вирішення задач
і як воля до вирішення проблем. Це принципово різні типи волі, що між собою не схожі
так само, як функціонування і розвиток,
становлення і редукція будь-чого.
Зупинимось у цій статті спочатку на визначенні поняття програми. Адже, якщо визначення поняття буде помилковим, то подальша
розробка і ставлення до неї всього колективу
виконавців та організаторів і навіть вольова
реалізація – не такі вже й важливі. Тому зараз
ми повинні забезпечити майбутню невипадковість визначення поняття «програма», що
вимагає досить складних розумових операцій.
Однак вони необхідні не всім учасникам
реалізації «Програми виховання», а тільки
розумово підготованим, серед них, які будуть
організовувати мисленнєву комунікацію та
виступати арбітрами під час її створення за
розробленою формою, що гарантує кінцевий
успіх.
Для того, щоб кінцевий продукт проектної
діяльності або діяльності нормування був
якісним, необхідно врахувати вимоги теорії
діяльності.
Серед теорій діяльності ми обираємо методологічну, а не психологічну. На схемі 3
можна побачити принципову різницю між
ними:

Схема 3. Різниця між предметом теорії
діяльності (зліва) та предметом теорії
психології (справа)

Ця різниця полягає в тому, що в методологічній теорії перетворення чогось в щось
відбувається планово, за нормами, які людина, як діяч, розуміє, приймає їх та здатна
підпорядковуватися цим нормам, нести відповідальність за їхнє невиконання. А в психологічній теорії діяльності людина вільно щось
перетворює в те, що їй необхідно, залежно не
від норми, а від динаміки її власних потреб.
Методологічну теорію діяльності ми обираємо також і тому, що вона виведена на
більш високому рівні абстрактності, ніж
психологічна, а тому враховує ті універсальні
закони буття всесвіту (теорія буття – онтологія, аксіологія та гносеологія як розділи
філософії), що зафіксовані на ще більш
абстрактному рівні та дають змогу мати цілісну
метафізичну картину всесвіту (див. сх. 4):
Діяльність: дія + рефлексія
практична
дія
рефлексія:
ситуація, причина, норма

методологія
психологія
філософія
Схема 4. Схема діяльності та критерії
(змістовні: предметно-диференційні та
філософсько-інтегративні; формотворчі:
методологічні)
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Саме така єдина картина знімає протиріччя
різного бачення одного явища з точки зору
різних наук та стає арбітражним інструментом під час дискусій, що виникають через
різні погляди навіть в межах однієї науки чи
її галузі. Щоб прийти до філософського та
методологічного бачення відповіді на наші
ключові питання, необхідно вивчити основні
твори лінгвістики, логіки і філософії саме в
зазначеній послідовності для того, щоб мати
системну та метасистемну базу проведення
пошуків відповідей. Кінцевим пунктом такого
шляху буде методологічний підхід акмеологічного типу. Методологічний підхід цього
типу означає підконтрольне і свідоме, крок за
кроком, об’єктно-каузальний (причинно-наслідкове) перенесення фокуса уваги з «результату» постанови і вирішення задачі або проблеми спочатку на «процес» його отримання, а
потім вже з «процесу» отримання результату
– на «нормативний припис, тобто на форму
процесу», а далі й на «механізм» процесу, що
саме і забезпечує ефективність цього процесу
вже в цілому, тобто системно (див. сх. 5):

бачить того процесу, від якості якого залежить сам результат. Він виходить зі стану
спокою, входить в дію, щось робить, отримує
хоча б якийсь результат і виходить з дії,
повертається у стан спокою. Так до нового
напруження і до необхідності нової дії.
Зрозуміло, що якість (глибина і повнота)
відповіді на питання «Що таке діяльність,
метод, що таке програма, що – виховання?»
залежить від якості процесу її розбудови та
норми цього процесу, що створюється в
рефлексії (див. сх. 6):
Дія згідно з
нормою

Дія за новою
нормою

механізм
форма
процесу

н

Що
сталось ?

В чому
Що
причина ? робити далі ?

норма
процес
Аналіз (рефлексія) дії
результат

Схема 5. Найсуттєвіші акценти в розумовій
діяльності

Саме дієздатний механізм робить невипадковим та стабільним отримання якісних результатів мисленнєвої роботи. Однак, саме
налаштування такого механізму вимагає
великої та напруженої праці тому, що йдеться
про розвиток здібностей до культурного
мислення, що передбачає опертя на
понятійно-категоріальному апаратові теорії
діяльності.
Якщо для того, хто шукає відповідь на
питання, найважливішою стає сама відповідь
– він орієнтований на результат. Такий
мислитель не рефлектує з приводу самого
процесу пошуку невідомого, а тому він і не
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Схема 6. Цикл рефлексивного досягнення мети

Тобто бачення самого цього процесу стає
можливим, якщо ми виходимо на рівень аналізу, під час якого можемо будувати уявлення
про те, як відбувається процес. Тут ми відповідаємо на питання – «Що сталось?». Тобто
ми знаходимо себе в системі дія, труднощі,
розуміння того, що відбувалося, повернення в
дію, отримання якісного, запланованого результату. Форма процесу – це вже розбудова
приписів, а не описів дії, це нормування
процесу, а не просто його бачення. На схемі 6
– відповідь на питання «Що робити далі?».
Але без відповіді на питання про причину
такий результат отримати неможливо.
Механізм – це врахування і норми, і всього
того ресурсу, який туди входить, і головне –
механізмів психіки того, хто все це інтегрує –
психічних і тілесних механізмів виконавця,
діяча. Саме його налагодження дає якісний
результат, якісну відповідь на питання, якісне
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поняття виховання. Тобто перша умова методології цієї школи – бажання мати якісний
результат завдяки налагодженню механізму
його отримання.
Ми будемо демонструвати роботу механізму розбудови поняття «програма» на основі
понять теорії діяльності (типи норм, технологія управління виконавською діяльністю).
Тож, смислове, індивідуальне розуміння
поняття «програма» ми відкидаємо, як і конвенціональне, а беремо таке, що випливає з
теорії діяльності, яка має онтологію всесвіту,
розбудовану за правилами теоретичної діяльності філософа, що були розроблені в
німецькій класичній філософії та оформлені
як технологія в мові схематичних зображень
Анісімовим О.С. в 1974 році.
Нагадаємо, що сьогодні існують дві серйозні й принципово відмінні сучасні школи теорії діяльності. Одна з них (психологічна) визначає діяльність як процес задоволення людиною своїх потреб, а інша (методологічна)
стверджує, що діяльність – це перетворення
явищ та предметів, речей, образів як ідей,
людей з вихідного стану до наперед відомого
і задуманого (цільового бачення). Причому
таке перетворення здійснюється згідно із
зафіксованою соціальною нормою, завдяки
активності діяча, який зрозумів зміст вимоги
норми перетворення, прийняв його і готовий
діяти згідно з нормою, використовуючи
інструменти перетворення, що закладені в
тексті норми.
Методологи визначення діяльності, що побудували теоретики психології, назвали життєдіяльністю і вказали конструктивні кроки
від неї до справжнього поняття, а не до смислового, конвенціонального розуміння значення терміна – діяльність. Вони пояснюють
кожне визначення за допомогою мови схематичних зображень і тому поняття життєдіяльність і поняття діяльність вони подають так,
щоб можна було побачити різницю (див. сх. 7):

Схема 7. Різниця між життєдіяльністю та
діяльністю

Схема життєдіяльності має такі кроки:
1. Виникнення стану потреби організму людини, як перехід від спокою до напруження;
2. Побудова образу потреби;
3. Запуск поведінки, як переключення енергії
з образу потреби на пошук;
4. Пошукова поведінка до зустрічі з предметом, що може задовольнити потребу організму;
5. Побудова образу предмета;
6. Оцінка образу предмета з точки зору образу потреби, що переводить образ предмета в
мотив, якщо він має енергетичну емоційну
позитивну оцінку;
7. Присвоєння предмета;
8. Зникнення стану потреби;
9. Зникнення образу потреби.
Наприклад, людина, учениця молодших
класів, відчула напруження (1), що пов’язане
з відчуттям голоду. Вона побудувала собі
образ їжі (2), вирушила на пошуки чогось
їстівного (3), почала шукати і знайшла яблуко (4), побудувала образ яблука (5), зіставила
образ потреби в їжі з образом яблука, оцінила
як те, що їй підходить (6), зраділа і з’їла це
яблуко (7), після чого напруження організму
спало (8), образ потреби в їжі зник (9), вона
повернулась до спокою і може знову пройти
весь цикл, якщо виникне нова потреба, на
тому напруженні, яке буде наступним. Схема
може бути ускладнена, але принцип задоволення потреби організму в ній не буде мінятися.
Як ми бачимо, діяльність (дивись на другу
нижню схему, що розташована під схемою
життєдіяльності) методологи зображають принципово інакше, ніж життєдіяльність. Уважніше
розглянемо цю схему, адже від її розуміння
залежить якість як визначення поняття «програма», так і розробки програми виховання.
Спробуємо розглянути два малюнки про одну
суть. Один малюнок про функціонування
діяльності, а інший про її становлення, хоча
закони буття вимагають від нас дати відповідь
ще й на питання про розвиток та редукцію,
спрощення або занепад діяльності:
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одиниця
реалізації
норми

Н

Схема 8. Два акценти акту діяльності
(методологічний погляд)

Придивимось до цих двох схем, що зображують акт діяльності. Одна схема зображує
вже діяча, що працює (верхня), а інша – того,
що входить у простір світу діяльності, а тому
має самовизначитись до вимог, до приписів
норми діяльності (нижня). Внесемо пояснення щодо норми діяльності, яка на схемі
фіксується як літера – «Н» у внутрішньому
плані свідомості діяча:
1. Вихідний матеріал;
2. Кінцевий продукт;
3. Засіб, що використовується певним чином;
4. Діяч, який має здібності, що відповідають
вимогам до нього;
5. Норма діяльності (ціль, план, технологія,
програма, проект, якщо це робота з речами,
реальними людьми та зафіксованими і матеріалізованими ідеями, які можна потримати
у руці, і принцип, підхід, метод і методика,
якщо ми маємо справу з образами, ідеями
речей, людей і самих ідей).
Тобто на схемі ми бачимо в реальних діях
виконавця зрозумілої йому та прийнятої норми якраз все те, що в нього є в образах
внутрішнього плану свідомості, ще до того,
як він розпочав свою активність. Ці образи і є
нормативними і серед них є програма, як
образ норми особливого типу!
Спробуємо з’ясувати особливість поняття
«програма», чим воно відрізняється від інших
типів норм (ціль, план, технологія, проект).
Тобто технологія розбудови програми вихо68

вання без розуміння того, що таке програма,
неможлива. Це щодо верхньої схеми. А
нижня схема має такий зміст:
Ціле будь-якої діяльності, що відтворюється, тобто ціле «одиниці» реалізації норми діяльності, визначається переходом виконавця від розуміння та прийняття ним змісту
своєї норми аж до моменту фіксації відповідності результату, досягнутого згідно з приписами норми. У випадку, коли образ кінцевого
продукту, тобто цілі, або образ, картина, малюнок, схематичне зображення в голові діяча
того, що необхідно зробити за нормою,
збігається із зафіксованим реальним результатом, який він отримує, можна сказати, що акт
діяльності відбувся, «одиниця» реалізації
норми відтворилась. Тоді ми маємо справу з
професіоналом. Він вміє досягати мети,
розв’язувати типові професійні задачі у стабільних умовах. Якщо уважніше придивитись
до схеми, то акт діяльності, що відтворюється будь-яким діячем, складатиметься з
жорсткої і незмінної на абстрактному, узагальненому рівні, певної послідовності кроків:
 розуміння норми діячем;
 прийняття норми діячем;
 вхід у діяльність;
 введення ним елементів ресурсу (самого
себе як діяча, вихідний матеріал, засіб) у
нормативно-значущі та відповідні стосунки;
 збереження діячем своєї відповідності вимогам норми;
 фіксація відповідності результату нормативним вимогам до нього;
 вихід з діяльності (на схемі цей вихід не
відзначений).
Тобто на цій схемі ми акцентували на
вході діяча в діяльність, тому що саме тут
можна вийти на поняття «виховання», без
розуміння якого шкільна «програма виховання» теж не спрацює якісно. Коли ми будуватимемо поняття виховання, тоді ми і пояснимо цей момент (самовизначення та ідеали,
цінності та установки людини, всі моменти
мотивування її дій, вчинків, поведінки та
діяльності – матеріал для виховання).
Якщо зіставити ці два типи буття людини
(життєдіяльність і діяльність), то очевидно,
що в одному типі головним принципом стає
стихійний, ненормований пошук та організоване мотивом присвоєння вже наявного, а в
другому – піднормативна побудова нового,
того, чого ще не було, або перетворення того,
що було у відповідний до зафіксованої мети
стан, що потребує переробки своїх бажань та
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мотивів під ті, що необхідні за нормою
діяльності (ще раз подивимось на сх. 7):

Схема 7. Різниця між життєдіяльністю та
діяльністю

Але навіть якщо і в життєдіяльності ми
побачимо процес перетворення, то різниця
між цими світами залишиться. Це дуже добре
можна побачити на такій схемі.

ЖД

Д

для діяльності, тоді необхідне вже самовизначення, тобто вихованість. На одній схемі
стрілочка зіставлення образу потреби і зовнішнього образу іде знизу догори, а на іншій
– згори донизу. У діяльності необхідно мати
Я-образи, а для цього необхідне спілкування з
іншими людьми і мовна здібність. Самотня
людина може вижити як тварина у світі
життєдіяльності, але вона не зможе без самоперетворень увійти в світ діяльності. Між
цими типами буття психіки людини є ще два
розрізнення типів і рівнів буття (навіть
найпростіших, без культури і духовності), які
не є усталеними і загальноприйнятими, не є
«рутиною» для звичайного мислення. Ми
використовували певні уявлення про рівні і
типи буття, що вже усталилися у методологічному середовищі, тому що без них розібратися з низкою проблемних питань проектування та програмування справи виховання –
неможливо. Підстави для цих типів пов’язані
одна з одною і за змістом вони такі:
життєдіяльність – задоволення індивідуальної, ситуаційної потреби;
соціодинаміка – узгодження спільних
способів задоволення індивідуальних потреб
для подолання конфлікту на ґрунті життєдіяльнісних суперечностей;
соціокультурна динаміка – введення у
погоджувальний процес критеріїв і відповідна
трансформація погодження та узгодженості;
діяльнісна динаміка – реалізація норм
перетворення будь-чого в бажане за
нормативними приписами.
До типів буття належать ще і культура з
духовністю, але їхнє введення ще більше
ускладнює наше й так дуже складне завдання
(див. сх. 10):

Сх. 6

Схема 9. Мотив і самовизначення (різні рівні
розвитку психіки)

Як бачимо, різниця в тому, що в життєдіяльності при оцінці образу предмета, що не
підходить під образ потреби, все починається
з образу потреби і перетворення предмета іде
до того його стану, що буде відповідати
вимогам образу потреби, а в діяльності –
оцінка подій починається з образу того стану
предмета перетворення (ціль), який заданий
нормою і образ потреби, якщо він не збігається з образом цілі, має бути перебудованим до моменту його співпадіння. Інакше
не відбудеться діяльність. Таким чином, коли
самовизначення у життєдіяльності неможливе, а мотиваційних механізмів недостатньо

Схема 10. Типи буття та сходинки розвитку
психіки людини
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Для того, щоб побудувати програму виховання, необхідно знати технологію цієї побудови. Вона охоплює дев’ять типових кроків
розбудови проекту, і тільки на передостанньому восьмому кроці розробляється
сама програма. Однак якщо ми не знаємо
типів нормативних продуктів, тобто тих продуктів в світі діяльності, які розробляються з
позиції нормувальника, ми не дамо відповіді
на питання про те, чому те, що ми побудували, можна назвати саме програмою, а не
проектом, планом, чи технологією. Все ще
більше ускладниться тоді, коли ми будемо будувати не абстрактну програму, а програму
саме виховання. Тоді культура мислення знову допоможе нам визначити поняття виховання, але про це у наступних статтях. Адже,
якщо ми не знаємо того, що проектуємо, хоча
знаємо норму проектування – ми формалісти і
практичної користі від нас немає. Своєю
чергою при практичній, прагматичній орієнтації вивчення виховання, при збереженні його
стихійності та індивідуальності, пошук відповідей на типові питання може бути ускладненим через непідготовленість практика до
розуміння питань і до організації пошуку
відповідей.
Діяч, який розробляє програму, вже пройшов шлях психічного розвитку від життєдіяльності (де він міг задовольняти потреби
організму завдяки відображенню об’єктів та
предметів потреби та зіставленню їхніх образів з образом потреби при лідерстві останнього) до спілкування (де важливими були механізми, що давали змогу проводити узгодження своїх інтересів з інтересами іншої людини
та забезпечувати виконання домовленостей, що
необхідні тільки тим, хто домовився). Від
уміння розробляти та виконувати домовленості,
що потребувало нового рівня розвитку його
психіки, однак ще не вимагало робити це критеріально, він вийшов на рівень обґрунтування
чіткого змісту домовленостей, ґрунтуючись на
зафіксованих у традиції стереотипах чи стандартних критеріях як процесу, так і змісту
нормативних текстів. Отже, діяльність того, хто
розробляє програму, вже вимагає від нього
розуміння норми своєї діяльності, її прийняття
та здатності самокоректувати свої дії під час
можливих помилок чи відхилень від траєкторії,
що веде його до мети. Ось як це виглядає на
схемах теорії діяльності.
Перша норма, яку має знати діяч (який би
продукт він не створював) – ціль, як якісна та
кількісна характеристика кінцевого продукту
його діяльності (див. сх. 11):
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Схема 11. Ціль, як перший орієнтир діяльності
виконавця

На цій схемі можна побачити, що у свідомості діяча є тільки образ кінцевого продукту.

