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НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
Оксана Мартиняк

Василь Сухомлинський про роль слова (мови)
у процесі формування особистості
Василь Сухомлинський як вчитель-словесник у своїх працях неодноразово звертав
увагу на роль мови, особливо живого слова,
тобто мовлення, у духовному, інтелектуальному й моральному розвитку школяра.
Думки про роль мови у процесі формування
особистості можна звести до кількох основних
тез.
1. Слово – найперший і найліпший засіб
виховання.
Педагог надавав великого значення слову,
називаючи його «найтоншим інструментом
людського виховання» [6, с. 507], яким повинен
досконало володіти кожен учитель незалежно
від фаху. Слово вчителя завжди має бути
виваженим і мудрим, бо воно по-особливому
впливає на учня. Усі ми добре знаємо вислів
про те, що словом можна людину окрилити, а
можна й убити.
Така висока оцінка виховної ваги слова
(мови), очевидно, зумовлена його здатністю
впливати на почуття учнів, викликати в них як
позитивні, так і негативні емоції. За допомогою
слова можна з легкістю достукатися до сердець
своїх вихованців, але так само легко можна
назавжди втратити їхню довіру й прихильність.
Тому кожен педагог повинен прагнути до
якнайдосконалішого оволодіння мистецтвом слова.
«Велике лихо в тому, писав В. Сухомлинський, що вихователь не вміє вибирати
зі скарбниці мови саме ті слова, які необхідні,
щоб знайти шлях до єдиного, не схожого на
інші, людського серця. Випадкові слова
відскакують від свідомості вихованців, як горох
від стінки. Учень не чує слів вихователя, його
душа лишається глухою до слова» [6, с. 507].
Відповідальне й трепетне ставлення до слова
вчитель має виховувати й у своїх учнів, бо воно
неодмінно пробудить у дітей відповідальність в
усіх інших вимірах. «Чим тонша чутливість до
слова, до багатства його відтінків, тим глибша
сприйнятливість юного серця до моральних
повчань, до найтонших засобів впливу на
духовний світ підлітка – сло́ва вихователя і
краси
всього
людського»
[6,
с. 510],
стверджував педагог.
2. Від культури слова до емоційної культури,
від емоційної культури до культури
моральних почуттів і моральних відносин.

В. Сухомлинський дбав про культуру
мовлення своїх вихованців, вважав, що вона є
найпершим виразником моральності й духовної
культури особистості. Високий рівень культури
мовлення засвідчує належний рівень виховання
людини. «Тому кожен учитель, на глибоке
переконання вченого, незалежно від спеціалізації, це, насамперед, словесник, досконалий
знавець мови, покликаний повсякчасно дотримуватись усталених норм вимови, слово- та
формовживання і побудови фраз, зростати мовленнєво, розвивати вміння змістовно, зв’язно та
стилістично правильно висловлювати власні
думки» [1, с. 5].
В. Сухомлинського непокоїли вбогість і
примітивізм мовлення окремих школярів.
Педагог
відзначав,
що
слова-покручі
утверджуються в мовленні там, де немає
справжньої роботи над словом, де на уроках
буває багато холодної байдужості: «Забувають
нерідко вчителі, що оволодіння мовою – це не
тільки знання граматичних правил. Це
передусім любов до слова» [1, с. 5].
Ця думка є актуальною і сьогодні. Сучасна
мовна ситуація в Україні аж ніяк не сприяє
шанобливому ставленню до рідної мови й
бажанню якнайдосконаліше оволодіти словом.
Русизми, суржик, англіцизми, вульгаризми
стали невід’ємною частиною словникового
запасу сучасного учня. Тому важливо, аби
вчитель був взірцем досконалого володіння
українською літературною мовою для школярів. «Українська мова, наголошує В. Сухомлинський, має свій стиль, свій граматичний
лад, свої лексичні особливості, свою ідіоматику
– все це мусить бути нашим багатством. Ми не
повинні підлаштовуватися під примітивну,
вбогу мову наших вихованців… Читаючи, ми
мусимо запам’ятовувати найхарактерніші для
української мови звороти й користуватися ними
в мовленні» [1, с. 5].
Отже, із двох тез, запропонованих
В. Сухомлинським, робимо висновок, що
однаково важить і зміст, і форма висловлювання. Кожен учитель мусить глибоко
осмислювати, що він каже і як він це каже.
Дбати про змістовне наповнення думки і про її
належне оформлення відповідно до чинних
мовних норм.
3
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3. Слово – це посередник, через який мистецтво проникає в духовний світ людини.
Учений-педагог висловив цікаву думку про
роль слова в пізнанні прекрасного, тобто
прилучення до світу мистецтва: «…слово з його
багатогранною, радісною, облагороджуючою
красою стало невичерпним джерелом і засобом
пізнання прекрасного, внутрішнім духовним
багатством і водночас засобом вираження цього
багатства» [3, с. 545]. Так, В. Сухомлинський
ствердив потрійну вагу слова (мови):
за допомогою слова (мови) ми пізнаємо
світ і все прекрасне в ньому (мовознавці
традиційно виділяють гносеологічну, або
пізнавальну, функцію мови);
слово (мова) є духовним багатством,
неоціненним надбанням людини і цілого
народу;
слово (мова) є ще й виразником
внутрішнього духовного багатства особистості.
За допомогою слова людина висловлює свої
почуття, а тому, на думку В. Сухомлинського,
словесні засоби якнайкраще придатні для
«відточування,
виховання
і
витончення
почуттів» [3, с. 545], тобто для духовного й
морального виховання особистості.