Він у своїй свідомості ще не бачить ні
процесу, ні інструментів, ні самого себе, який
володіє цими інструментами, як того вимагає
світ діяльності. Звичайно, що його робоче
місце для діяльності також може бути не
наповненим, хоча образ того, що необхідно
мати в кінці роботи, у нього вже є, він добре
знає, коли можна припиняти роботу.
Наступний крок – ускладнення нормування, що відбувається при відповіді на питання
«що робити виконавцю?», може бути від імені управлінця, а може – від самого виконавця.
перетворення

вихідний
матеріал

кінцевий
продукт

Схема 12. План як найпростіший тип норми
абстрактного діяча

Ми вже зрозуміли, що всі наступні малюнки або схеми, символи, що, на відміну від
знаків, нагадують нам про устрій того, зміст
чого вони передають, розміщені у внутрішньому плані свідомості діяча, а його робоче
місце може ще бути незаповненим, адже він
тільки розуміє норми діяльності, навіть ще не
визначив свого ставлення до них. Наше завдання полягає в тому, щоб відслідкувати
момент, коли з’являється вже та форма
норми, яку ми називаємо «програмою». Поки
що ми від цільового бачення перейшли до
планового (як добре можна побачити на схемі
12, план – це процес переходу від вихідного
матеріалу до кінцевого продукту, що був
заданий в образі цілі, з можливими фікса-

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2011 / № 2

ціями проміжних продуктів). Далі ми виходимо на наступну більш складну форму
нормування – на технологію (див. сх. 13):
інструмент

коли ми думаємо про те, що наші ідеальні
програми можуть бути нереалізованими, тоді
вже ретельно вивчаємо ресурс, а не будуємо
ідеальну норму. Тоді ми моделюємо його
включення у реалізацію задумів, трішки коректуємо програму під ресурсні можливості,
та отримуємо замість «прожекту» такий проект,
що його можна реалізувати (див. сх. 15):

Н
вихідний
матеріал

перетворення

кінцевий
продукт

Схема 13. Технологія як норма діяльності

Коли ми виходимо на технологічне бачення діяльності: самостійно, отримавши її від
керівника, чи від представника сервісної
служби, ми вже знаємо, який інструмент і в
який спосіб необхідно використовувати для
того, щоб отримати запланований результат,
образ якого зафіксований в цільовому баченні.
Нарешті ми підійшли до того моменту,
коли можемо твердо сказати і про те, що таке
програма, адже саме вона цікавить нас у
процесі виховної роботи в школі, на відміну
від її найближчих «сусідів» – проекту та
технології (див. сх. 14):

Н

Схема 14. Програма як тип норми діяльності

Якщо в голові діяча, класного керівника,
педагога, який навчає за змістом теми свого
предмета, є послідовна низка відповідей на
цільові, планові, технологічні питання і
нарешті він побачив ті вимоги, які існують і
зафіксовані у тексті-інструкції щодо здібностей, відношення та тих знань, якими необхідно володіти діячеві, щоб він був спроможний
працювати за визначеною до того технологією, тільки тоді ми маємо справу з нормуванням, що називається програмою. А від
проекту програма відрізняється тим, що до
проектного бачення ми все це будували в
ідеальних об’єктах, як кажуть ті філософи, що
використовують засоби системного бачення у
формі. Про морфологію мови не було. А ось

Схема 15. Проект діяльності – тип норми, яка
наповнює ресурсом нормативні вимоги

Той, хто вже трішки засвоїв окремі символи та правила їхнього читання, під час
спроби, може сказати, що за намальованим
варіантом проекту стоять цілком конкретні
події. Наш діяч, який отримав здібності та
здатності працювати за якоюсь програмою,
наприклад, за шкільною «Програмою виховання», поки що на своє майбутнє робоче
місце не приніс ні засобів своєї майбутньої
роботи, ні самого себе, як діяча. У нього там є
тільки вихідний матеріал, що його вже очікує.
Однак, у чому причина того, що він ще не на
роботі? Може, справа в його безвідповідальності (проблеми волі, самокорекції), а може в
його невихованості (неправильне відношення
до норми)? Може бути і таке, що він все вже
розуміє з того, що написано в тій програмі,
навіть вже і робити це навчився, але серце
його не лежить до того, що там вимагається?
Тоді він невихована людина? Так не можна
сказати аж до того часу, поки ми зрозуміємо,
чи це установки та нерозвинуті варіанти його
самовизначення не дозволяють йому розпочати виконання роботи за вимогами програми
та проекту, чи це щось інше. Навіть може
бути і таке, що його цінності та ідеали вимагають не витрачати часу на те, що не дозволяє
йому виконувати місію людини та своє вже
віднайдене людське призначення.
У наступній статті ми розкриємо технологію проектування виховної роботи, а також
розкриємо поняття виховання, виходячи з
поняття цивілізації та схеми країни, за правилами псевдогенетичного виведення. Дедукція
дає можливість зрозуміти будь-яку складну
суперечність, якщо індукція погодиться з нею.
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НАУКА – ШКОЛІ
Раїса Поліщук

Навчання молодших школярів іноземної мови
У документах Ради Європи, Європейської асоціації педагогічної освіти, ради культурного
співробітництва стверджується, що цілеспрямоване навчання одній, а у перспективі і декільком
іноземним мовам має стати загальним пріоритетом розвитку як шкільної, так і педагогічної освіти.
Проект Ради Європи «Сучасні мови» (Recommendation No.(98)6 of the Committee of
Ministers to Member States Concerning Modern Languages (Adapted by the Committee of Ministers
on 17 March 1998, at the 623rd meeting of the Ministers’ Deputies) передбачає підвищення
ефективності навчання ІМ за рахунок збільшення термінів навчання, а саме введення ІМ у
початковій школі:
B. Early Language Learning ( up to age 11 )
1. Ensure that, from the very start of schooling,
or as early as possible, every pupil is made
aware of Europe’s linguistic and cultural
diversity.
2. For all children, encourage and promote the
early learning of modern languages in ways
appropriate to national and local situations and
wherever circumstances permit.
3. Ensure that pupils have systematic continuity
of language learning from one educational
cycle to another.
4. Develop appropriate policies and methods,
based on analysis and comparison of results
achieved by modern language programmes for
young learners. *
Нині в Україні навчання іноземної мови
починається з другого класу, а в спеціалізованих школах – з першого. З 2009-2010 навчального року в практику роботи дошкільних
закладів почалось впровадження базової програми розвитку дитини «Я у світі». Нею передбачено вивчення іноземної мови як складової навчання за вибором. Програма вперше
унормовує вивчення іноземних мов у дошкільних закладах.
Проблема полягає в тому, що не всі вчителі володіють методикою роботи з дітьми початкової школи, яка суттєво відрізняється від
методики навчання учнів в основній та старшій школах. Незважаючи на те, що вчителі
мають великий досвід роботи у середніх та
старших класах, дуже важливо, щоб вони
розуміли психологічні особливості та потреби
молодших школярів.
Навчання молодших школярів ІМ має
особливості, які пов’язані з психофізіо72

логічним розвитком дітей. Успішна реалізація
програмових знань і умінь відбудеться за
умови ефективного керівництва навчальним
процесом.
Велике значення, зокрема для організації
іншомовного спілкування учнів початкової
школи, мають здібності та нахили дітей молодшого шкільного віку до імітації, добре
розвинута увага та пов’язані з ними творчі
здібності учнів; дитяча безпосередність, яка
визначає високий рівень комунікабельності
дітей і таким чином – успіх реалізації
іншомовної комунікації.
Молодші школярі приносять з собою до
класу вже сформовані інстинкти, елементарні
базові мовні навики, певний об’єм оперативної та вербальної пам’яті та інші характеристики, які допоможуть їм в опануванні
англійської мови. Дякуючи багатій уяві, діти
здебільшого навчаються мимовільно, можуть
інтерпретувати значення «послання» без
необхідного
розуміння
окремих
слів
(guessing and predicting).
Досвідчені вчителі ідентифікують дитячі
здібності та спираються на них для кращої
організації навчально-виховного процесу.
Наприклад:
 Вміння дітей вхопити зміст
Діти розуміють про що йде мова, навіть не
знаючи значення окремих слів. Розуміння
ситуації випереджає мовний супровід. Жести,
міміка, інтонація – все це допомагає дітям
ухопити значення «послання» (message). Це
вміння допомагає опрацювати нову лексику.
Вчителям не слід переобтяжувати урок
багатослівними пояснюваннями або склад-
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ною для учнів інформацією. Ось чому діти
іноді її не розуміють, або спотворюють її
зміст. Давайте чіткі вказівки та рекомендації.
Використовуйте мову жестів (body language).
До речі, діти демонструють здібність використовувати свої лімітовані мовні ресурси.
 Креативне використання лімітованих
мовних ресурсів молодшими школярами
Діти самі створюють слова за аналогією або
навіть «утворюють» зовсім «нову» англійську
лексику. Вони знаходять різні шляхи для того,
щоб передати значення «своїх» слів: проговорюють слова, які існують у рідній мові, але з
іншомовним (англійським) акцентом. Згадайте
власні «неологізми», які були зрозумілими (в
першу чергу для вас!) для ваших рідних. Діти
широко застосовують міміку, жести (рухи) та
вигуки.
Діти люблять говорити. Їх треба заохочувати до висловлювання своїх думок англійською мовою, конструювати речення, спонукати
до спілкування з іншими дітьми. Але тут постає питання про помилки та їхнє виправлення.
Діти роблять помилки. Більше того, якщо діти
дуже активні у мовленнєвій практиці та сповнені ентузіазму спілкуватись англійською мовою під час роботи у групах або парах, вони
можуть зробити ще більше помилок.
 Здібність дітей до мимовільного навчання
Діти іноді краще бачать та запам’ятовують
те, чого у плані уроку не було зазначено.
Розуміння певних речей або явищ «проходить» через їхні руки або зорові спостереження за ними. При сприйманні нового матеріалу
учні краще реагують на оригінальну форму
його подання. Окремі слова, фрази та речення, які їм більше подобаються, закарбовуються у їхній пам’яті!
Під час пояснення граматичного матеріалу
краще не використовувати граматичних термінів або складних пояснень. Ліпше наводити
приклади або «ілюструвати» речення за допомогою схем, карток, малюнків, жестів.
Слід давати дітям реальні, посильні, цікаві
та практичні завдання з точки зору повторюваності (частотності) лексичного матеріалу,
граматики і мовних функцій.
Ігри – дуже ефективні для мимовільного
запам’ятовування. Гра – це дуже важливий
вид роботи на уроці. Гру не треба класифікувати тільки як «заповнювач» (filler) або
«нагороду» за тяжку працю на уроці: читання,
письмо і т. ін. Рольова гра – складова частина
процесу навчання англійської мови, оптимальний шлях для оволодіння навчальним

матеріалом. Граючись, діти одночасно можуть і говорити, і бачити, і навчатись, і
відпочивати.
 Дитяча схильність до гри та веселощів
Діти люблять бавитися. Вони вміють знаходити щось цікаве та веселе навіть під час
уроку, що створює певні труднощі для вчителя. Вони можуть сміятись, штовхати один
одного у найнезручніший момент. Іноді не
варто вгамовувати їхніх веселощів. Вони
додають своє бачення сюжету гри, виявляють
своє власне «Я». Вони можуть верещати,
жестикулювати, надавати різні вирази своєму
обличчю: похмуре, трагічне або таке, що
випромінює радість. А скільки пристрасті у
вигуках «Ні! » або «Так! ». Як ретельно вони
ховають іграшку, яку має знайти ведучий! Як
щільно примружують очі, коли вчитель дає
команду: «Тихо!! Спати!» під час паузирелаксації. Згідно з методикою Джеймса
Ешера (James Asher), поєднання фізичної
активності з мовленням сприяє підвищенню
ефективності засвоєння мовного матеріалу.
Сюжет гри з молодшими школярами має
непередбачений хід. Діти імпровізують та показують свої здібності, свій характер. Гра
перетворюється у реальність, під час якої вони
охоче спілкуються іноземною мовою. У 6-7 років дітям іноді важко відрізнити вигадку від
реальної події. У 8-10 років діти більш критично ставляться до ігрових моментів.
 Роль творчої уяви
Учитель створює у класі реальні та напівреальні ситуації, маючи на меті розвиток
практичних вмінь та навичок у дітей у сфері
комунікації. Але учителеві слід пам’ятати, що
реальність (саме тут, саме у цей проміжок
часу) включає багату фантазію та уяву дітей.
Дітям зовсім неважко уявити присутність у
класі казкового персонажа (mascot), який
«допомагає» у навчанні, «намалювати» за
допомогою слів, міміки та жестів якогось
монстра або дракона, уявити вовка, який
розмовляє з Червоною Шапочкою. До речі,
казковий персонаж може відрізнятись від
свого казкового двійника. Фантазія та уява –
невід’ємні складові частини дитячого світу.
Дозволяйте дітям фантазувати та говорити і
говорити … (але англійською мовою!).
Пріоритетні напрямки / цілі та їхня
реалізація
Кожен вчитель іноземної мови окреслює
для себе певні напрями, цілі та важливі ділянки у процесі навчання, які потребують пиль73
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ної уваги. Зазначимо, що у практиці роботи
школи існують декілька базових (basic)
пріоритетних напрямів, які мають важливу
практичну вагу, а саме:
 Виховання в учнів позитивного ставлення до навчання (виховні цілі) та до змісту
навчального матеріалу (навчальні цілі)
Добра Програма має відношення до змісту
навчання, але не тільки до нього. Успіх
виконання Програми залежить від ставлення
дітей до навчання та їхнього бажання оволодіти знаннями, які закладені у Програму.
Головні завдання початкової школи:
– навчити дітей вчитися;
– сформувати в них базу для подальшого
навчання.

Якщо вчитель прищепить учням любов до
слова (іншомовного слова), якщо підтримає
бажання учня оволодіти початками англійської мови, якщо зніме стрес та жах перед
вимовою / артикуляцією чужої мови та побудовою висловлювання, то він таким чином
підтримає впевненість учня у власних силах
та підвищить його мотивацію до вивчення
мови.
Від позитивної налаштованості учнів, від
їхнього бажання вчити іноземну мову залежатиме ставлення до цього предмета у середніх
та старших класах. Треба переконати дітей у
тому, що вивчати мову – це цікаве та корисне
заняття, яким вони будуть займатися також у
середніх та старших класах.