Багатство й краса слова (мови) породжує в
душі людини лише найкращі почуття,
«осягаючи красу слова, підліток проймається
почуттям відрази до всього потворного, злого»
[3, с. 545]. Отже, краса слова (мови), яку пізнає
людина, сприяє пошуку краси в усьому, що
оточує людину, навіть у дрібницях. Краса слова
змушує особистість творити красу навколо
себе, насамперед красу людських взаємин.
Стверджуючи, що слово є не лише
матеріальним виразником думки, але й
духовним надбанням людини й народу, вченийпедагог запропонував цікаву тезу про слово як
засіб одухотворення людини: «Слово не тільки
допомагає краще побачити, осмислити, пізнати
навколишній світ. Воно одухотворює людину,
пробуджує почуття радості, гордості від того,
що я Людина, відчуваю, переживаю, мислю» [3,
с. 547]. У поняття «слово одухотворює»
В. Сухомлинський вкладав такий зміст: «Коли
людина відчуває, переживає найтонші відтінки,
пахощі, емоційний підтекст слова, вона
немовби пробуджує дрімотні сили розуму» [3,
с. 547]. Отже, оволодіння словом, пізнання
найтонших його відтінків, глибоке осмислення
законів рідної мови, на думку знаного педагога,
є ще й обов’язковою передумовою і
фундаментом розвитку мислення людини.
4. Через красу природи – до краси слова (мови).
«Мистецтво слова, – стверджував В. Сухомлинський, – доступне кожному». Педагог поособливому цікаво й просто розкривав перед
4

своїми вихованцями красу рідного слова:
«Джерела рідного слова відкривались немовби
побіжно, але прилучення до них захоплювало
всю душу, всі помисли підлітків» [3, с. 545].
Подорожі у світ краси, що супроводжувалися
цікавими і влучними коментарями педагога,
зараз можемо потрактувати як дієвий засіб
розвитку зв’язного мовлення школярів. Це
своєрідна прелюдія до написання твору-опису,
поезії чи просто усної розповіді.
Споглядання краси рідної природи як засіб
пізнання краси слова, вивчення мови й
збагачення мовлення учнів В. Сухомлинський
обрав невипадково. За його спостереженнями,
такі моменти якнайкраще сприяють висловленню думки, яка повинна бути не лише правдивою, але й належно оформленою. «Зворушеним, захопленим, одухотвореним красою
навколишнього світу підліткам хотілося бачити
її тонкощі, відтінки, переливи. В такі хвилини
людині хочеться виразити своє почуття, знайти
слово для спілкування з іншою людиною,
спілкування саме для того, щоб передати свій
подив, захоплення» [3, с. 546], писав педагог.
З учнями початкових класів В. Сухомлинський радив проводити цілеспрямовану
навчально-виховну роботу з метою «донести до
сердець малюків пахощі, музику, чудесне
звучання рідного слова, дивовижне багатство
відтінків, думок і почуттів, які можна передати
українською мовою. Серед природи вчимо
дітей помічати найтонші відтінки барв і звуків,
яскраво розповідати про все, що вони бачать і
чують». Тому окремі уроки рідної мови відбувалися просто неба, на лоні природи, аби
«донести до свідомості учнів красу слова,
закарбувати його в пам’яті дітей разом з тією
картиною чи явищем, яке воно передає» [4, с. 35].
Найголовнішою особливістю методики цих
уроків В. Сухомлинський вважав «наочне
розкриття перед дитиною багатств рідної мови,
пробудження в неї почуття краси слова,
утвердження слова в активному словниковому
запасі дитини» [4, с. 36]. На цих заняттях діти
вчилися спостерігати і бачити, думати,
хвилюватися й захоплюватися. Бо тільки той, хто
вміє бачити красу, стає чутливим до музики слова,
готовим до сприйняття ідеї, вираженої в мові.
Відчуваючи
і
переживаючи
красу
побаченого й почутого під час таких занять,
діти сприймали найтонші відтінки слова, і
через слово краса входила в їхні душі.
«Подорожі» у світ рідної природи були першим
поштовхом до творчості. В дітей з’являлося
бажання передати свої почуття і переживання,
розповісти про красу довкілля. Діти писали
маленькі твори про природу. Саме ці твори, які
складала кожна дитина, а потім записувала їх у
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класі, на думку педагога, є найважливішою
формою роботи з розвитку мовлення [5, с. 202].
Серйозним недоліком у процесі навчання і
виховання школярів педагог вважав те, що не
кожен учитель відчуває поетичні грані слова,
не вміє розкрити учням його красу. Тому в
основу системи навчання мови радив покласти
живе слово і творчість дитини: не повторення
чужих думок, а творення власних [1, с. 5].
Отже, живе слово (і слово педагога, і слово
учня), на думку науковця, є найкращим
способом оволодіти рідною мовою.
5. Через красу рідної пісні до краси рідного
слова (мови).
Ще одним невід’ємним елементом у процесі
вивчення рідної мови В. Сухомлинський
вважав народну пісню: «Розкрити перед
дитиною красу рідного слова допомагає
мелодія рідної пісні. У пісні, створеній
безіменними поетами, що палко любили свою
землю, слово постає в усій своїй красі і
поетичній принадності, мелодія доносить до
дитячої душі тонкощі відтінків, переживань,
вкладених народом у своє духовне багатство»
[7, с. 34].
За словами педагога, пісня є найдієвішим
методом засвоєння рідної мови: «Ніякі бесіди,
ніяке тлумачення не розкривають тієї емоційної
наснаги слова, яку несе в собі мелодія пісні.
Якщо ви хочете, щоб рідне слово назавжди
ввійшло в духовне життя дитини, стало її багатством, не забувайте про рідну пісню» [7, с. 34].
6. Вивчення рідної мови безглуздо й потворно
зводити до студіювання граматики, бо
дитина розуміє найтонші відтінки рідної
мови задовго до того, як довідається про
існування граматики.
Такою тезою науковець і вчитель-словесник
аж ніяк не заперечував важливості вивчення
мови як системи, розуміючи, що оволодіння
основними правилами правопису й граматики є
основою формування мовної особистості. У
своїх працях В. Сухомлинський залишив доволі
багато
методичних
рекомендацій
щодо
вивчення граматики, які й сьогодні можна
вважати актуальними.
Особливістю вивчення матеріалу на уроках
засвоєння граматичної системи рідної мови є
те, що воно органічно зливається з розвитком,
поглибленням, поступовим закріпленням знань.
На думку вченого, неможливо виділяти на
вивчення кожного правила чи розділу
граматики стільки-то годин і вивчати їх тільки
впродовж цього часу: у тих вчителів, які так
діють, учні неграмотні. Це В. Сухомлинський
радить здійснювати поступово, протягом
тривалого часу. Від осмислення – до вивчення,
запам’ятовування. Правила діти заучують, але

припускаються помилок. Причина полягає в
тому, що досить часто заучування правил
учителі вважають знанням їх. «Знати
граматику, підкреслював учений, це не означає
завжди пам’ятати правила. Знати граматичне
правило – означає осмислити його на
численних фактах живої мови, до того ж не
відразу, не на одному уроці, а поступово. І чим
більше фактів і явищ живої мови узагальнює
правило, тим тривалішим повинен бути період
його запам’ятовування» [1, с. 5].
Цікавими і доречними в дидактичнометодичному плані є й інші думки
В. Сухомлинського про навчання мови. Ось
окремі з його рекомендацій, узяті з книги
записів відвіданих уроків:
 у навчанні грамотності, в оволодінні
стилістикою велику роль відіграє робота, яку
виконують щоденно протягом тривалого часу –
рік, два, три, п’ять, сім років; з особливою
ретельністю треба домагатися того, щоб учні
старанно, уважно, наполегливо виконували
щоденні вправи з граматики (виконання цієї
умови,
вочевидь,
передбачає
ретельну
перевірку вчителем кожного завдання);
 на уроках граматики учні повинні більше
думати, більше працювати самостійно;
 не можна допускати того, щоб учитель
говорив (пояснював) у кілька разів більше, ніж
пояснюють учні;
 граматичні вправи мають бути спрямовані більше на застосування знань, ніж на заучування (запам’ятовування) готового [1, с. 5-6].
7. Любов до Батьківщини неможлива без
любові до рідного слова (мови).
Особливе місце в процесі формування
особистості
та
її
світоглядної
сфери
В. Сухомлинський відводив рідній мові: «Рідна
мова – то невичерпне, животворне і невмируще
джерело, з якого дитина черпає уявлення про
навколишній світ, про свою родину, про своє
село і місто, про весь рідний край» [7, с. 31].
Окрім того, вчений вважав саме рідну мову
фундаментом розумового розвитку особистості.
У працях педагога знаходимо думки про
ототожнення мови і батьківщини (так роблять і
деякі сучасні науковці, стверджуючи, що кожна
мова певним чином «прописана» на конкретній
території), мови і матері. Учитель-словесник
В. Сухомлинський розумів хибність тез про
природну двомовність, про російську мову як
другу рідну мову по праву для українця, які
активно пропагували радянські філологи й
педагоги. У своєму нотатнику він залишив
цікавий запис, який і сьогодні постійно проголошують прихильники одномовності в
Україні: «Дві рідні мови – це так само безглуздо, якби ми намагалися уявити, що одну
5

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2014 / № 2

дитину народили дві матері. У дитини є одна
мати. Рідна. До смерті. До останнього подиху»
[2, с. 6].
Отже, найголовнішим завданням школи за
В. Сухомлинським є «вести своїх вихованців у
квітучий сад, ім’я якому – рідна мова», тобто
формувати мовну особистість.
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Роман Пастушенко

Стан виховного простору системи загальної освіти Львівщини
(за результатами діагностування якості виховного простору
опорних ЗНЗ з напряму “Виховання”)
Дослідження якості виховного простору
опорних загальноосвітніх навчальних закладів з
напряму «Виховання», на дані якого спирається
автор цієї статті, відбулось 12–13 грудня 2013
року в межах апробації розроблених кабінетом
розвитку освіти та виховання Львівського
інституту післядипломної педагогічної освіти
моделі моніторингу якості виховання та
інструментарію для відповідних досліджень.
Проводили його на виконання наказу
департаменту освіти і науки «Про проведення
моніторингового дослідження якості виховання
в опорних загальноосвітніх навчальних
закладах з напряму «Виховання»» (наказ № 459
від 09.12.2013 року) та з метою реалізації
Заходів на виконання «Програми розвитку
освіти Львівщини на 2013–2016 рр.»,
затверджених Львівською обласною радою
(рішення від 26 квітня 2013 року №726). У
процесі дослідження фахівці ЛОІППО апробували розроблені для характеристики та опису
виховного простору ЗНЗ інструменти – анкети
учня 4, 9 та 11 класів, анкету педагогічного
працівника, анкету батьків, питальникиінтерв’ю з виховниками, учнівським та батьківським активом тощо. Опрацювання даних
дослідження виявило певні вади використаного
інструментарію та дало змогу усунути їх.