Як перевірити розуміння прослуханого або прочитаного тексту?
У більшості випадків учителі перевіряють
значення кожного слова, перекладаючи його
українською мовою. Така сама практика зберігається стосовно речення: вчитель проговорює речення англійською мовою, перекладає
рідною або залучає дітей до перекладу.
Вчитель постійно питає: «Ви зрозуміли?». Ця
практика є хибною. Чому? Діти починають вірити, що якщо вони не розуміють частини
речення або бодай одного слова, то вони не
зможуть зрозуміти цілого речення. Таким

чином, процеси здогадки та передбачення
штучно блокуються. Треба сказати дітям, що
вони можуть не знати усіх слів рідної мови,
але це не перешкоджає їм «ухопити» головну
думку висловлювання, здогадатись, про що
йдеться. Так само і в англійській мові. Велику
допоміжну роль відіграє візуальна підтримка:
картинки, малюнки, предмети, міміка та
жести вчителя – все це стимулює когнітивні
процеси.

Чи корисно читати уголос?
У початковій школі існує практика читання тексту уголос. Але вона не завжди дає
добрі результати. Учень, який читає уголос,
концентрує свою увагу на кожному окремому
слові; як наслідок – зміст прочитаного зникає
як для самого читця, так і для тих, хто його
слухає.
Такий самий ефект має постійне звертання

до кожного слова у реченні та вимога перекласти його на рідну мову.
Не слід зловживати читанням «ланцюжком». Діти не слухають своїх попередників.
Вони чекають на свою чергу, «вираховуючи»
своє речення. Щодо окремих звуків, слів,
словосполучень, проговорювання їх у голос –
необхідна тренувальна вправа.

Ставлення до помилок
У комунікативній методиці помилки вважаються нормальним явищем для учнів, які
вчаться іноземній мові: «Mistakes are referred
as learning steps» або «The students are trying
their wings and they are inevitably make
mistakes». Практично все, чому навчаються
молодші школярі, а саме: вимові, читанню,
письму, говорінню – все це вимагає великих
зусиль, спроб та довгого проміжку часу. Та не
завжди ці зусилля учнів є вдалими. Діти дуже
часто припускаються помилок. Це дуже травмує дітей. Йдеться навіть про кризу семиріч74

них дітей (криза семи років та пов’язані з нею
негативні риси поведінки дитини). Суворе
покарання з боку вчителя, нехай воно і вербальне, створює у дитини враження, що вона
не впорається з предметом. Більше того,
кепкування з боку дітей щодо його вимови,
невдале читання, сором’язливість та жах
перед відповіддю біля дошки – все це
наштовхує дитину на думку, що помилки – це
погано. Жах перед помилками пригнічує
дитину. Вона починає захищати себе у різні
способи: сама починає кепкувати з чужих
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помилок, іноді відмовляється відповідати,
вперто мовчить або шукає можливостей не
ходити до школи.
Вчителі можуть підірвати впевненість
дітей у власних силах тим, що вони виправляють кожну помилку як у вимові, так і у
граматиці або орфографії. Вчителі роблять це
з найкращих міркувань: знайти помилку,
виправити її, довести учневі інформацію про
певні прогалини у його знаннях. Але, коли
роботи повертаються до учня, виправлені та
покреслені (суцільна мозаїка червоного та
фіолетового!) – це не додає йому наснаги.

Особливої уваги та гуманності потребує
перевірка творів (проектної роботи), у які
діти вкладають своє натхнення: малюють,
роблять аплікацію, але мають дуже лімітований запас слів. Природно – вони припускаються як лексичних, граматичних, так і
орфографічних помилок. Не варто досліджувати таку роботу під мікроскопом, тому що
наступного разу учень не довірить паперу
свої почуття. Вірш Ніколаса Чапмена яскраво
відображає стан душі учня, політ думки якого
зупинила червона кулькова ручка:

А Воу Wrote a Poem
Nicholas Chapman
A boy wrote a poem –
It was homework from class
He wrote about cliff tops
And how the wind pass.

A boy wrote a poem,
And thought of his mark.
And this time he checked it
And wrote of the dark.

He just let it flow
From his head to his pen,
But his spelling was bad,
‘C’, do this again!’

He changed and corrected,
Gave it the next day.
He got ‘B’ + Good effort’
And threw it away.

Професор Джон Хольт пропонує «Перегони Дербі» (Derby Racing), цікаву техніку
опанування навичками письма. Чому діти
бояться писати іноземною мовою? Прохання
(наказ!) вчителя написати маленький твір,
бодай на 3-5 речень, наводить жах на учнів.
Жах припуститись помилок на письмі.
Розглянемо найпростіший варіант. За
наказом вчителя «Start!» діти починають
писати окремі слова протягом 3-5 хвилин.
Команда «Stop!» Діти припиняють писати.
Починається підрахунок кількості написаних
слів. Як не дивно, виграють слабші учні.
Чому? Іде змагання «Хто напише більше
слів?» Слабкий учень бачить свій шанс:
«Вчитель не буде виправляти орфографічні
помилки (такі умови змагання!), а рахувати
кількість слів у переможця». Учень не боїться
чистого аркушу паперу. З нього знято тягар
покарання за помилки. З часом, ця впевненість у собі «Я можу!» переходить у якість.
Спрацьовує психомоторна пам’ять на
правильну орфографічну форму слова.

Ця техніка може здатись суперечливою та
хибною (діти пишуть з помилками, а вчитель
не виправляє їх!) для окремих вчителів. Але
цей варіант спрацьовує! Чому б не спробувати його? Вчитель має право на зону ризику.
Що стосується комунікативно-орієнтованого викладання ІМ, то воно спрямоване на
оволодіння учнями мовленнєвим спілкуванням (комунікативність!). На щастя, спілкування не вимагає 100% акуратності у вимові
(апроксимність!) та мовленні. У мовленнєвій
практиці учнів може бути певний відсоток
помилок. Акт комунікації вважається непорушеним, якщо співрозмовники порозумілися.
«Аccuracy vs fluency» – акуратність проти
вільного та швидкого мовлення. Учителеві
самому вирішувати, на якому етапі уроку він
підтримує вільність та швидкість у мовленні
учнів. Але треба погодитись з тим, що є
моменти, коли перевірка має бути прискіпливою та чіткою. Тоді вчитель концентрує
свою увагу на акуратності (граматиці,
орфографії тощо).

Організація уроку
Молодші школярі не відчувають плину
часу. Для них відрізок часу у 15-30 хвилин
нічого не говорить. Діти орієнтуються у

певних процедурах уроку. Ці орієнтири дозволяють їм слідкувати за ходом уроку. Чіткий
початок, вдале закінчення уроку (підсумок,
75
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домашнє завдання, оцінка роботи групи /
класу / учня на уроці) – все це має організаційні моменти. Зауважимо, що молодші школярі не можуть самі вирішити, що їм треба
вивчити або зробити. Вчитель регулює їхню
діяльність. Тлумачення завдань вчителем має
бути чітким, стислим, логічним. Урок слід
починати з розігріву (warm up), а саме: з пісні, вірша, примовки і т. ін., які діти добре
знають (вивчили). Закінчувати урок бажано
знайомою процедурою, про яку мова йшла
вище.
Атмосфера на уроці має бути доброзичливою Діти мають відчувати, що вивчення ІМ –
це цікаво!
Треба бути уважним до настрою дітей.

Бувають такі дні, коли вчитель бачить, що
діти виснажені або занадто збуджені. Для
цього є багато причин:
– контрольна робота з математики;
– тематичне опитування з рідної мови;
– подія у класі.
Усі ці чинники створюють напружену
атмосферу у класі або групі під чаc занять з
ІМ. Для того, щоб вийти з такої ситуації, треба бути гнучкими. Надто суворий тон або
агресивність з боку вчителя (діти не слухають!) не будуть мати суттєвого впливу на
дітей. Краще почати урок з цікавої роботи.
Діти заспокоюються. Потім навантаження
можна збільшити.

Підтримка дітей
Дуже важливо підтримувати дітей на
непростому шляху вивчення ІМ. Якщо дитина добре працювала або ризикнула відповісти, написати твір або висловити свою думку,
вчитель має це помітити та відзначити, що він
цінує цю роботу учня. Існують різні варіанти
(окрім балів!), щоб відзначити старання учня:
намалювати квітку, посміхнене обличчя,
серце або причепити до твору наклейку, але
найкраще щиро сказати дитині: «Добре
зробив! Чудово виконано! Я за тебе радію!».
Дитина може забути те, чому ви її
навчали, але вона добре запам’ятає, як ви
навчали, як ви до неї ставились. Діти і так
нам вибачають багато: наші нервові зриви,
сувору критику, підвищений тон розмови і
багато чого іншого.
Прогрес дітей у навчанні буває різним.
Одні діти схоплюють навчальний матеріал
швидко, інші – поволі. Важливо не випустити
з уваги кожного з них, та віддати належне
кожному за його працю та ентузіазм. Деякі

діти настільки сором’язливі та тихі, що будьякий примус з боку вчителя: відповісти на питання, прочитати або написати на дошці, –
може призвести до негативних наслідків.
Деякі діти навіть втрачають голос. Від хвилювання та від страху припуститись помилок
діти не говорять голосно, а шепочуть. У таких
випадках вчителю краще самому підійти до
учня, «розшифрувати» його послання, та
підтримати дитину: «Дуже добре! Скажи
голосніше, щоб інші діти почули! Їм також це
цікаво!» Сміливі, розкуті діти також потребують уваги. До них також треба застосовувати індивідуальний підхід. Треба завжди
мати у своєму арсеналі цікаві завдання, які
були б корисними та пізнавальними для цієї
категорії дітей. Треба «приховати» бажання
вчителя «довантажити» активних дітей,
вгамувати їх та дати стимул для їхнього
інтелектуального розвитку. У цей час учитель
може працювати з іншими дітьми.

Дисципліна на уроці
Якщо діти люблять та поважають вчителя
(такі відчуття у кожного молодшого школяра,
який іде до школи!), то вони охоче працюватимуть на уроці, щоб його не засмутити.
Йдеться про зорганізований, дисциплінований клас/групу. Згідно з методикою Майкла
Уеста (МісhаеІ West), дисциплінований клас
реагує на піднятий угору олівець: «Тихо!»
Але іноді зовнішні чинники мають вплив на
дітей, а саме:
– Кінець шкільного робочого дня (останній урок!), робочого тижня або семестру. Діти
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почувають себе стомленими та виснаженими.
Мовне навантаження має бути зменшене.
– Новий та важкий матеріал, невдало
підібрані вправи можуть спричинити труднощі та небажання дітей сприймати цей
матеріал.
– Деякі вправи можуть здаватися дітям
важкими, незрозумілими або навіть нудними,
які треба довго виконувати.
Підвищувати голос або карати дітей за
порушення дисципліни не варто. З іншого
боку, вчитель у розлюченому стані – поганий
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приклад для наслідування. Діти вдома часто
бавляться у «Сім’ю». За тим, як вони
розмовляють один з одним, можна уявити
реальні стосунки в їхніх родинах. Так само
вони люблять бавитись у «Школу». З того, як
дитина розмовляє та сварить своїх учнів,
ляльок, ведмедиків або молодших братиків та
сестер, – можна уявити собі реального
вчителя та атмосферу у класі / групі. Знов на
думку спадає «чарівний» олівець Майкла
Уеста. Сигналом до угамування дітей («Діти,
тихо! А зверніть увагу на ... ») може бути
«зелена рука» (поустер з намальованою
рукою зеленого кольору, або аплікація, до
якої збуджена дитина може доторкнутись
своєю долонею), можна тричі плеснути у
долоні, постукати у тамбурин тощо. Можна
«загіпнотизувати» дітей. Скажіть: «One, two,
three, sleep!» Діти охоче підхоплять цей
ігровий момент, заплющать очі, покладуть
руки та голови на парти та ... угамуються.
Дуже добре на дітей впливає спокійна
музика. Це – сигнал до тиші. Через хвилину
можна знов працювати, маючи на увазі, що
увага молодших школярі нестійка. Вчитель
змінює види діяльності кожні 7-10 хвилин.
Я не претендую на розгляд усіх аспектів
викладання ІМ у початкової школі. Можна
ще додати деякі методичні поради у тезисному викладі, які були розглянуті або не
згадувались у статті, але органічно випливають з контексту:
 Діти та дорослі говорять різними мовами.
Коли дорослому щось не зрозуміло, він уточнює інформацію за допомогою питань. Діти
часом соромляться ставити питання, роблять
вигляд, що вони розуміють вчителя або виконують завдання на свій розсуд, не відчуваючи
за собою ніякої провини. У 8-10 років дітей
годі вгамувати. Вони готові запитувати
вчителя постійно: «Чому? Як? Звідки?» Діти
шукають відповіді на свої запитання.
 Уникайте складної вербальної інструкції
та поширеної інформації (монологів).
 Не удавайтесь до складних пояснень граматичного матеріалу. Наводьте приклади!
 Уникайте перекладу на рідну мову кожного слова. Не блокуйте процес здогадки та
передбачення з боку учнів!
 Мимовільне запам’ятовування допомагає
молодшим школярам оволодіти навчальним
матеріалом. Подавайте навчальний матеріал
так, щоб він викликав емоційний відгук та
зацікавлення з боку дітей.
 Змінюйте види діяльності. Рухливі ігри,

моделювання, паузи-релаксації – це складники уроку.
 Гра – це робота. Гра стимулює дітей використовувати свої вміння та здібності, створює
бажання спілкуватися іноземною мовою.
 Використовуйте фантазію дітей, їхню багату уяву під час ігрових моментів. Імпровізація – хороший стимул для використання ІМ у
реальній ситуації.
 Наочність (іграшки, картинки, лото, малюнки і т. ін.) допомагають імітувати реальне
життя та сприяють розвиткові образної та
асоціативної пам’яті дітей цього віку.
 На уроці англійської мови бажана присутність казкового персонажа (талісмана),
який «допомагає» у навчанні. Це може бути
лялька, ведмедик, зайчик і т. ін. Доцільним є
використання «пальчикових ляльок».
 Розвивайте в дітях здібності до відчуття
ритму у піснях. Ширше використовуйте вірші
та примовки для навчання звуків, ритму,
наголосу та мелодики англійської мови.
Вчить дітей римувати слова.
 Використовуйте сприймання текстів на
слух та складання невеличких оповідань.
Згадайте, як ви у дитинстві любили слухати
казки, а потім переповідати їх.
 Молодші школярі люблять спілкуватись з
однолітками. Стимулюйте дітей до роботи у
парах та групах.
 Намагайтесь прищеплювати дітям позитивне ставлення до навчання IМ, яке буде
запорукою їхніх подальших успіхів у навчанні у середніх та старших класах.
 Дбайте про створення доброзичливої
атмосфери у класі та групі. Не дозволяйте
дітям кепкувати з невдач інших.
 Будьте терплячими і справедливими при
виправленні помилок дітей.
 Щиро відзначайте успіхи дітей, їхній
прогрес у навчанні. Навіть дорослі прагнуть
до визнання своєї праці і пишаються вдалим
результатом.
 Питання дисципліни у класі, групі – це
постійний виклик щодо (ваших) прямих
обов’язків вчителя. Стимулюйте, заохочуйте
до роботи тихих, сором’язливих; розвивайте
здібності талановитих особистостей.
 Звертайтесь з питаннями та підтримуйте
контакти з батьками та вчителями початкової
школи, щоб краще зрозуміти індивідуальні
особливості кожного учня. Не вдавайтесь до
різкої критики рівня знань учня: «Ваша
дитина не вміє читати!». У відповідь ви можете почути: «Навчіть!».Облаштуйте класну
кімнату (куток, кабінет) приємними для
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дитячих очей речами, малюнками, поустерами. Розташуйте у шафі або на поличках
іграшкових звірят, пташок; іграшкові меблі,
посуд. Час від часу змінюйте матеріали на
динамічному стенді. Дітям приємно буде
бачити поздоровлення до свят або дня народження англійською мовою.
P.S. Інформуємо вчителів про те, що працівники кафедри гуманітарної освіти розробили спецкурс з проблеми навчання дошкільнят та молодших школярів англійської мови,
який впроваджується з січня 2011 року.
Література
1. Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества. – К.: Наукова книга, 1991. – 120 с.
2. Близнюк О.І., Панова Л.С. Ігри у навчанні іноземних
мов. Посібник для вчителів. – К.: Освіта, 1997. – 64 с.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском
возрасте. – М.: Просвещение, 1991. – 98 с.
4. Выготский Л.С. К вопросу о многоязычии в детском
возрасте // Собр. соч.: В 6 т.– М.: 1983. – Т. 3. – С. 329-360.

5. Леонтьев А.А. Психологические предпосылки раннего овладения иностранными языками // Иностр.
языки в школе. – 1989. – №4. – С. 24-29.
6. Поліщук Р.П. Перші кроки в англійській. Уроки,
тести, вірші, ігри 2-4 кл. – К.: Шкільний світ, 2005.112 с.
7. Шкваріна Е. Англійська для дошкільнят. – К.:
Шкільний світ, 2007. – 128 с.
8. Шкваріна Е. Англійська мова для дітей дошкільного
віку. Програма. Методичні рекомендації. – К.:
Шкільний світ, 2008. – 112 с.
9. Crandy, P. Beginners. – London: Oxford University
Press, 1991. – 121 р.
10. Cant, A. Developing Resources for Primary. – Malaysia:
Longman, 1997. – 96 p.
11. Graham, C. Small Talk. More Jazz Chants. – New York:
OUP, 1997. – 86 p.
12. Phillips S. Young Learners.– China: Oxford University
Press, 1997. – 184 p.
13. Scott W. A., Ytreberg L. H. Teaching English to
Children. – New York: Longman, 1990. – 115 p.
14. Wright A. Creating stories with children. – Hong Kong:
Oxford University Press,1997. – 135 p.

Валентина Левченко,
Ірина Синя

Інноваційні педагогічні технології
в процесі вивчення економічних дисциплін
Вирішальною умовою розвитку сучасного
суспільства стають інноваційні процеси, які,
своєю чергою, забезпечують позитивні зміни
в економіці. Великого значення у зв’язку з
цим набуває роль освіти, розвиток якої визначається принципом інноваційності. Інновації
в освіті означають оновлення, нововведення,
прогресивні зміни, розвиток, удосконалення,
підвищення якості [1, с. 15]. Інноваційні педагогічні технології передбачають «варіативність і динамічність змісту, форм, методів та
технологій підготовки студентів», що дає
можливість підвищення ефективності навчального процесу [1, с. 17].
У статті розглядається необхідність використання інноваційних педагогічних технологій як методу підвищення викладання економічних дисциплін.
Нині увагу педагогів привертають інтеграційні методи, що поєднують пізнавальні та
емоційні аспекти, тобто підходи, які торкаються почуттів, інтересів та переконань [2]. Цій
проблемі у процесі вивчення економічних
дисциплін приділяють увагу такі педагоги, як
О. Аксьонова, О. Горбачевська, Г. Ковальчук,
І. Кукурудза, В. Кулішов, Л. Прусова та ін.
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Необхідно звернути увагу на значення економічних дисциплін як основи економічної
освіти, а також на дидактичні і методичні
особливості, які відповідно впливають на
мотивацію студентів та школярів. Особливості економічних дисциплін, на нашу думку,
мають такі аспекти:
1. Змістовний (Що вивчати в економічних
дисциплінах?).
2. Методичний (Як вивчати економічні
дисципліни?).
3. Мотиваційний (Чому необхідно вивчати
економічні дисципліни?).
Основною метою економічної освіти є
формування економічного мислення, а
результатом економічної освіти є раціонально
обґрунтована практична діяльність і поведінка. Однак в процесі її практичної реалізації
виникає ціла низка проблем. Однією з
суттєвих проблем викладання економічних
дисциплін є той факт, що економічні науки
залишаються ареною політичної боротьби і
протистояння різних напрямків і течій, зокрема, марксистського, класичного, кейнсіанського тощо. Ці протистояння переносяться в
підручники, посібники і в студентські ауди-
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торії. О. Кузнєцов у статті «Українські особливості економічної освіти» (2003 р.) з цього
приводу зазначає: «Викладання економічних
дисциплін нагадує жуйку, яку хочеться виплюнути, як тільки закінчується лекція. Одягнені в модні назви курси з економіки – як за
своїм змістом, так і бездарністю викладу – є
лише збоченими наслідуваннями марксистської політекономії, слугують зловісним нагадуванням про темне минуле, наводять на студентів депресію замість упевненості в
завтрашньому дні».
Водночас Г. Манків, професор економіки
Гарвардського університету, у передмові до
своєї книги «Принципи економіки» пише: «За
ті двадцять років, що я оволодіваю науками,
найбільш яскраве враження на мене справив
курс основ економіки, який я, першокурсник
Принстона, слухав протягом двох семестрів.
Без перебільшення, він змінив моє життя» – і
далі: «На написання цієї книги мене
спонукала надія передати читачам хоча б
частину того захоплення економікою, яке я
відчув ще студентом».
Такі кардинально протилежні враження
студентів від економічної науки переконують
нас в тому, що зміст (що викладати?) та методика викладання (як викладати?) значною
мірою визначають сприйняття студентами
економічних дисциплін, впливають на ефективність навчального процесу в цілому і
формують відповідну мотивацію до самостійного вивчення економічних дисциплін.
Сучасна система економічних знань потребує
інноваційних методів викладання. У зв’язку з
цим важко не погодитись з думкою О. Аксьонової про те, що примусити учня «жахатися»
економічної теорії дуже просто, якщо викладати її як складну, нудну та далеку від реального життя науку [3, с. 10]. В. Кулішов з
цього приводу зазначає, що часто традиційне,
серйозне вивчення якогось предмета приводить до байдужості, а іноді і до небажання
займатися ним [4, с. 5].
Серйозною помилкою нашої вищої освіти
була і залишається орієнтація на оволодіння
знаннями, а не на мислення та поведінку в
реальному житті. Вивчення економічної теорії повинно формувати мотиваційний механізм економічно розумної поведінки [3, с. 59].
Механізм економічної освіти має три етапи:
 засвоєння економічних знань;
 перетворення економічних знань у переконання;
 набуття вмінь реалізовувати знання в економічній дійсності.

Засвоєння економічних знань визначається
рівнем теоретичної розробки економічних
дисциплін, правильним відбором знань для
засвоєння, рівнем теоретичної та методичної
підготовки викладачів, інтересами студентів,
поєднанням різних ефективних методів навчального процесу, в тому числі і самостійної
роботи студентів.
Найскладнішим є другий етап – перетворення економічних знань в переконання.
Переконання приходять тільки тоді, коли
знання пройшли крізь емоційний світ людини
і торкнулись її почуттів [3, с. 71]. Однак викладачі часто стикаються з поверхневими
знаннями студентів та учнів, які не піднімаються в особистому розумінні економічних
явищ і процесів вище побутового рівня.
Основне призначення економічної теорії
свого часу визначив англійський економіст
Дж. М. Кейнс: «Економічна теорія не є
набором вже готових рекомендацій ... Вона є
радше методом, ніж вченням, технікою мислення, допомагаючи тому, хто володіє нею,
приходити до правильних висновків».
Звернемо увагу на такий аспект: економічна наука є динамічною, вона змінюється
відповідно до змін тенденцій в економічних
процесах, у навколишньому середовищі, у
світовій економіці, у суспільстві в цілому і
визначає необхідність застосування інноваційних педагогічних технологій.
Для організації ефективної навчальної роботи велике значення має правильний вибір
підручників і посібників, які залишаються
найважливішим джерелом знань та економічної інформації для студентів і школярів.
Основною вимогою до підручників і посібників можна вважати відповідність рівню міжнародних стандартів, урахування психологічних і вікових особливостей сприймання економічних знань, наближення до реальних
економічних процесів. Нині підручників і
посібників з економічної теорії в Україні є
вже досить багато. Вони презентують різні
економічні школи, різні підходи, вподобання
і навіть різні політичні погляди авторів. Якщо
зробити аналіз того чи іншого підручника з
погляду викладача і студента, його спрямування на самостійну роботу, з точки зору
порівняння національних видань і зарубіжних, то можна зробити висновок, що підручники з економічної теорії, видані в Україні,
переважно лише описують економічні поняття та закономірності і зорієнтовані на
інформативне навчання. Більшості авторів не
вдалося відійти від стереотипу розуміння
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поняття «добрий підручник», під яким нерідко розглядають його надмірний обсяг і не
адаптовану до вікових особливостей студентів та школярів манеру викладу матеріалу та
максимальне наближення змісту до стандартів академічної науки. Підручник, як посередник у процесі навчання, має, з одного боку,
надавати конкретну інформацію, а з іншого –
стимулювати самостійну роботу студентів.
Що стосується іноземних підручників, то
на відміну від вітчизняних, у них є сучасна
психологічно обґрунтована логіка та методика викладання навчального матеріалу, що
побудована на особливостях психології мислення, навчання діяльності та розвитку особистості студентів та школярів.
Ефективність самостійної роботи з підручником залежить певною мірою і від вміння
студентів та учнів не тільки ефективно читати
основний текст, але й використовувати графічні зображення, схеми, таблиці, примітки,
покажчики, коментарі, історичні довідки,
проблемні питання, задачі, вправи, тести,
статистичну інформацію, якими насичені
іноземні підручники. На практиці студенти
швидше звертають увагу на зовнішній вигляд
підручника, його обсяг, ніж на вказані доповнення, вважаючи їх другорядними і не
обов’язковими. Зауважимо, що іноземні підручники, попри свої переваги, все-таки не є
ідеальними для українського студента,
оскільки ґрунтуються на ринковій психології,
яка формувалась в суспільстві протягом
століть і за своїм змістом вони багато в чому
залишаються «американськими» і не враховують національних особливостей розвитку
вітчизняної економіки та проблем трансформаційної економіки. Насичені власним
фактичним і статистичним матеріалом, вони
швидко «старіють» і втрачають актуальність.
З огляду на вищесказане необхідно, на
нашу думку, звернути увагу на підручник
Селіщева О. С. «Макроекономіка» (СПб.:
Пітер, 2002). Цей підручник має одну суттєву
особливість, яка відрізняє його від всіх інших
навчальних посібників з макроекономіки: кожен параграф починається епіграфом у віршованій формі. Автор вважає, що саме поезія
найбільш гармоніює з макроекономікою. І
поети, і економісти пишуть про одне й те
саме: як зробити наше життя щасливим.
Проблема і в одних, і в інших полягає в тому,
що вони не знають, що роблять інші, або
зовсім не читають роботи один одного.
Використання епіграфів є характерною
ознакою всіх зарубіжних підручників. У
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якості епіграфів автори використовують вислови відомих мислителів, письменників,
прислів’я, анекдоти тощо. У текстах підручників часто вміщують малюнки, фотографії,
карикатури, які відповідають змісту тої чи
іншої теми. На спеціально відведених широких полях розміщують основні визначення,
висновки, формули тощо. Таке «художнє» насичення тексту підручників робить їх більш
привабливими, цікавими для студентів і підсилює мотивацію до самостійної роботи з підручниками і посібниками. А окремих студентів та школярів може надихнути на написання
власних віршованих оповідань з економічних
проблем, створення асоціативних малюнків,
кросвордів, економічних загадок тощо.
Підручники з економічних дисциплін є різного ступеня складності і часто з використанням незнайомої термінології. Якщо не звернути увагу студентів та учнів на це в ході самостійної роботи, то в них не тільки виникають труднощі в розумінні змісту, але й
знижується інтерес і до самостійної роботи з
підручником, і до процесу навчання в цілому.
Це пояснюється тим, що незнайомі терміни
викликають в окремих студентів невпевненість у своїх силах і у можливості засвоїти
зміст предмета.
Під час самостійної роботи з економічних
дисциплін студентам доводиться вивчати
також наукову і науково-популярну літературу, праці основоположників економічної
теорії, зокрема Дж. Кейнса, А. Сміта, Д. Рікардо, Ф. Кене, М. Туган-Барановського,
А. Маршалла та інших, які використовуються
під час написання рефератів, економічних
есе, а також комплексних курсових робіт з
економічної теорії та політичної економії.
Англійський економіст Дж. Міль з приводу праць класиків економічної науки зазначав: «Моя вам порада: вивчайте праці великих творців політичної економії і твердо дотримуйтеся того, що вам видається правильним в їхніх теоріях; покладайтеся на це, бо,
якщо ви не егоїстична і не бездушна особа,
політична економія вас такою не зробить».
Серед друкованих джерел особливе місце
займає художня література, яка посилює
зв’язок економічної науки та її теоретичних
положень з життям, з реальною дійсністю і
переконує студентів у справедливості слів
англійського економіста А. Маршалла про те,
що економіка – це дослідження людства в
повсякденних справах його життя. Наприклад, з творів О. Бальзака можна дізнатись
більше, ніж з книг всіх спеціалістів – істо-
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риків, економістів, статистиків того періоду,
разом взятих.
З допомогою художньої літератури наукові економічні абстракції набувають яскравих
образів і літературних описів, що запам’ятовуються. Економічні події, описані в художній формі, торкаються емоційного, чуттєвого
рівня сприйняття, який відіграє важливу роль
у процесі засвоєння знань, оскільки відбувається процес взаємодії емоційного та інтелектуального рівнів пізнання, що впливає на
внутрішні потреби студентів і школярів та
формує в них відповідний інтерес до економічних дисциплін, створює позитивну мотивацію до самостійної роботи. Художня, публіцистична та науково-популярна література
дає змогу компенсувати відсутність особистого досвіду, соціально-економічних спостережень за реальним життям.
Методика використання художньої літератури в процесі вивчення економічних дисциплін – це творчий процес викладача і лише
власний педагогічний досвід може підказати
конкретні методичні прийоми. Водночас дозволимо собі дати деякі рекомендації. З метою
залучення студентів та школярів до читання
відповідних художніх творів можна використати, на нашу думку, такі методичні прийоми:
1. Скласти список рекомендованої художньої літератури, довести його до відома студентів та школярів і орієнтувати на використання вказаних творів у процесі підготовки до семінарських занять, написання рефератів, економічних есе, курсових робіт, в який
можна включити: «Американську трагедію»
Т. Драйзера, а також його трилогію «Фінансист», «Титан», «Стоїк»; «Замок Броуді»
О. Кроніна; «Три товариші», «Чорний обеліск» Е. М. Ремарка; «Жерміналь», «Гроші»,
«Дамське щастя» Е. Золя; «Автомобільний
король» Е. Сінклера; «Колеса» А. Хейлі;
«Банкір» Д. Френсіса, «Королі і капуста»
О. Генрі та ін.
2. Пояснити студентам значення художньої літератури у процесі вивчення економічних дисциплін, яке полягає в тому, що
художня література:
• є конкретним зображенням економічних
процесів та фактів, наукових понять та категорій, політико-економічних та соціальних відомостей, що підлягають науковому аналізу;
• є елементом підвищення загальної економічної культури студентів та школярів;
• є вагомим інструментом формування
світогляду та економічного мислення студентів;
• є засобом, що сприяє розумінню суті