Грудневе дослідження якості виховного
простору та громадської активності учнів загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини
– одне з перших в Україні та перше в області.
Для Департаменту освіти і науки такі дослідження корисні тим, що на основі об’єктивної
оцінки стану виховного простору опорних ЗНЗ
області можна розробляти та коригувати
6

стратегію розвитку системи загальної освіти з
напряму “Виховання”. Районні та міські відділи
освіти використо-вуватимуть результати подібних досліджень, щоб визначити ефективність
прийнятих в ділянці виховання управлінських
рішень (програм, наказів), методична служба
району/міста, школи – щоб оцінити ефективність науково-методичного супроводу процесу
виховання, шкільні спільноти – щоб оцінити
якість укладених ними шкільних програм
виховання, дирекція та педагогічний колектив
кожної школи – щоб з’ясувати ставлення учнів,
батьків та громади села (мікрорайону) до навчального закладу та стиль поведінки виховників, що, зокрема, стимулюватиме нарощування професійної компетентності педагогічних працівників, їхнє особистісне самовдосконалення.
Зроблені у цій статті висновки про стан
виховного простору системи загальної освіти
Львівщини ґрунтуються виключно на даних
анкет, опрацьованих з використанням розробленої фахівцями Львівського регіонального
центру оцінювання якості освіти інформаційної
програми. У зв’язку з цим висловлені автором
судження не можуть претендувати на цілковиту
достовірність, адже для об’єктивної оцінки
потрібно було б зіставити узагальнені
результати анкетування з даними, отриманими
іншими методами. Тому пропонована читачеві
стаття – лише начерк повноцінного звіту про
результати оцінювання якості виховного
простору регіональної системи закладів
загальної середньої освіти, своєрідний приклад
для педагогічних працівників, як укладати звіти
про організацію моніторингових досліджень
якості виховання та їхні результати.
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ПРИЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ключові поняття
Виховний простір – погоджені та свідомо підтримувані задля забезпечення очікуваних результатів
виховання взаємовідносини між учасниками навчально-виховного процесу. Стандартні вимоги до
виховного простору ЗНЗ Львівщини сформульовано у чинній сьогодні регіональній програмі «Основні
орієнтири національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини» та проекті
Моделі моніторингу якості виховання. Згідно з цими документами виховний простір ЗНЗ області має
бути:
 Безпечний: гарантуються дотримання прав дитини, педагогічний захист і підтримка дітей у
розв’язанні їхніх життєвих проблем.
 Моральний: панують людяність, повага до загальнолюдських цінностей, прав людини та її
гідності, толерантність, висока педагогічна культура вчителів і вихователів.
 Сповнений довіри: існує взаєморозуміння та співпраця вихованців та педагогів у розв’язанні
суспільно значущих і особистих життєвих проблем.
 Вільний: дитині забезпечується можливість творити власну ідентичність, особисті взаємини,
планувати власне навчання та участь у позаурочній діяльності, розв’язувати життєві проблеми;
забезпечується розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів виховного процесу.
 Патріотичний: панує повага до державної мови, відданість Батьківщині; забезпечується
можливість пізнати історію та здобутки культури України, рідного краю; формується громадянська
ідентичність, досвід громадянської поведінки та соціальної відповідальності.
 Відкритий: відбувається вільний обмін інформацією між усіма суб’єктами навчально-виховного
процесу, впроваджуються інновації, зі школою співпрацюють сім’ї, органи влади та самоврядування,
громадськість.
Громадська активність учня – свідома участь у соціально значимих справах, самостійна діяльність
(ініціатива, спілкування, організація, творчість), спрямована на розв’язання проблем громади (класу,
школи, села або міста), у ході якої відбувається взаємодія або співпраця з однокласниками, учнями
школи, педагогами, родичами, земляками, представниками влади заради суспільно-корисних змін
(перетворень у свідомості, відносинах, середовищі).
Мета, завдання та ділянки дослідження
Проведене дослідження мало на меті:
 Охарактеризувати виховний простір опорних загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини з
напряму “Виховання” на завершення 2013 року та на цій основі якість виховання у системі загальної
освіти області.
 Оцінити модель, процедури та інструментарій, випрацювані для моніторингу якості виховного
простору ЗНЗ Львівщини.
Виконавці дослідження, а воно проводилося працівниками кабінету розвитку освіти та кабінету
моніторингу якості освіти ЛОІППО, прагнули:
 встановити відповідність виховного простору опорних загальноосвітніх навчальних закладів з
напряму “Виховання” регіональному стандартові;
 виявити характерні для опорних загальноосвітніх навчальних закладів проблеми взаємовідносин
у трикутнику «учні – педагоги – батьки», що виявляються на рівні «учні – учні», «учні – педагоги»,
«учні – батьки», «батьки – школа»;
 визначити ставлення місцевої (села, мікрорайону) громади до кожного з опорних
загальноосвітніх навчальних закладів;
 виявити проблеми управління, методичного супроводу виховання та внутрішньошкільного
моніторингу кожного з опорних загальноосвітніх навчальних закладів області з напряму “Виховання”;
 відкоригувати інструменти дослідження виховного простору опорних ЗНЗ на підставі отриманих
даних про його стан в опорних ЗНЗ області на кінець 2013 року;
 обрати найбільш перспективні і актуальні напрями місцевої освітньої політики у сфері
виховання.
Для дослідження було обрано такі ділянки життя шкільної спільноти:
 організація виховної (позаурочної) роботи та моніторингу виконання шкільної виховної
програми;
 взаємовідносини учнів, педагогів та батьків;
 участь учнів 4, 9 та 11 класів у виховних справах та громадській діяльності;
 участь громадськості (учнівського самоврядування, батьків, громадських об’єднань та місцевої
влади) у вихованні.
Ключові запитання та методи дослідження, критерії оцінювання виховного простору
Проводячи дослідження, його виконавці шукали відповіді на такі запитання:
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1. Якою мірою взаємини між усіма групами учасників навчально-виховного процесу в опорних
загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини з напряму “Виховання” формують сприятливий для
виховання простір?
2. Наскільки активно учні ЗНЗ та їхні батьки, громадськість долучаються до виховних справ,
громадської діяльності у позаурочний час?
3. Чи загальноосвітні навчальні заклади області достатньо відкриті для партнерства?
4. Якою мірою виховна програма ЗНЗ враховує типові для школи проблеми особистісного розвитку
учнів та результати самооцінювання навчального закладу в ділянці виховання?
Для проведення дослідження було обрано такі методи:
 Анкетування учнів 4-х, 9-х, 11-х класів, батьків цих учнів та педагогічних працівників.
 Опитування педагогів-організаторів, шкільних психологів, адміністрації ЗНЗ, голів шкільних
батьківських комітетів та лідерів місцевих осередків громадських об’єднань.
 Аналіз документації шкіл, а також статистики, що відображає організацію навчально-виховного
процесу і моніторингу виховання.
 Спостереження за тим, як організовані виховні справи, за спілкуванням педагогічних працівників
і учнів та поведінкою учнів на уроках і в післяурочний час.
Використання цих методів зумовило необхідність розроблення спеціального інструментарію – анкет
учня 4-го, 9-го та 11 класів, анкети педагогічного працівника, анкети батьків, питань для інтерв’ю з
виховниками, учнівським та батьківським активом тощо. Зміст названого інструментарію (запитання,
судження) було зорієнтовано на оцінку:
 адекватності поведінки на території ЗНЗ визначеним в Статуті школи та загальновизнаним
моральним нормам (нормам християнської моралі);
 прийнятності для більшості учасників навчально-виховного процесу відносин, що встановились
у ЗНЗ;
 відповідності шкільних (класних) виховних справ потребам (очікуванням) та інтересам (тому,
що цікавить) учнів, потребам громади та суспільства;
 можливостей участі учнів (вихованців), педагогічних працівників, психологів, бібліотекарів,
інших спеціалістів, батьків або осіб, які їх замінюють, членів місцевих громадських об’єднань в
організації (на усіх етапах) виховної (позаурочної) діяльності;
 корисності, з точки зору педагогічних працівників, психологів, бібліотекарів, інших спеціалістів,
батьків або осіб, які їх замінюють, для учнів реалізованих виховних справ (позаурочної діяльності
загалом);
 розмаїття партнерських зв’язків школи;
 ефективності (відношення корисного ефекту (результату) до витрат на його одержання)
партнерства у шкільних (класних) виховних справах;
 актуальності визначених педагогами цілей виховання (завдань виховної програми та набутих у
школі особистісних рис учнів).
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для проведення 12 і 13 грудня дослідження стану виховного простору в кожній опорній школі з
напряму «Виховання» було сформовано групу інструкторів. До її складу увійшли методисти
районного/міського методичного кабінету/центру, які відповідають за супровід виховання і
моніторингових досліджень, а також педагогічні працівники школи.
Організатори дослідження розробили також графік проведення:
 анкетування учнів 4, 9 та 11 класів (до 45 хв на виконання анкети), педагогів вказаних шкіл (на
виконання анкети – 1 год), а також батьків четвертокласників, дев’ятикласників і одинадцятикласників
(до 1 год);
 опитування (фокус-інтерв’ю) дирекції, членів учнівського самоврядування та батьківського
комітету названих шкіл (час інтерв’ю – до 1 год);
 інтерв’ювання лідерів місцевої громади (голова сільської/селищної ради, депутати місцевих
органів влади, активісти місцевих осередків громадських об’єднань тощо);
 спостереження за ходом виховних справ, стилем спілкування педагогів і учнів, поведінкою учнів
на уроках і в позаурочний час;
 аналізу шкільних документів, що регламентують організацію виховання.
Напередодні проведення дослідження психолого-педагогічна служба кожного району/міста разом з
шкільним психологом та класними керівниками опорного ЗНЗ забезпечила підготовку учасників
навчально-виховного процесу до проведення дослідження. 12 або 13 грудня у визначений графіком час
респонденти отримали відповідні анкети та бланки для позначення обраних відповідей. Для
анкетування батьків у кожній опорній школі, у 4, 9 та 11 класах проведи батьківські збори. Анкетування
учнів проходило у їхніх класних кімнатах, учителів – у визначеному дирекцією класі або в актовій залі.
Анкетування мало анонімний характер, у бланки респонденти вносили вказаний їм код школи.