теоретичних економічних концепцій та
їхнього зв’язку з реальним життям.
3. Викладачам економічних дисциплін доцільно включати уривки з художніх творів у
тексти лекцій, як ілюстрації певних економічних явищ, у вигляді цитат або невеликих
фрагментів, які можна зачитати або
переказати.
4. Уривки з художніх творів можна використати і на початку лекції як засіб актуалізації економічної проблеми і як засіб
мотивації щодо її вивчення.
5. На семінарському занятті можливе
заслуховування повідомлень студентів, які
можуть містити конкретні художні або
історичні приклади, ілюстрації економічних
ситуацій, описаних у художніх творах.
6. У зв’язку з тим, що читання художніх
творів вимагає тривалого періоду часу, ми
рекомендуємо студентам прочитати за власним вибором один з рекомендованих художніх творів і на підставі цього написати економічне есе, в якому вони можуть висловити
своє сприйняття, розуміння та власні роздуми
з приводу економічних проблем, описаних в
художньому творі.
Окремі викладачі вважають надзвичайно
актуальним використання художньої літератури в процесі викладання політичної економії, вважаючи «кооперування» економічної
науки з художньою літературою необхідним
елементом вивчення економічних дисциплін
[5, с. 477].
Економічні дисципліни не можуть обійтись без абстрактного, логічного статистичного та математичного методів. Вони широко
використовують формальний аналітичний
апарат, тобто кількісні методи: графіки, формули й обчислення. Це дає підстави вважати
їх науками, що зводяться до обчислень різних
показників, індексів, числових значень тощо.
Використання математичного апарату дає
змогу досліджувати і аналізувати економічні
моделі не тільки описові (словесні), а й моделі у вигляді таблиць, графічних зображень,
схем і математичних формул.
Про кожну економічну дисципліну можна
впевнено сказати, що у ній стільки науки,
скільки математики. Математичні методи є
інструментом пізнання економічних явищ.
Доречно навести думку Д. Поя про задачі,
який відзначає, що навчання розв’язку задач
повинно бути важливою складовою багатьох
курсів, навіть дуже різних за змістом;
навчання мистецтву розв’язувати задачі дає
нам винятково сприятливу нагоду для
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формування у студентів та школярів певного
складу мислення і прищеплення відповідних
концепцій, що є найважливішим елементом
загальної культури.
Збірники задач, тестів, вправ, кросвордів є
вже досить поширеним явищем. Найкращим
варіантом такого практикуму є його комплексність, тобто логічне доповнення до підручника чи посібника одного й того самого автора. Якщо завдання відрізняються за рівнем
складності і будь-яке з них можна розв’язати,
звернувшись до відповідей і розв’язків, то в
такому випадку автори збірників прагнуть
прищепити студентам смак до самостійної,
вдумливої роботи над предметом.
Завершити наші роздуми про актуальність
задач, як важливого елемента самостійної роботи студентів та школярів у процесі вивчення економічних дисциплін доцільно словами
Лорда Кельвіна: «Якщо ви можете виміряти
те, про що говорите, і виразити його у цифрах
– дещо знаєте про це; якщо ви не можете
виміряти і не можете виразити щось цифрами, то ваші знання недостатні і незадовільні;
це, можливо, лише початкові знання, і ви ще
мало просунулися на ниві науки».
На наш погляд, студентам і школярам
необхідно усвідомити, що оволодіння теорією
є необхідною і попередньою умовою розв’язку задач. У процесі вивчення кожної наступної теми розв’язки задач вимагають і ґрунтовніших теоретичних знань, і обов’язкового засвоєння попереднього матеріалу. Без цього
неможливо не тільки розв’язати задачу, а й
зрозуміти питання, сформульоване в задачі, а
також пояснити розв’язок.
У процесі вивчення економічних дисциплін студентам та школярам доводиться мати
справу з великою кількістю графіків. Графік є
зручним та інформаційним знаряддям ілюстрації залежності між двома змінними. Практика засвідчує, що у значної частини студентів та учнів виникають проблеми з графічними побудовами, графічними вправами та
графічним аналізом. Це пояснюється тим, що
далеко не всі мають відповідні знання щодо
побудови графіків та не володіють абстрактним мисленням і тому потребують методичної допомоги. Усвідомлюючи цю проблему,
відомі американські автори підручника «Економікс» К. Макконнелл і С. Брю у додатку до
розділу 1 «Графіки та їх значення» намагаються допомогти студентам усвідомити значення графіків у макро- та мікроекономіці, дають
пояснення, як можна представити інформацію
графічно, наводять приклади побудови графі82

ків. Не менш відомі американські автори
П. Семюелсон та В. Нордгауз у підручнику
«Макроекономіка» звертаються до студентів з
порадою: «Перед тим, як опановувати економічну науку, потрібно отримати певні знання
щодо графіків. Вони такі ж важливі для
економіста, як молоток для тесляра. Отже,
якщо ви недобре обізнані з використанням
графіків і діаграм, приділіть трохи часу, щоб
навчитися, як їх читати, і цей час ви використаєте з користю» [6, с. 43].
Є здобутки в розв’язанні цієї проблеми і у
вітчизняних викладачів. Зокрема, викладач
О. Горбачевська у навчальному посібнику
«Графічні побудови в мікроекономіці» намагається надати методичну допомогу студентам і розглядає основні види, принципи
побудови та характеристики графіків, що
розкривають закономірності функціонування
мікроекономіки.
Отже, використання задач та графіків у
процесі самостійної роботи при вивченні
економічних дисциплін дає змогу пов’язати
теоретичні знання з реальними економічними
процесами, ефективніше розташувати час на
семінарських заняттях, залучити студентів до
активної самостійної роботи. Розв’язуючи
задачі, будуючи графіки, студенти та учні
вчаться самостійно мислити, аналізувати і
узагальнювати факти економічної дійсності,
інтегрувати одержані теоретичні знання у
конкретні економічні рішення.
Особливість економічних дисциплін полягає і в тому, що вони вимагають від слухачів
певного рівня інтелектуального розвитку. На
думку П. Хейне: «Викладання основ економічної теорії, поряд зі знанням формальної
техніки аналізу, потребує також уяви, проникливості, знання поточних подій та відчуття перспективи» [7, с. 31].
Розвинути ці якості дає змогу такий
методичний прийом, як економічні загадки.
Економічні загадки виникають на основі
парадоксальних (на перший погляд) випадків
або ситуацій, ґрунтуються на певних закономірностях і зв’язках між різними економічними явищами, які не завжди очевидні. А пояснити їх можна з допомогою знання основних
економічних принципів або концепцій, які в
цьому випадку є порадником і підказкою як
для розв’язання загадок, так і для написання
студентами власних загадок. Наведемо приклади економічних загадок. Найдавнішою є відома загадка А. Сміта: «Чому вода, яка є життєво важливою, ціниться значно нижче, ніж
алмази, корисність яких набагато менша?».
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Часом економічні явища сприймаються
студентами й учнями як аксіоми, однак вони
вимагають певного пояснення і стають економічною загадкою. Наприклад, у П. Хейне є
така думка: «ВВП має тенденцію до зниження
із зростанням кількості шлюбів і до збільшення із зростанням кількості розлучень» [7,
с. 515]. У зв’язку з цим виникає загадка про
те, який існує зв’язок між ВВП та кількістю
шлюбів і розлучень.
Особливий інтерес викликають у слухачів
загадки, які часом здаються зовсім «неекономічними», оскільки мають приховане економічне підґрунтя. Наприклад: «Чому ймовірність одружитися є вищою для людей із
звичайною зовнішністю, ніж для привабливих
людей?»
Приводом для економічних загадок можуть бути приказки, прислів’я, вислови
відомих економістів, історичні факти, економічні ситуації, описані в художніх творах,
публікації в пресі тощо.
Викладачі можуть використовувати економічні загадки як метод активізації самостійної
розумової діяльності під час лекції та уроків і
як елемент самостійної роботи на семінарському занятті. При цьому економічні загадки
можна обговорювати у малих групах, парах
можна розгадувати індивідуально, робити їх
приводом для міні дискусії, та темою для

економічного есе. Роздуми над економічними
загадками розвивають такі вміння: висловлювати припущення і гіпотези, узагальнювати
невідоме і відоме, робити висновки «за аналогією», міркувати і відкидати неправильні припущення, а як наслідок висувати правдоподібні здогади та вміти їх аргументувати.
Економічна наука має потужний світоглядний компонент, призначення якого полягає у
формуванні економічного мислення та економічної культури майбутніх фахівців, що вимагає використання новітніх технологій навчання і є необхідною умовою сучасної освіти.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
До 140-річчя з дня народження Василя Стефаника
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ НОВЕЛИ В. СТЕФАНИКА «ПОБОЖНА»*
1. Текст новели
Семен та Семениха прийшли з церкви та й обідали – мачали студену кулешу в сметану.
Чоловік їв, аж очі вилазили, а жінка почтиво їла. Раз по раз втиралася рукавом, бо чоловік
кидав на неї цяточками слини. Таку мав натуру, що цьмакав і пускав слиною, як піском, в очі.
– Не можеш ту башту трохи приперти, не мож хліба з’їсти...
Семен їв і не припирав башти. Трохи його жінка вколола отим словом, але він возив далі
сметану з миски.
– Чмакає, як штири свині. Боже, Боже, таку маєш ґямбу нехарапутну, як у старої конини.
Семен іще мовчав. Трохи був і винен, а по-друге, хотів добре попоїсти. Врешті встав і
перехрестився. Вийшов надвір, дав свиням пити і вернувся, аби лягати.
– Аді, насадився та й лігає, як колода, ану-ко, ци він вікаже де носа? Гниє отак кождого
свєта та й неділі.
*

Новели В. Стефаника подаємо за виданням: Стефаник В. Камінний хрест. – К.: Школа, 2007.
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– Чьо ти собі ґудза зо мнов шукаєш? Як я тобі зав’єжу ґудз, то ти його не розв’єжиш, я
тобі дам ґудза!
– Я би тебе щонеділі живого кусала.
– Коби-то свиня мала роги...
– Стоїть у церкві, як баран недорізаний. Інші ґазди як ґазди, а він такий зателепаний, як
колєра. Мені аж лице лупаєси за такого ґазду.
– Ото, бідна головко, та й втратю царство небесне! Нагаруйси цілий тиждень та ще у
церкові гаптах стій! Стій уже ти за мене, а я і так Божого слова віслухаю.
– Ой, вже ти слухаєш слова Божого. Одного лумера не знаєш, що ксьондз казав на казаню.
Станеш насеред церкви, як сновида. Дивиси, а очі вже пішли у стовбір, дивиси, а рот вже
розхиливси, як ворота, дивиси, а слина тече вже з рота. А я дивлюси, та й земля підо мнов
горить зі встиду!
– Уступиси від мене ти, побожна, най я трохи очі прижмурю. Тобі однако молоти, а я
ледве тлінний.
– Бо не стій у церкві, як слуп. Лиш ксьондз стане з книжки читати, а ти вже очі віпулиш,
як цибулі. Та й махаєш головов, як конина на сонце, та й пускаєш нитки слини, як павук, такі
тоненькі, – лиш що не захаркотиш у церкві. А моя мама казали, що то нечисте закрадаєси та
чоловіка на сон ломить, аби Божого слова не слухав. А коло тебе нема Бога, ой, бігме, нема!
– Агій на тебе, та же най твої голови дідько причепитьси, не мої! Ото побожна! Мой, та
ти написаласи в якесь архиримське браство та гадаєш, що-с вже свєта? Та я тобі так шкіру
спишу, як у книжці, такими синіми рєдами... Зійшлиси ґаздині у браство! Ніхто такого не чув
та й не видів. Одна мала дитину дівков, друга одовов, трета найшла собі без чоловіка – самі
порєдні ґаздині зійшлиси. Та якби вас тоті черці знали, що ви за чилєдинка, та вони би вас
буком з церкови! Аді, які мені побожні, лиш фоста на заді хибує! Книжки читають, образи
купують, таки живі до раю!
Семениха аж заплакала, аж затремтіла.
– То було ні не брати, як мала-м дитину! Ото-м собі долю напитала. Таже за тебе була би
й сука не пішла, за такого вола невмиваного! Ще молиси Богу, що-м собі світ з тобов
зав’єзала, бо був би-с ходив отак до гробної дошки.
– Бо-м був дурний, злакомивси на поле, та й відьму взєв до хати. Я би тепер і свого додав,
коби си відчепити!
– Ой не відчепишси! Я знаю, ти би хотів ще другу взєти з полем, але, не біси, мене не доїш і
не діб’єш. Я таки буду жити, таки мусиш на ні дивитиси – та й решта!
– Та жий, поки світа та сонца...
– Та й до браства буду ходити, та й що ми зробиш!
– О, вже ти в тім брастві не будеш, хіба би мене не було! Я ті книжки пошпурєю, а тебе
прив’єжу. Вже ти мені не будеш приносити розуму від черців...
– Ой буду, буду – та й вже!
– А відчеписи від мене, бо як озму яке лихо та й перевалю!
– Мамко, мамко, то-с ні дала за кальвіна, тото-с ми світ зав’єзала! Аді, в неділю береси
бити!
– Аді, аді, мой, а то ж я розчинав сварку? Та міркуйте собі, що це за побожна?
Ей, небого, коли ти так, то я тобі трохи прикоротаю, я тобі писочок трохи припру. Таже
через цу побожну треба би хату покидати! Спи біда, але буду бити!
Семениха втікала надвір, але чоловік імив у сінях і бив. Мусив бити.
(Збірка «Синя книжечка», 1899)
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Віктор Неборак

2. Інтерпретація
На рівні стереотипу ця новела відповідає
уявленням про нецивілізоване, відстале карпатське селянство, в середовищі якого вважається звичним побиття чоловіком своєї
дружини. Що ж у цій новелі несподіваного –
такого, що виходить за межі стереотипу?
Щоб відповісти на це запитання, уявіть себе
незримо присутнім у цій хаті. Один з принципів аналізу художнього твору – намагатися
відчути себе у ситуації, яку пропонує текст.
У новелі багато мовлення. Це мовлення
двох справді близьких людей – шлюбної пари, чоловіка і жінки. Ми навіть не знаємо імені жінки, її названо «Семениха» від імені чоловіка. Перше речення в новелі – єдине, яке
фіксує позірну гармонію між ними. У
контексті прози Стефаника, сповненої
різноманітними катастрофічними ситуаціями,
ця новела достатньо «гармонійна».
Слід звернути увагу на структуру мовлення у новелі. У новелі є 12 фраз, які належать
Семенисі, і 10 – Семенові. Початок фіксує
більшу кількість фраз Семенихи завдяки
тому, що Семен довший час не хоче вступати
у розмову. У хаті їх двоє – достатньо для
діалогу. Початок новели – спільне трапезування, але ще немає розмови. Одне з головних християнських таїнств, яке могли пережити у церкві Семен і Семениха, хоча про це
прямо не говориться, – це таїнство євхаристії,
споживання святого причастя як тіла і крові
Христової. Принаймні вони, навіть якщо й
самі не причащалися, то були присутні в
церкві, коли священик причащав когось із
парафіян. Обід – своєрідне продовження
цього таїнства. Подружжя мало б прийти з
церкви в благому стані, і ось вони споживають їжу. Семениху, на перший погляд, не
влаштовує те, що її чоловік занадто пожадливо їсть, не стежить за тим, що діється довкола
нього, не уважний до дружини. Чому Семен
відразу не реагує на зачіпання дружини?
Відповідь, яка лежить на поверхні, – тому, що
він зайнятий поглинанням їжі. Подивімося на
ті фрази Семенихи, котрі залишає без відповіді чоловік: «Не можеш ту башту трохи
приперти, не мож хліба з’їсти». У першій
половині фрази вже є зачіпка-провокація:
жінка називає рот свого чоловіка занижено
«баштою». Друга половина фрази цілком
нейтральна. Він не відповідає, хоча це його
вкололо. Друга фраза лексично набагато