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Відповідно до інструкції у місці проведення анкетування мали перебувати тільки інструктори, з
учнями – інструктор та шкільний психолог або інший представник педагогічного колективу, окрім
класного керівника. Згідно зі звітами інструкторів, виконання анкет відбувалося самостійно, без
втручання сторонніх осіб, у межах визначеного для цього часу. Обробка результатів анкетування учнів
та педагогів загалом підтверджує цю інформацію. Натомість результати анкетування батьків дають
підстави вважати, що в низці шкіл воно відбулось з грубими порушеннями процедури.
Інтерв’ювання було проведене відповідно до складеного школою графіку. Усі запрошені для
інтерв’ю особи дали усні або письмові відповіді на поставлені запитання. Аналіз шкільної документації,
зокрема й шкільної програми виховання, та спостереження за ходом виховних справ, стилем
спілкування педагогів і учнів, поведінкою учнів у школі в позаурочний час проводили незалежні
експерти – працівники методичного кабінету та педагогічні працівники інших навчальних закладів під
керівництвом методиста, який/а відповідає за науково-методичний супровід виховної роботи.
Бланки з обраними відповідями були опрацьовані Львівським регіональним центром оцінювання
якості освіти за допомогою розробленої фахівцями цієї установи електронної програми. Узагальнені
результати анкетування доступні за адресою: http://lvtest.org.ua:82/sajt/index.php . Опрацювання
результатів опитування, спостереження та аналіз документації кожної опорної школи виконував
методист, який/а відповідає за науково-методичний супровід виховної роботи, “вручну”. Більшість
методистів надіслали відповідні звіти в кабінет розвитку освіти ЛОІППО.
Усього анкетуванням було охоплено майже 3 тисячі учнів опорних загальноосвітніх навчальних
закладів області з напряму «Виховання». Четвертокласників серед них – 1117. У зв’язку з тим, що 37 з
них некоректно заповнили свої анкети, висновки зроблено на основі відповідей 1080 учнів, з яких 536
(49,6%) – хлопці, 544 (50,4%) – дівчата. Порівнювались відповіді учнів, які не мають особливих успіхів
у навчанні (переважають оцінки 1–7 балів) – таких 159 (14,7%) та успішних учнів (переважають оцінки
8-12 балів) – 919 (85,03%). Дев’ятикласників, які взяли участь в опитуванні – 1073, з них 13 некоректно
заповнили свої анкети. Тож висновки зроблено на основі відповідей 1060 учнів, з яких 507 (47,8%) –
хлопці, 553 (52,2%) – дівчата. Учнів, які не мають особливих успіхів у навчанні – 327 (30,85%),
успішних учнів – 737 (69,15%).
Одинадцятикласників, які взяли участь в опитуванні, – 750, з них 5 некоректно заповнили анкети.
Тож висновки зроблено на основі відповідей 745 учнів, з яких 333 (44,7%) – хлопці, 412 (55,03%) –
дівчата. Не мають особливих успіхів у навчанні – 159 учнів (21,35%), успішними є – 576 (77,32%).
Загальна кількість батьків цих учнів, які взяли участь в опитуванні – 2260, з них 64 некоректно
заповнили свої анкети. Висновки зроблено на основі відповідей 2 196 респондентів, з яких чоловіків –
471 (21,45%), а жінок – 1725 (78,55%). Порівнювались відповіді осіб 25-35 років, їх – 609 (27,73%), 35–
45 років –1276 (58,11%), 45–60 років – 414 (18,85%), батьків з вищою освітою – 1502 (68,4%) та без
вищої освіти – 809 (36,84%), батьків хлопців – 969 (44,13%) і батьків дівчат 1239 ( 56,42%), батьків
молодих школярів – 717 (32,65%), батьків учнів основної школи – 850 (38,71%) та батьків учнів старшої
школи – 884 (40,26%).
Опитували також педагогічних працівників опорних ЗНЗ. Загальна кількість учасників цього
опитування – 1016 (некоректно заповнених анкет не було). Порівнювали відповіді учителів
гуманітарних предметів – 384 (37,8%), учителів природничо-математичних дисциплін – 268 (26,38%),
вчителів початкових класів – 244 (24,02%) та педагогічних працівників інших категорій – 143 (14,07%),
молодих спеціалістів та учителів із стажем до 10 років – 186 (18,31%) і педагогічних працівників із
стажем понад 10 років – 840 (82,68%).
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Узагальнені дані опитування учнів, батьків та педагогічних працівників опорних ЗНЗ з напряму
«Виховання» в опорних загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини з напряму “Виховання”
дають підстави для висновку, що станом на сьогодні у системі загальної освіти області загалом не
сформовані сприятливі для виховання взаємовідносини (виховний простір). Безпечною для власного
фізичного, соціального і духовного розвитку рідну школу визнали тільки:
 223 учні 11 класів (близько 30% опитаних);
 20 учнів 9 класу (близько 2% опитаних) (дисгармонія свідчить про недоліки технічного завдання
програми);
 433 учні 4 класу (40% опитаних);
 650 батьків (близько 30% опитаних).
Серед хлопців і дівчат прихильників такої оцінки приблизно порівну. При цьому кількість учнів, які
успішно навчаються та розділяють цю точку зору, приблизно втричі переважає кількість її
прихильників, які не мають успіхів у навчанні. Батьки хлопців та дівчат – учнів початкової, базової
середньої та старшої (профільної) школи, які вважають школу безпечною для своїх дітей, – теж
розділились приблизно порівну.