нижча: «Чмакає, як штири свині». Однієї
свині вистачало б для образи, а тут ідеться аж
про чотири. Наступне звертання: «Боже,
Боже! Таку маєш ґямбу нехарапутну, як у
старої конини». Це ще відвертіша провокація, – а Семен усе мовчить. Більше того, він
встає і хреститься. Цей зовнішньо непривабливий чоловік хреститься, подумки дякує
Богові за обід і йде виконувати свій господарський обов’язок, – напувати свиней, з
якими його порівняла Семениха. Це свідчить,
що Семен – людина Адамового обов’язку: він
знає, що повинен добувати свій хліб у поті
чола, тільки тоді можливе спасіння. Що входить у його поняття обов’язку? – Найперше,
господарка. Згадуючи останню фразу новели:
«Бив. Мусив бити.», можемо припустити, що
таке покарання дружини – теж його обов’язок. Третя фраза жінки після того, як чоловік
вирішив прилягти, лексично також досить
занижена і стосується способу його життя у
святкові, неробочі дні: «Аді, насадився та
лігає, як колода. Ану-ко, ци він вікаже де
носа?» Жінка вже не звертається прямо до
чоловіка, а називає його у третій особі. Життя
Семена – це фатальне, замкнене коло: будні,
коли він гарує, церква у неділю, далі – їжа і
відпочинок. Жінка знає, що існують ще інші
варіанти у житті. Вона, напевно, не знає слів
Шевченка «та й гнилою колодою по світу
валятись», але знає, що чоловік саме так робить «кожного свєта та неділі».
І після цього, як Семен виконав свій
обов’язок, він вимовляє фразу, яку, можливо,
говорить постійно в подібній ситуації: «Чого
ти собі ґудза зо мнов шукаш? Як я зав’єжу
тобі ґудза, то ти його не розв’єжиш». Цією
фразою він намагається загальмувати конфлікт. Але, нарешті, жінка добилася того, чого
хотіла: чоловік починає їй відповідати.
Наступна її фраза досить жорстока, жінка
признається у тому, що хотіла б робити зі своїм
чоловіком щонеділі: «Я би тебе щонеділі
живого кусала». У реченні вжито умовний спосіб, бо жінка фізично слабша від чоловіка і тому
виконати своєї погрози не може.
Наступна претензія жінки – поведінка Семена у церкві. Мусимо з’ясувати «кодекс»
цієї жінки, який вона протиставляє чоловіковому, – побожність. Тут починається діалог
між ними про те, як вони себе співвідносять з
Богом. З точки зору дружини, Семен – істота,
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яка і в церкві поводиться так само неналежно,
недуховно: «стоїть, як слуп»; Семен стомлений працею, він не може зосередитися у
церкві. Основне заняття людей в церкві –
молитися і слухати Божого слова. Але сама
Семениха також не зосереджена на Службі
Божій – вона стежить, хто що в церкві робить.
Найпильніше вона стежить за своїм
чоловіком. Для Семена перебування в церкві
– розтягнутий у часі ритуал, в якому він мало
що розуміє, він намагається відстояти
Службу і повернутися додому. До свідомості
його дружини Боже слово також не доходить,
інакше вона могла б згадати, про що йшлося в
проповіді священика. Та Семениха все-таки
вважає себе релігійною людиною, а Семен в її
уявленні – нерелігійний. І вона прямо йому
говорить, покликаючись на авторитет своєї
мами, що коли людина в церкві хоче спати, то
це до неї закрадається нечистий. Семена ця
фраза дружини нарешті виводить з рівноваги.
Його відповідь – найдовша фраза у цій
новелі; він подає свою аргументацію, чому не
вважає дружину побожною. Тут у мовленні
виникає новелістичний вибух.
Семен нарешті висловлює свою думку
про дружину та її оточення. Найбільше його
обурює «браство», яке відвідує його дружина.
Семен помилково архиєрейське братство
називає «архиримським», – можливо, у цьому
криється його підсвідоме застереження проти
чернечих орденів, які намагаються у свій
спосіб модернізувати Галичину. У колишні
часи було нечувано, щоб жінки об’єднувались
у якесь «браство» (тут теж відчувається іронія, бо жінки – це сестри, а не брати). Семен є
представником традиційного світу, в якому
всі цінності давно усталились. Він нікого
прямо не звинувачує, лише перечислює гріхи
жінок з «браства». Він носій традиційних
цінностей і має чітке уявлення про те, хто
порядний і хто грішний. Гріхом він вважає
недотримання сімейного кодексу про народження дітей у шлюбі. Факт, що грішні ґаздині
сходяться у якесь братство, є подвійно
безглуздим і підозрілим для Семена.
Для Семенихи ж, навпаки, це братство є
чимось важливим. Вона не погоджується з
тим, що її чоловік нікуди не виходить, а для
себе вона знаходить вихід назовні, за межі
приреченого кола, – у братство.
Чоловік заземлений, вкорінений, не хоче
змін, дотримується свого ґаздівського «кодексу». Себе він вважає порядним ґаздою і
виконує те, що на нього покладено, – пильнує
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господарство, працює так, що в церкві стоїть
«ледве тлінний». Семениха – людина, яка міняє свій «кодекс». У минулому вона поза
шлюбом мала дитину. Авторського засудження тут немає. Семен, коли жінка його спровокувала на відвертість, засуджує її, але сам
Стефаник ніяк цей факт не коментує. Семениха, яка свого часу згодилася вийти заміж за
Семена, теж характеризує чоловіка – такий
негарний, тваринний, «що сука навіть за
нього би не пішла». Вона вважає, що він
повинен цінувати таку її самопожертву. Так
жінка намагається реабілітувати свою порядність. Коли Семен одружувався, ще не було
такого середовища, як якесь «архиримське
браство», в якому він не може контролювати
свою дружину як ґазда. Світ його традиційних цінностей загрожено середовищем, куди
його жінка має доступ, а він не має, та й не
хоче мати. Це йому як людині обов’язку не
подобається. Жінка міняється, Семен остерігається змін.
Наступний новелістичний вибух пов’язаний з доріканням Семена дружині щодо її
позашлюбної дитини. Стефаник не вияснює,
чи Семен і Семениха мають спільних дітей,
невідомо і те, якою була подальша доля
позашлюбної дитини.
Жінка далі наполягає на тому, що буде
відвідувати братство, читати книжки – з цим
вона пов’язує своє волевиявлення, свою
незалежну від чоловіка релігійність. Як це
далеко від початкової зав’язки сварки! Жінка
наполягає, що має право на світ, не
контрольований чоловіком. Чоловік вважає,
згідно зі Святим Письмом, що саме він, а не
якийсь чернець, є відповідальним за вчинки
дружини, але як же чоловік може бути
відповідальним, коли не бачить, що чинить
його жінка у братстві! Єдиний вихід –
заборонити жінці відвідувати братство, а в
разі її непокори – побити жінку. «Мусив бити», – пише Стефаник, наголошуючи на
дієслові «мусив». Семен бив Семениху не
тому, що вона його образила, а тому, що вона
чинила непослух, порушуючи шлюбну обітницю щодо послуху і руйнуючи традиційні
стосунки в сім’ї. Єдиний відомий йому спосіб
привести її до послуху – побити її так, щоб
вона не змогла піти до братства.
Під цим оглядом, «Побожна» – це новела
не лише про сімейну сварку, а й про складнощі модернізації покутського села, хай
навіть і здійснювалася та модернізація в шатах релігійної просвіти.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ НОВЕЛИ В. СТЕФАНИКА «ЗЛОДІЙ»
1. Текст новели
Посеред хати стояли два дужі, моцні хлопи. Сорочки на них подерті, лиця покровавлені.
– Не май, чоловіче, тої гадки, аби я тебе з рук пустив...
Сопіли оба, були помучені і ловили в груди воздух. Коло постелі сперлася молода жінка,
застрашена і заспана.
– Не стій, але піди зараз за Михайлом і за Максимом та скажи, аби зараз прийшли, бо я
злодія маю в руках.
Жінка вийшла, а вони лишилися.
–
Цес якби лучив на слабого, та й взєв би житє коло власної хати.
Приступив до лави, взяв кварту з водою і пив так лакомо, що чути було
булькотання води в гортанці. Потім рукавом обтирав лице і, глядючи на нього, казав:
– Не треба йти до цирулика, цес пустив крові доста.
А ще сих слів не сказав, як злодій вдарив його кулаком між очі.
– Ти б’єш, та й я буду, ану, хто ліпше?
Буковим, грубим поліном замахнувся, і злодій упав на землю. З ніг сикнула кров.
– Тікай тепер, як можеш, я тобі нічо не скажу.
Мовчали довго. Тусклий каганець не міг продертися через темряву по кутах, а мухи почали
гудіти несміливо.
– Та затамуй собі кров, чоловіче, бо вся вітече.
– Дай мені води, ґаздо.
–
Дам тобі води, кріписи, бо не знаєш, що тебе чекає!
Довга мовчанка.
– Ти, виджу, моцний, ґаздо.
– Я моцний, небоже, я коня на плечі беру, ти не добре трафив до мене.
– А натуру маєш мнєку?
– Я мнєкий, але злодія живого з рук не пускаю!
– То я маю вже тут загибати?
– Або я знаю, ци ти твердий, ци мнєкий? Як-ис твердий, то можеш вітримати...
І знов тиша запанувала в низькій хаті.
– Затамуй собі кров.
– Нащо, аби гірше боліло, як меш бити? Кров-то є сама біль.
– Як я вже буду бити, то мусить боліти, хіба би-с дух спустив.
– А Бога не меш боятиси?
– А ти Бога боявси, як-ис ліз у комору? Та там увесь мій добиток. Та якби ти був тото
забрав, та ти би мене на віки вічні скалічив! А чому ж ти не лізеш до богача, але до бідного?
– Пропало, нема що говорити! Бий, та дай мені спокій!
– Певне, що буду бити.
На долівці зробилася калюжа крові.
– А ти як маєш сумлінє, ґаздо, та не забивай мене потрошки, але озми то поліно, та бахни
ще так по голові, як по ногах, та збудешси клопоту, а мені легше буде.
– Ти би хотів відразу! Чекай, жди, годи, най люди прийдуть.
– То ти хочеш добрим сусідам бай зробити?
– Вже йдуть.
– Славайсу.
– Навіки слава.
– У вас, Гьоргію, щось зновилоси?
– Та зновилоси, прийшов гість та й треба єго приймити.
– Нема балакання, що треба.
Максим і Михайло заступили цілу хату, головами досягали стелі, а волосся їх досягало їм
поперека.
– Сідайте та вібачєйте, що-м зупсував вам ночі.
– Та то оце він на землі?
– Він.
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– Хлоп як звір, мали-сте труду доста, заки вліз си до хати?
– Дужий, ей, тото дужий, але на дусшого трафив! Та заки що куда буде, та сядьте за стіл
та й гостя просіть.
Гьоргій вийшов і за хвилю приніс бутлю горівки, солонину і хліб.
– Та чому не берете і єго за стіл?
– Каже, що не може встати.
– То я поможу.
І ґазда взяв злодія попід пахи і посадив за стіл.
– То ви вже в хаті мали з ним суперечку, Гьоргію?
– Та хотів мене заголомшити. Як ні угрів кулаком межи очі, то кажу вам, що тут-тут
було падати. Але-м намацав поліно коло себе, та-єм го морснув по ніжках, а він сів маком.
– Ви єму не дивуйтеси, бо кождий хоче боронитиси.
– Та я нічо не кажу.
Злодій сидів за столом блідий, апатичний, коло нього Максим, а дальше Михайло. Коло печі
жінка в кожусі.
– Гьоргію, що ти хочеш з ним робити? Люди, спамнєтайте єго, він хоче чоловіка вбити!
– Жінко, я виджу, що ти боїшси, та ти собі піди до мами, переночуй собі, а завтра
прийдеш.
– Я не вступлюси з хати!
– То меш з нами горівку пити, але не вівкай, бо спарю. Лізь на піч та й спи, або дивиси, або
як хоч.
Вона ані рухнулася від печі.
– Баба бабов, Гьоргію, вона боїтьси, як жид, бійки, не дивуйтеси.
– Е, що ми будем на ню дивитиси! Дай боже здоров’є, чоловіче, я до тебе нап’юси! Не знаю,
хто за кого будем гріх мати, ци ти за мене, ци я за тебе? Але гріх мусить бути, таке зайшло,
що без гріху не обійдешся. Гай, пий.
– Не хочу.
– Мусиш пити, як я просю! Горівка тебе трохи одерзне, бо-с геть уплошів.
– Я не хочу з вами напиватиси.
Всі три ґазди обернулися до злодія. Завзяті, чорні очі віщували йому згубу.
– То давай, най п’ю, але п’єть порцій нараз.
– Пий, а як нам забракне, то ще пішлемо.
Наливав одну по одній і випив шість. Потім пили Михайло і Максим. Закусували і знов пили.
Михайло:
– Скажи нам, чоловіче, відки ти забрів у наше село, ци ти близький, ци далекий?
– Я зі світа.
– А як ти, ци нашої мужицької ложи, ци міщанської, ци панцької? Бо інакше до тебе
застосуємоси. Мужика то так б’єси: зо три рази люшнев дулуманом по голові, скілька раз по
лиці, аби впав. Бо мужик твердий, до него треба твердо братися, а як він під ногами, то легка
робота. А пана ріхтуєси знов на іншу моду; люшні не показуй, бо вмре відразу, але пужівном
настраш. А як він делькотить на цілім тілі, то дай у морду два рази, але також не дуже: пан
вже під ногами! Походи трохи по нім мінуту, дві, та й готовий, ребра потерті на форост, бо
то біленька кістка, як папір. А жида береш на пірший вогонь за пейси; він скаче, плює,
корчитьси, як пружина. Але ти на то не дивишси, лише закладаєш великий палець межи два
малі та й дюгом єго попід ребра, все дюгом. Це легка бійка, але болюча дуже...
Ґазди тяжко, тупо засміялися, а Михайло встромив голову поза Максима і чекав, що йому
злодій скаже.
– Ну, до якої віри пристаєш?
– То, ґаздо, таке, що як ви п’єте горівку, то ви мене жадним способом живого з рук не
пустите.
– Правду кажеш, бігме, правду, за це ті люблю!
– А заки вб’єте, то дайте ще горівки, най нап’юси, аби-м не знав, коли і як.
–
Пий, на таке діло пий, я не бороню, але чо ти на мене лучив, бодай тебе Бог скарав!
Мой, я твердий, я камінний, тебе з моїх рук ніхто не вірве!
Злодій випив ще п’ять келишків.
– Бийте, кілько хочете, я вже злагоджений.
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– Чекай, брє, добре, що ти вже контетний, але ми ще не контетні, ти по п’єть, а ми по
одні. Як тебе здогонимо, пічнем говорити.
Михайло дивився дуже весело. Максим якусь думку мав, але боявся її виявити, а Гьоргій був
неспокійний.
– Виджу, люди, що буде біда, уступив би-м си геть, а щось ні до него тягне, ланцухами
тягне... Гай, гай, пиймо, закусюймо...
– Ґаздо, дайте, най вас поцулую в руку, — сказав злодій до Максима.
– Ов, чоловіче, ти дуже боїшси, ов, це не файно!
– Бігме, вас не боюси, бігме, і сто раз забожуси, що не боюси!
– А що ж?
– Мені легко стало на душі тепер, та я хочу цего ґазду в руку поцулувати; він сивий чоловік,
міг би бути моїм татом...
– Чоловіче, лиши мене, бо я мнєкий на сумлінє, я не хочу, будь собі без мене...
– Але дайте руку, бо гріх мете мати, я хочу вас поцулувати, як рідного тата.
– Я цалком мнєкий, чоловіче, не цулуй мене.
Михайло і Гьоргій аж роти пороззявляли і горівку перестали пити. Наїжили чупер і своїм
вухам не вірили.
– Тумана пускає, чьо він хоче? Ти, небоже, такого способу трібуєш, е, ми й на це вчені!
Максим витріщив очі, як баран, і не розумів, що діється.
– Зміркував, що я мнєкий, зараз угадав... Говорив, аби оправдатися перед Михайлом і
Гьоргієм.
– Дайте, дайте, ґаздо, руку, але із щирого серця, бо як вас поцулую, то мені буде легко. Я
виджу, що вже мені не ходити по світі, та хотів би-м віпрощатиси з вами.
– Ти не цулуй, бо я геть змнєкну, я тобі і так простю.
– Але я вас просю дуже, бо я дуже тяжко буду умирати, бо я ще нікого в руку не цулував,
аби ніби так із серцем. Я не п’яний, бігме, ні, але я так хочу...
– Тихо, мой, не жвинди, не підходи подалеки, бо як угатю – та й не дриґнеш!
– Коли ви гадаєте, що дурю, а я, бігме, правду кажу. Я, видите, як напивси горівки, та й
мені отак утворилоси в голові, що я маю згинути і цего ґазду в руку поцулувати, аби мені Бог
гріха зменшив. Та дайте руку, ґаздо, кажіть, най дасть.
– Що цес чоловік від мене хоче, коли я не порадю, бо я жилісливий такий, що я не годен
тому стерпіти...
Максим не знав, де подітися, що з собою робити в такім клопоті. Він стидався, як дівчина.
– Мнєкого все таке, все він у людий на посміховиську, така натура паскудна! Та ви знаєте,
що як я трохи горівки нап’юси, та й плачу, таже знаєте. Було мене таки суда не кликати, бо
я, знаєте, такий, як прєдиво...
Злодій хотів взяти Максимову руку, аби поцілувати.
– Цес злодій хоче штуков нас зайти. Ідіть, Максиме, геть від него, уступітьси.
– Давайте горівки, Гьоргію, пиймо з-по три, аби раз дістали їдь, — сказав Михайло.
– Не йдіть, Максиме, не йдіть, вуєчку, від мене, бо я зараз умру. Я не боюси, бігме, не боюси,
але такий мене неспокій тре...
Він почав дрожати на цілім тілі, губи тряслися, як живі. Михайло і Гьоргій пили горівку і не
дивилися на нього.
– Та чого ти си боїш, нема чого, я тобі дам руку поцулувати, вже дам, най ні і віб’ють, вже
дам, на, цулуй, як ти собі жєдаєш...
Злодій прилип до руки, а Максим кліпав очима так, як би хтось його раз по разові бив по лиці.
– Мнєкому ніколи не варт бути, бо мнєкий чоловік нездалий до нічого.
Михайло розставив всі пальці в руках і показував Гьоргієві.
– Мой, мой, такі дужі, такі лакомі на бійку, що раз лакомі, де ймуть, там з мнєсом рвуть!
А Гьоргій нічого не говорив, лиш заєдно плював у долоні і наливав горівку.
– Доста вже, небоже, доста, пусти, най я собі йду, бо тут нема Бога, я на таке не можу
дивитиси. Вітєгни руки з пазухи, не облапуй ні, пусти, бо мені такий встид, що не знаю, де
подітиси!
– Я ще хочу образ цулувати, я ще хочу поріг, я хочу всіх, всіх, де хто є на світі, – кричав злодій.
Жінка зіскочила з печі і втекла. Михайло вийшов із-за стола темний і п’яний, як ніч. Гьоргій
стояв і нагадував собі, що він мав щось робити.
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– Максиме, ви мені з хати шуруйте, аби я вас тут не видів, бо вб’ю, як горобця; гай,
забирайтеси.
– Я піду, Гьоргію, я вам не кажу нічо, але ви не гнівайтеси, бо ви знаєте, що я мнєкий
чоловік. Мені так здаєси, що гріх будете мати, я собі йду...
– Ідіть, ідіть, бо ви не хлоп, але зальопана баба!
– Та я то кажу, що я не до него, я... Максим піднісся і вийшов з-поза стола.
– Будьте здорові та й не бануйте, бо я, як якись казав, не до цего... Злодій один лишився за
столом, блідий трохи, але веселий.
– А ти відеш із-за стола, ци треба ті відти віносити?
– Я не віду, я виджу, що не віду, бо я маю тут під образами сидіти.
– Ой відеш, бігме, відеш, ми будемо просити!
І кинулися на нього, як голодні вовки.
(Збірка «Дорога», 1901)
Віктор Неборак

2. Інтерпретація
Слово «злодій», винесене в назву новели,
містить у собі два корені. Злодій – це той, хто
діє зло. Така назва – це пряме вказування на
присутність зла у світі і на носія зла. Цей
персонаж дуже конкретний, та міфологічний
аспект може підштовхнути до думки, що зло
не сконцентроване лише в одному персонажі.
Зло і гріх – синоніми. Гьоргій каже: «Гріх
мусить бути». У його свідомості вкорінено
уявлення про наявність зла і гріха у світі. Він
не знає, хто буде суб’єктом і об’єктом цього
гріха, але стверджує, що гріх мусить бути.
Щоб наблизитися до розуміння цієї новели,
ми, прочитавши її, повинні висунути свою
тезу про те, що ж таке гріх.
Кульмінацією новели є епізод, коли злодій
просить дозволу поцілувати Максимові руку.
Ми маємо образ столу – це певний центр
світу для цих людей, вони за столом трапезують, вони ж за столом збираються чинити свій суд. Наслідком трапези, а точніше
швидкого сп’яніння, є бажання злодія поцілувати руку Максима. Злодій прямо зізнається,
що йому в голові щось відкрилося.
Новелу можна поділити на дві умовні
частини. Перша – своєрідна інтродукція, яка
закінчується приходом гостей. У ній Гьоргій,
ще не поіменований, перебуває віч-на-віч зі
злодієм. Тут маємо дуже цікаву зав’язку мовлення. Георгій промовляє шість фраз, на які
немає відповіді. Замість відповіді – удар злодія відразу після четвертої фрази, яка звучить
досить іронічно: «Не треба йти до цирулика,
цес пустив крові доста». Щойно після цього
є відповідь – удар. Перша фраза злодія звучить: «Дай мені води, ґаздо». Її можна
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сприйняти як щось більше, ніж прохання.
Гьоргій перед цим лакомо пив воду – поновлював свої сили, злодій у той же час втрачав
силу. За межами новели залишилася історія,
як Гьоргій впіймав злодія, боровся з ним і
затягнув у хату, витративши багато зусиль.
Отже, відбуваються два процеси, пов’язані з
водою і з витіканням крові з рани у злодія: він
не хоче тамувати кров, але й хоче випити
води. В інтродукції шанси господаря і злодія
ніби рівні – вони однакові за фізичною силою.
Злодій намагається з’ясувати свої шанси на
порятунок. Якщо злодій запитає про «мнєкість»
господаря як про його натуру (характер), то для
Гьоргія «мнєкість-твердість» – це суто тілесна
річ. Одними й тими ж словами вони говорять
про різні речі. Ґазда стверджує, що він не є м’який – в кожному разі, до злодіїв. Гьоргій каже,
що злодій виживе, якщо він сам буде достатньо
твердий.
Згадка про Бога вперше з’являється у фразі
злодія, якому Гьоргій каже, що злодія очікує
покарання, яке може закінчитися смертю.
Дружина Гьоргія за наказом чоловіка приводить сусідів для здійснення самосуду. І саме
тоді злодій запитує: «А Бога не меш боятиси?» З’являється тема страху – чого можуть
боятися кат і його жертва перед Богом. Безумовно, тут злодій все ще розраховує на якісь
шанси порятунку: приходять нові персонажі.
Друга частина – суд-столування. Фізично
гості такої ж статури, як господар – сила
Гьоргія потроюється. Шанси злодія стають
щораз менші. Подальший перебіг новели –
пошуки злодієм шансів на порятунок. Серед
прибулих він знаходить першого спільника –
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дружину Гьоргія, яка також не хоче, щоб у
хаті відбулося вбивство, і Максима. Шанси
знов урівноважуються. Михайло – веселий,
розпитує злодія, як його бити, він – поза співчуттям. Гьоргій починає відчувати певну
тривогу, а Максим і дружина поволі стають
на бік злодія. І все-таки у ситуації, коли
терези долі зрівноважилися, злодій гине. Між
моментом, коли шанси злодія зростають, і
кінцем, коли Гьоргій і Михайло накидаються
на нього, як вовки, відбувається другий
кульмінаційний момент – цілування злодієм
руки Максима.
В інтродукції злодій – приречений боягуз,
він хоче, щоб витекла кров, хоче втратити
свідомість – він боїться болю. Це триває довший час – сусіди йдуть довго, в хаті тричі западає мовчанка. Потім, у самому кінці новели, він раптом стає веселий, сидячи під образами, готовий прийняти смерть. З ним відбулося певне перетворення. Ядро цієї зміни –
цілування руки.
Злодій миттєво сп’янів, і цей стан знімає
будь-яку раціональність його мислення,
здатність до хитрування. У певний момент він
не може себе ідентифікувати, каже: «Я зі
світа», що аналогічне вислову: «Я ніхто».
Після сп’яніння він себе означує як грішника:
«Я, видите, як напивси горівки, та й мені
отак утворилоси в голові, що я маю згинути і
цего – ґазду в руку поцулувати, аби мені Бог
гріха зменшив». Злодій згоджується, що він
злочинець, що наробив багато лиха, і за це
йому доведеться прийняти смерть, – шансів
на порятунок майже не існує. Раптом у нього
виникає потреба зробити щось добре, вилити
на когось свою любов. Якщо спочатку перед
ним постає питання шансу, чи може він
фізично врятуватися, продовжити собі життя
і залишитися духовно не зміненим, то тепер
порятунок переходить у духовний вимір –
йому конче потрібно зробити щось добре,
щоб виправдати свою душу перед Богом.
Єдине, що він може зробити у цій ситуації –
просити пробачення, покаятися і поцілувати
руку. Асоціативно це нагадує повернення
блудного сина: злодій такого віку, що Максим міг би бути його батьком. Раптом, перед
смертю, у нього виникає потреба виявити
свою любов до батька – у ньому пробуджується духовна людина. Поцілувавши
руку Максима, злодій хоче цілувати «всіх,
всіх, де хто є на світі».
Ґазди, напившись, втратили людську подобу і «кинулися на нього, як голодні вовки».
Гьоргій, на відміну від злодія, є традиційною

людиною кодексу, він все робить відповідно
до своїх правил. Постає питання, чи варто
дотримуватися того чи іншого кодексу, якщо
сам кодекс перетворюється на зло.
Узагальнюючи досвід прочитання цих
трьох новел Стефаника, можна зробити
висновок, що письменник перейнятий питанням, наскільки традиційне ґаздівство є добром чи злом. Господар зв’язаний з Господом
через господарство, але чомусь земля позбувається колишніх господарів. У кожній з
цих трьох новел, довільно вибраних мною для
розгляду з трьох збірок Стефаника, присутнє
фізичне насильство людини над людиною.
Постає питання, наскільки ці персонажі, аж
так прив’язані до матеріального, мають шанс
стати
духовними
людьми,
істинними
християнами.
Тут можна відзначити розрив між Стефаником і попередньою традицією української
(і європейської) прози. Стефаник відмовляється від уявлення про позитивного героя
як про людину кодексу. Він відмежовується
від традиційного зображення носіїв звичаєвого кодексу як чітко окреслених позитивних чи
негативних персонажів, як це бачимо, наприклад, у прозі Квітки-Основ’яненка чи НечуяЛевицького. Стефаник відчуває, що з цими
традиційними людьми відбувається метаморфоза, що руйнує звичні суб’єктно-об’єктні
зв’язки. Рятунком у цій ситуації є любов, яка
в собі містить і самозречення, і покаяння і дає
можливість пристосуватися до всіх ймовірних
життєвих ситуацій, відмовившись від егоїстичних скерувань. Та з усіх персонажів розглядуваних новел любов несподівано вибирає, здавалося б, найменш відповідного –
злодія. Стефаник майже не пише від свого
імені, якщо це не вірші у прозі чи листи.
Новеліст, уникаючи мови про себе самого,
відмовляється від егоїстичного скерування.
Він пише про своїх односельців, та переважно не користується сповідально-автобіографічною настановою.
Підсумовуючи прочитані новели, можна
виділити такі моменти. Стефаник фіксує стан
світу, в якому традиція перестає бути рятівною. Вихолощується і гине ритуал. Видозмінюються традиційні стосунки у межах
сім’ї. Марґінал отримує шанс бути відкритішим до духовного, святого, ніж представники
традиційного суспільства. Гине весь попередній світ – або зазнає метаморфози, яка здається загибеллю. Усе це й досі залишаються
актуальним.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ НОВЕЛИ В. СТЕФАНИКА «З МІСТА ЙДУЧИ»
1. Текст новели
Перший:
– Лишень самого полотна зо п’ятдесят звоїв по смерті лишилоси. Такого богатиря
пошукати. Хліб стояв від десіть років немолочений – там були маєтки! А кілька сума? Таже
небіщик рік від року продавав пару волів за штириста левів. Де та сума, де ті маєтки? Та й не
знати, хто тими грішми загрівси? – Прийшла смерть, та й мус усе покидати!
Бувало, прийдемо до него колідувати. Віколідуєм що виколідуєм, а він віходить із хати та й:
проше, братя, до хати, най вам файно подєкую за колєдку. Входимо до хати, пообсаджує за
стіл та й каже: прийматимете як є, бо якби я не одинокий, то жінка би якось прилагодила, а
так най жінка з Богом спочиває на могилі, а ви вібачєйте. Та й сам нас приймав. Бувало,
понакладає такі хліби, як точила, та такі білі, як з фунтової муки. А солонини як унесе, то
така, як долоня, завгрубшки. Такої сегодні і в різничок не видко. Горівки вже кілько було, щоби
вужі мали доста. То, бувало, п’ємо та їмо, а він просить як на весілю: пийте, братя, як не
стане, то ще принесу, напийте-си у старого! То п’ємо та колідуємо старому:
Будь же нам здоров, пане Максиме, в неділю,
В неділю рано дзелене вино саджене.
Вінчуєм тебе щєстєм, здоров’єм в неділю,
В неділю рано дзелене вино саджене.
Чесний, велишний, а в Бога вдєшний, в неділю...
То як вже віколідуємо, а він п’є порцію до нас та й сльози обтирає. Як стара моя, каже,
жила, то ви і її в колєдку колідували, а тепер нема кому заколідувати та й старому сорочки
віпрати. Я, каже, не знаю, у котрий кут головов ударити, де си притулити? То, знаєте, аж
нам сльози стануть в очах, як він зачне за свою одинокість уповідати. Так ми сиділи не раз
добрих три годині у Максима. Бувало, вже зберемси, а він не пускає. Є, каже, в мене і їсти, і
пити, як якийсь казав: і хліб і до хліба, – та ще забавтеси, бо, безпешно, як умру, то в ці хаті
не мете напиватиси. Лиш мене, каже, припорпають, а мій Тимофій все пустить – що до
цинтля. Я, каже, старий, аби брехати, а ви, молоді, мете жити та мете видіти. Та й, аді,
так сталоси, як небіщик віщував.
Другий:
– Якось паламариха на сапаню вповідала, що він, небіщик, не любив до коршми заходити.
Лиш, каже, раз або два рази в рік вперізував черес, клав у «злодійку» п’єтку та й гайда до
коршми! Правда, що не любив ходити до коршми, але вже як пішов, то сороки й ворони пили –
пив, хто не хотів! А десь по опівночі вертавси додому вже добре горівчиний. То, каже, усі
сусіди знали, що він іде додому. Стане, бувало, на воротях у себе та й кричить: на сироти на
бідні запишу, а йому не дам що довкола мізинного пальця обмотати! Та й пішов собі на приспу.
Як був п’єний, то ніколи не входив до хати, ци зима, ци літо – все на приспі спав. Та й,
уповідають, що якесь нечисте присилювалоси до него та мордувало на приспі. Стогне, стогне,
як худобина, та й сфатитьси з приспи та довкола хати біжить, біжить та кричить:
рабівники, злодії, що мою працу розтєгаєте?! Та й, бачу, хапав дручок та обгонив ціле
господарство, як пес від якихось злодіїв. Дивиси, а він знов на приспі дрімає. Ого, вже за
мінуту та й верещить, аж крізь вуха промикаєси: паршєку, а ти ж, мой, що корову із колешні
віводиш?! Та я тобі амінь зроблю! Та й знов літав як несповна розуму по тоці. То, казала
паламариха, що так цілу ніч Божу ним носило та мордувало. Спить на приспі та крізь сон
гукає: аді, аді, вже ліцитують, вже б’ють печєтки, вже на бубень вікликають! Відай, воно
правда, що він ще іззамолоду купив собі щезника. Він і до худоби знав, таже корови у него по
дійниці молока давали.
Третій:
– Якось незабавки, як Максим умер, та в мене хлопець заслаб. Гадаю собі: таже треба
якогось ліку шукати! Умре, бідний світе, та й ховай не знати з чим та й у чім? Та й пішов-сми
до нашої брехунки, до Касиянихи. Якурат вона надійшла, примовила хлопцеві та й, – як то
знаєте, пошта – сіла та й розповідає. Ходить по селі та все знає, що де дієси. Та й уповідає
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жінці, що, каже, тижнем перед смертев та був у мене Максим. Слухаю і я. Ще, відай, каже, і
на день не займалоси, як прийшов. Вчула я, що хтось дверима рипнув та й сфатила-м си, кажу,
певне, до родів. Дивлюси, а то старий Максим. Ти, бабо, десь каже ї небіщик, ще спиш, а то
вже днина. Ей, де, каже, днина! Сів він на лаві та й такий обмінений сидить, що аж. Ти, каже
небіщик, якась брехунка та дай мені розв’єзок на сон. Саме, каже, вопівночі приснилоси мені,
що десь я віходжу з хати надвір, а то сполудня така чорна хмара, що аж синя краями! Гадаю
собі: ото зараз упалить град, бадю, бадю, піде хліб унівець! Та й пішов-єм до хати, виніс
кочергу та й лопату та й склав навхрест. Та лиш я склав навхрест, дивлю-си, а то з-під вугла
вода просікаєси. Став я та й дивуюси. Е, та бо то з-під другого, з-під третього, ба й з-під усіх
нори пустили! Десь я збояв-си. Глипнув-єм на тік, а там такі нори грають, як на сіножєтах.
Десь я побіг за рускалем, десь я пускаю ту воду в став, десь та вода снопи підмулює, колешні
підмиває. Відкидаю десь снопи та й аж упрів-єм – та й пробудив-єм си. Ти якась, каже,
брехунка, та розв’єжи мені цес сон, що воно має бути з тими норами? Та й, каже Касияниха,
що я єму сказала, то сказала, але він у тиждень та й умер. Тота відьма помогла таке
Максимові, як мому хлопцеві. Але кобих її лице уздрів, та й бих перевалив, як суку! І гроші взєла,
і горівку пила, а хлопець до трьох день та й на лаві!
Перший:
– Знак тому, що був віщун, бо все сповнилося, як віщував. На єго подвір’ю якурат можуть
тепер нори грати! Ані хліба в оденках, ані худоби, все Тимофій поспродував. Пішло маєство як
за водою.
Другий:
– Коли-бо, видите, за життя він не злюбив сина та й слова доброго єму не сказав, а син як
дірвавси до маєтку та й таке понаплітував, що ніхто тому кінца не найде. Банки, якісь векслі,
жиди і всєка нужда. Пропадає на пні. Та й коби-сте знали, що Тимофій не п’є, лиш так му все з
рук паде якось. Бог знає...
Третій:
– Але ци-сте чули, яку Тимофій має патороч із жінков? Та, бачу, вже її добиває. Десь ще з
осені з’їхала комісія з банку до него та й каже: або гроші, або пускаєм маєток на вікликанє.
Звертівси, звертівси, та й до жіночої пайки. Дурна жінка бери та підпишиси у нотаруша, та
дай свій ґрунт продати. Ніби дістала якись тот вексіль, вповідають люди, але тепер і тот
вексіль боками лізе.
Перший:
– Ой, правда, що дурна! Друга жінка, та й дітей нема... Та най би чоловікові яка примха
сталаси, та й шуруй, бабо, попід чужі плоти. Таже діти від першої зараз би нагнали. Та й
шукай, бабо, права не знати де і з чим?
Другий:
– То вона, бачу, дала тот вексіль братові, а тепер приходить речинець платити та й
дотискають. Та тепер там у хаті таке покаяніє, що би птаха не сіла на хату. Як дізнавси, що
вексіль вже у місті, та як прилетів з міста, то й коні не розпрєгав, але влетів до хати та до жінки:
– А вексіль де? – каже.
– Ой, я дала братові.
– То в тебе брат чоловік ци я? – та, бачу, бив, бив, аж ребра поломив. Як учув, та й розум
стратив.
– Клади, каже, голову на поріг, най рубаю: ти підеш сиру землю їсти, я на шибеницю, а діти
жидам воду носити!
А вона, бачу, молила та просила:
– Ой, – каже, – чоловіче, коби я з тобов мала хоть одну дитину, а най же тобі що станеси,
та й я піду попід чужі вугли кукати?
– Меш, – каже, – кукати, як глуха зазуля, заки ті у гріб не зажену. Та й лєгли отак спати,
він з краю, а вона від стіни. Щогодини, бачу, вставав та бив. Кажуть, що болото зробив з
жінки. А рано вона хотіла втечи, але ймив та прив’єзав та місив обцасами, як у глину. Най бог
боронить від такого!
Третій:
– Здурів чоловік, та й решта! Таже він рано відв’єзав її та й казав, аби файно вбраласи, бо
підуть на храм. Та й поволочив, кальвін, таку збиту на друге село. Але, вповідали люди, що на храму
вона скинула кіптар, а сорочка кервавіська! Обступили її жінки та питали, що то ї таке? А вона,
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бідна, в плач! Всі храмові іззираютьси як на чудо. А Тимофій, бачу, встав із-за стола та й: жінко,
каже, марш додому! Та так вони похрамували. Як вертали додому, то лиш один Бог знає!
Перший:
– Геть люди падуть удолину так, якби їх хто трутив у бульбону.
Другий:
– Таки небіщик Максим щось знав до себе. Аді, нори знорили і єго маєство, і невістці нори
по плечах просікають...
Третій:
– Таке, знав, як і ми. А ніби так не пішли усі господарства? Лише Максимове? Аді, ваш
тато ще мав ґрунт і воли, а ви вже зарібний чоловік.
Другий:
– Та мав, але де тому кра-ай? Де, де, де-е?
– От якось ми добилиси до села. Рот ба сеї, ба тої – балу та балу, а ноги, сараки, йдуть. А
ви завтра де йдете?
Перший:
– Та до двора!
– А я до того паршивого Срулика, бодай єго шлях трафив. Ще від літа винен.
Третій:
– А я до ксьондза.
(Збірка «Камінний хрест», 1900)
Віктор Неборак