Можна припустити, що показник безпечності ЗНЗ Львівщини низький унаслідок:
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 незадовільного теплового режиму (холод, сирість у приміщеннях) (відзначили 34% учнів 4-го,
62% – 9-го та 24% – 11-го класів, 17% батьків, 9% педагогів);
 неякісного харчування (несмачна, нерозігріта їжа) (стверджують 92% учнів 4-го, 31% – 9-го, 19%
– 11-го класу, 13% батьків, 8% педагогів);
 порушень санітарних норм (бруд, сморід) (упущено в анкетах, але діти писали про це на полях
анкет);
 порушення норм поведінки (приниження гідності учнів, педагогів, часті сварки, бійки між
дітьми) (визнали 32% учнів 4-го, 57%(стосовно учнів) та 9,5% (стосовно вчителів) – 9-го, біля 40%
(стосовно учнів) – 11-го класу, 50,5% батьків, 52% педагогів);
 наявність осередків, де культивують шкідливі звички (практику куріння у школі визнали 10%
учнів 4-го класу, 51% батьків, 47% педагогів; курять 5% учнів 9-го та 9,5% – 11-го класу; про вживання
спиртного у школі знають 1% учнів 4-го класів, 55% батьків, лише 6% педагогів; вживають алкоголь
близько 10% школярів 9-го та 11-го класів, вживали наркотики близько 2% учнів 9-го та 16,5% – 11-го
класів, про що знає 4% педагогів);
 недостатньої рухової активності учнів (погані умови для занять спортом, рухливими іграми, фізичною працею) (так вважають 27% учнів 9-го та 70% – 11-го класу, майже 9% батьків, 7,5% педагогів)
 неякісного медичного обслуговування (невчасна допомога медичної сестри, шкільного психолога) (так вважає 63% учнів 11-го класу, 4% батьків (мова тільки про роботу психолога), 7% педагогів).
Вважають, що у школі панують людяність, повага до загальнолюдських цінностей, прав людини та
людської гідності, толерантність і т. д., тож оцінюють взаємовідносини як моральні:
 231 учень 11 класу (понад 31%);
 10 учнів 9 класу (близько 1%) (дисгармонія свідчить про недоліки технічного завдання);
 383 учні 4 класу (35%);
 сумарну кількість батьків не обраховано (помилка програми).
Серед хлопців і дівчат прихильників такої оцінки теж приблизно порівну. Кількість учнів, які
успішно навчаються та розділяють цю точку зору, приблизно втричі переважає кількість її
прихильників, які не мають успіхів у навчанні.
Показник підтримання норм моралі в ЗНЗ Львівщини низький через:
 тиск адміністрації на педагогів (так вважають 12% батьків та 6% педагогів);
 несприятливий мікроклімат у педколективі (так вважають 2,3% учнів 11-го класу, 9,1% батьків,
9% педагогів);
 низьку мотивацію більшості учнів до навчання (так вважають 36,6% 11-го класу та 28,7%
педагогів);
 порушення вчителями прав учнів (приниження, обмеження громадянських свобод) (так
вважають 36% 9-го (варіант “усі вчителі справедливі та не порушують прав учнів” обрали тільки 37%
дев'ятикласників), 6,3% – 11-го, 2% батьків, 0,1% педагогів);
 несправедливе оцінювання (навчальних досягнень, якості роботи) (так вважають 7% учнів 4-го,
24% – 9-го, 41,3% – 11-го класів).
Довіряють педагогічним працівникам, підтверджуючи, що в школі існує взаєморозуміння та співпраця між вихованцями і педагогами у розв’язанні суспільно значущих та особистих життєвих проблем:
 1 учень 11 класу (0,1%);
 54 учні 9 класу (близько 5%);
 407 учнів 4 класу (38%);
 сумарну кількість батьків, які вважають, що їхні діти довіряють педагогам, не обраховано (помилка
програми).
Серед хлопців прихильників такої оцінки приблизно вдвічі менше, ніж серед дівчат. Кількість учнів,
які успішно навчаються та розділяють цю точку зору, приблизно вдвічі переважає кількість її
прихильників, які не мають успіхів у навчанні. Тож спостерігаємо тенденцію до зниження довіри учнів,
із зростанням їхнього віку, до педагогів.
Показник довіри до педагогів у ЗНЗ Львівщини низький внаслідок:
 тиску педагогів на учнів (менторський, авторитарний стиль поведінки) (таку оцінку дали 58,5%
батьків, 44% учнів 9-го та 68% 11-го класу, 2,5% педагогів, 11% 4-класників вважають, що педагоги не
піклуються про учнів);
 тиску адміністрації, класних керівників на учнівський актив (нав’язування виховних заходів)
(так вважають 51,4% учнів 11-го класу);
 невідповідності суспільним викликам практикованих переважною більшістю педагогів моделей
поведінки (меркантильні інтереси, несучасні погляди, небажання учнів наслідувати учителів, неправомірне використання конфіденційної інформації) (на думку батьків, 57% учнів неохоче відвідує
школу; з-поміж учнів 11-го класу для 67% (учнів 9-го – 7,5%) немає зразків для наслідування, тільки
32% (таких 9-класників – 61%) розглядають відносини з учителями як довірливі, щирими з класним
керівником будуть тільки 16% (учнів 9-го – 17%) , з директором – 4% (учнів 9-го – 3%));
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 використання педагогами своїх повноважень для отримання особистої або групової вигоди
(корумпованість проявляється у маніпулюванні оцінками та залякуванні для залучення до виховних
справ) (можливість отримати завищену оцінку за участь у виховних справах визнають 11,8% учнів 9-го
та 74,4% – 11-го класу, 3,5% педагогів; страх покарання за відмову – 8,7% учнів 9-го та 34,8% – 11-го
класу, 3,7% педагогів);
 порушення вчителями прав учнів (приниження, обмеження громадянських свобод) (так
вважають 6,3% 11-класників, 37 % 9-класників; 17% батьків вважають, що пропозиції учнів у школі
ніколи не враховуються);
 несправедливого оцінювання (навчальних досягнень) (тільки 32% учнів 11-го та 37% 9-го класу
вважають усіх учителів справедливими).