2. Інтерпретація
У новелі є дві кульмінаційні точки:
1. Сон Максима. Максим допустив, розповівши про свій сон, до свого внутрішнього
світу дуже багатьох людей, і це дає їм право
вважати його віщуном. Розказаний сон, який
збувся, є свідченням його дару віщування.
2. Храмове свято. Дія відбувається не в
церкві, а десь біля неї. Це ситуація «античуда» – жінка Тимофія знімає з себе кептар і
показує оточуючим закривавлену сорочку на
собі. Люди не можуть повірити в побиття і
сприймають це, як чудо.
Ці два кульмінаційні моменти пов’язані з
двома історіями. Одна – це історія батька,
друга – історія сина. Центр батькової історії –
його сон. Центр історії сина – побиття жінки.
Це, безумовно, міфологічний рівень: стосунки батька і блудного сина, стосунки Отця і
Сина, якого приносять у жертву – основа
міфології. Багато міфологічних вузлів побудовані саме на оцих стосунках.
Стосунки Максима і його сина – недобрі
стосунки. Якщо спробувати знайти міфологічний інваріант у цій новелі, можна припустити, що це новела про батька і блудного
сина навиворіт. Є ознаки притчі про блудного
сина (батько за життя чомусь не може знайти
спільної мови з сином). Є версія одного з
подорожніх – так стається, тому що батько не
злюбив сина і доброго слова синові не сказав.
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Для сина важливе не тільки майно, але й
добре батьківське слово. Максим хотів позбавити сина спадщини. Він висловлював цю
думку в рідкісному для себе стані сп’яніння,
коли всі обмеження знімаються, – він привселюдно обіцяв роздати все своє майно сиротам
та бідним. Але все-таки свій спадок по
батькові син одержав. Максим, заповівши синові майно, ніби примирився з Тимофієм, але
все-таки майно було розтрачене саме так, як
віщував сон Максима.
Чому В. Стефаник відмовляється від
авторської мови як певної прямої фігури,
адже в новелі присутня тільки мова персонажів? У новелі є чотири кола фраз, що
належать послідовно першому, другому, третьому, які формують певний ритм: 1 – 2 – 3,
потім є ритмозбив: одна фраза, яка свідчить,
що має бути закінчення – і згодом одна фраза,
яка взагалі невідомо кому належить. Стефаник не маркує її, хоча дуже легко знайти,
кому вона належить. Факт, що автор її зробив
анонімною, свідчить, що вона дуже важлива,
хоча виглядає зовсім звичайною:
– От якось ми добилиси до села. Рот ба
сеї, ба тої – балу та балу, а ноги, сараки,
йдуть. А ви завтра де йдете?
У цій фразі важливе те, що одна річ –
розмова як спосіб подолання шляху додому,
інша річ – стан буття, у який повертаються
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співрозмовники. Ці співрозмовники розрізняють, що вони говорять і що діється
насправді – перетворення господарів на
заробітчан. Але доля ще не вириває їх з
корінням і не кидає в еміграцію – вони поки
що повертаються до свого села, до малої
батьківщини, а не їдуть, скажімо, в Америку.
Головні персонажі новели (балакуни) –
безіменні. Це вказує нібито на універсальність ситуації. Їх троє, трійця, яка іде дорогою, – важливий символ, а не тільки мінімальна кількість людей, які можуть вести
полілог. Іменами названо тільки Максима,
Тимофія, Касіяниху, є ще якась паламариха.
Чому Максима і Тимофія названо іменами?
Максим для безіменних співрозмовників –
символ достатку, господаря, а самі співрозмовники – вже не господарі, вони втрачають
свою колишню сутність. Як виявляється в
кінці новели, ці селяни – лише сини господарів: вони були кимось, але разом з маєтками втрачають своє ім’я, свою сутність, у
місті ними цікавляться лише як дешевою робочою силою, а не особами.
Максима спочатку також не названо: його
ім’я вперше виникає в колядці, у високій
поетичній мові, коли колядують саме йому.
Колядувати ходять до заможних людей, які
можуть якось віддячитися. Максим – господар. Суспільство під певним кутом зору поділяється на два типи людей: господарі і
наймити. Сучасна цивілізація затирає поняття
«наймит», замінюючи його поняттями «службовець», «працівник за контрактом» і т. д. У
героїв новели ще є чітке уявлення про те, що
означає бути господарем. Це слово семантично пов’язане з Господом, для господаря
господарство – це його відповідальність
перед Господом за земні справи. Стефаник
свідок того, як господарі перетворюються в
наймитів, як вони стають найманою силою, та
ще пам’ятають, що таке бути господарем.
Стефаник фіксує і ледь відчутну їх ворожість
до заможних люей: потрохи вони починають
обмовляти Максима. Вони майже не говорять
про свої власні справи, лише в самому кінці
один запитує, куди другий піде на заробітки
завтра, і є згадка (лише одним реченням) про
таку трагічну подію, як смерть сина одного зі
співрозмовників. Їм немає що сказати про
себе – їм соромно за свою теперішню
маргіналізацію.
Максим, на перший погляд, видається
більш міфологічною постаттю, ніж його син.
Наочне втілення угоди між Максимом і
щезником – господарство, яке множиться, але

за цю угоду раніше чи пізніше доведеться
розплачуватися. Це договір з дияволом, який
в земному житті дає статки, але чим ближче
до кінця життя, тим більше проблем, бо
людина розуміє, що доведеться все це
залишити.
Тимофій, щоб зберегти або навіть примножити свої статки, укладає союз з банками.
З’являється головна фігура нової міфології:
банк стає на місце щезника. Ця ситуація теж
обіцяє статусні зміни: людина, вступаючи в
союз із банком, хоче збагатитися. Але
набігають відсотки, за які треба розплачуватися втратою господарства.
Стефаник, можливо, розраховує на кілька
рівнів прочитання свого тексту. Один рівень
може бути приступний його сучасникамодносельцям. Можливо, він хоче їх просвітити, поставивши перед ними певне дзеркало.
Економічно неосвічені селяни спокушаються
на банківські позики під заставу майна. Та
вони не мислять як бізнесмени, не розуміють,
що з часом за ці гроші потрібно буде розплатитися майном. Стефаник, таким чином,
намагається їх застерегти від необачних
банківських операцій.
Інший рівень – знаючий читач. Таким є і
сам Стефаник, який знайомий з методами
банківського здирництва. Автор не дає поради, що робити з новим щезником, але дешифрує його як лихо: воно накочується, накочується, а приймати рішення доведеться
кожному окремо.
Оповіді про нечасте сп’яніння Максима
характеризують його як насправді нещасну
людину. Перша така ситуація описана в
монолозі першого подорожнього: Максим
частує колядників, хоче затримати їх якнайдовше у себе в хаті, щоб хоч комусь розказати про свою одинокість. Тільки в кінці його
монологу виникає тінь сина. Максим такий
багатий, але самотній. Очевидно, люди його
уникають, але коли приходять колядники, він
намагається затримати їх якнайдовше,
напоюючи їх. Його мова з рідкісними гістьми
– про його самотність, пов’язану зі смертю
дружини, і про передчуття, що син проциндрить його господарство. Перший подорожній ніби хвалить Максима – он який він
був щирий. Потім з’являється мотив, що його
щирість до чужих людей виявляється зрідка.
Ще одна можливість для Максима вийти на
люди – зайти до корчми, напоїти всіх і
самому напитися, та це з ним трапляється
вкрай рідко. Коли ж він напивається в корчмі,
то відверто говорить те, про що не говорить
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колядникам – кричить, що віддасть свої
статки сиротам і бідним. Так посилюється
мотив розриву батька з сином. Про Максима,
базуючись на власних спостереженнях, говорить лише перший подорожній: він був
одним з колядників і свідчить про те, що
бачив на власні очі. Розповідь другого повністю побудований на свідченнях паламарихи, третій говорить зі свідчень шептухицілительки Касіянихи – маємо мовлення у
мовленні. Своєрідне закінчення першого
блоку, пов’язаного цими трьома розповідями,
об’єднаними темою батьківства, синівства і
розриву цих стосунків, – припущення, що
Максим був віщун, тобто володів певним
пророчим даром. Хто володіє пророчою
мовою – той володіє високим даром мовлення. Подорожні ж про Максима не пророчать,
а пліткують як про міфологічну істоту. У
самому кінці новели вони ж, а точніше
третій його і деміфологізують («Таке знав,
як і ми»).
Фрази другого кола, яке стосується
Тимофія, набагато коротші. В третьому колі
фраз, яке починається словами: «Ой, правда,
що дурна!», другий говорить набагато довше,
і в його мовленні раптом виникає пряма мова
між Тимофієм і його дружиною так, ніби
мовець був при їхній розмові, хоча жодного
свідка там бути не могло. Це цікавий момент,
який з точки зору мовлення також є
своєрідною кульмінацією новели: раптом
з’являється вмонтований блок прямого мовлення Тимофія і його дружини: «А вексіль де?
– каже» і т.д. На тлі багатошарового мовлення трьох осіб раптом перед очима читача
виникає картина – Тимофій і його дружина,
які виясняють свої сімейні стосунки.
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Новела закінчується ритмозбивом, коли
черговість мовлення подорожніх раптом
порушується. Третій говорить: «Таке, знав,
як і ми. А ніби так не пішли усі
господарства? Лише Максимове? Аді, ваш
тато ще мав ґрунт і воли, а ви вже зарібний
чоловік». Чому відповідає другий, а не
перший? Бо є фігура прямого звертання.
Вперше третій звернувся прямо до другого
(«ваш тато»). Третій сказав найголовніше,
сказав правду: що ж ви говорите все про
Максима, – а що у нас, у вас, у мене?
Звернувся до другого, і саме тому другий
йому відповідає. Після слів другого немає
вказівки, хто відповідає наступним. І так
Стефаник змушує читача спинитися на цій
фразі: ідеться про можливість чи неможливість повернення. Навіть у діалектному слові
«добилиси» є якийсь опір.
З огляду на можливість повернення
цікавою є фраза третього, коли він розповідає про закінчення храмування і про скривавлену сорочку дружини Тимофія: «Як
вертали додому, то лиш один Бог знає!»
Уявіть собі, як вертаються додому чоловік і
побита ним жінка, яка наважилася на неймовірний вчинок: скинула кептар і показала
всім, що її побито. Це тема, яка стосується
насильства в сім’ї і можливості повернення
додому, тобто до звичайних сімейних стосунків. Загальніша ж тема – це можливість
повернення до стану ґаздівства на батьківській землі. Це ще одна важлива міфологічна
тема – повернення додому як повернення до
своєї втраченої сутності. Вона дуже важлива
в контексті сусідніх новел про іміграцію. Що
порятує – повернення чи дорога в світи? Та
поки що всі троє співрозмовників змушені
наймитувати в місті.