Вважають, що в рідній школі учневі забезпечено можливість вільно творити власну ідентичність,
особисті взаємини, планувати власне навчання та участь у позаурочній діяльності:
 81 учень 11 класу (близько 11%);
 297 учнів 9 класу (28%);
 696 учнів 4 класу (64%);
 3 батьків (0,5%) (можлива помилка у технічному завданні програми).
Серед хлопців прихильників такої оцінки приблизно вдвічі менше, ніж серед дівчат. Кількість учнів,
які успішно навчаються та розділяють цю точку зору, приблизно втричі переважає кількість її
прихильників, які не мають успіхів у навчанні. Явна тенденція до збільшення з віком в учнів відчуття
наявності у школі обмежень для свободи.
Батьки загалом теж не вважають школу місцем, де учням забезпечені умови для самовизначення
(можливості керуватись власними інтересами, вільно обирати своє місце в житті, спільноті).
Рівень свободи у ЗНЗ Львівщини низький через:
 контроль адміністрації, класних керівників над учнями (авторитарний стиль поведінки,
примушування до участі у виховних справах, тиск через батьків) (автократію визнають 58,5% батьків,
44% учнів 9-го та 10,5% – 11-го класу, 2,5% педагогів; примушування до участі у виховних справах:
34,8% – 11-го класу та 3,7% педагогів);
 порушення демократичних принципів (представництво на основі вільного вибору, розподіл
влади, публічність (гласність, підзвітність) та ін.) при формуванні та організації роботи органів
учнівського самоврядування (стверджують, що голосують списком за запропонованих адміністрацією
кандидатів 16% 4-класників, 6,7% учнів 9-го та 42% – 11-го класу; обирають з однієї кандидатури –
7,5% 9-класників та 37% учнів 11-го класу; органи учнівського самоврядування не звітують – 13% 4класників, 14% 9-класників та 60% учнів 11-го класу; 28,4% 9-класників та 99% 11-класників заявили,
що їм байдуже до планів учнівського самоврядування);
 несформованість у класах учнівських колективів (конфлікти між однокласниками, нездорова
конкуренція, наявність відкинутих та ізольованих учнів тощо) (постійні конфлікти та ізоляцію окремих
учнів визнають 1% та 2% 4-класників, 5,7% і 3,2% учнів 9-го класу, 4,5% і 2,7% 11-класників; відносини
між учнями вважають напруженими 22% батьків та 1% педагогів);
 порушення адміністрацією права учнів, вчителів та батьків на участь у формуванні стратегії
виховання (ігнорування ініціатив, утиски свободи слова, обмежений доступ до інформації тощо)
(постійне ігнорування ініціатив учнів визнають 17% батьків, 7,8% учнів 9-го та 7,4% 11-класників,
відсутність практики обговорення – 2% 9-класників та 4,6% учнів 11-класу, а спільного з педагогами і
батьками обговорення виховної програми – 13,3% учнів 9-го класу та 16,3% 11-класників)
Визнають, що у школі поважають державну мову, виявляють відданість Батьківщині; забезпечують
можливості пізнати історію та здобутки культури України, рідного краю; формують громадянську
ідентичність, досвід громадянської поведінки та соціальної відповідальності, оцінюючи дух рідної
школи як патріотичний:
 7 учнів 11 класу (близько 1%);
 102 учні 9 класу (близько 10%);
 427 учнів 4 класу (40%);
 сумарну кількість батьків не обраховано (помилка у технічному завданні програми).
Серед хлопців прихильників такої оцінки знову ж таки приблизно вдвічі більше, ніж серед дівчат.
Кількість учнів, які успішно навчаються та розділяють цю точку зору, приблизно вдвічі переважає
кількість тих її прихильників, які не мають успіхів у навчанні. Явна тенденція до збільшення в учнів з
віком сумнівів щодо здатності школи прищепити громадянські якості та патріотичні почуття.
Патріотичність у шкільних спільнотах Львівщини низька через:
 відсутність можливостей для занять спортом, пізнання пам’яток природи, історії та культури
України (спортзалу, екскурсій, туристичних подорожей) (незадоволені умовами для занять спортом
7,6% педагогів, 8,9% батьків, 27,5% 9-класників, 70% 11-класників; суттєві обмеження для проведення
екскурсій, походів, поїздок туристичними маршрутами визнають 25,4% 11-класників, 24,7% педагогів,
20,6% батьків);
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 відсутність живих прикладів патріотичної поведінки педагогів та старшокласників (брати
приклад з батьків бажають 77% учнів 4-го та 68% – 9-го класів, а з класних керівників, відповідно, 49%
і 16,5%, з учителів –30% і 8,2%, з директорів – 14% та 5,7%, учнів – 9% та 4%);
 непривабливість виховних справ для учнів та батьків (непотрібними та нецікавими шкільні
виховні заходи визнають 68,7% 11-класників, 69% батьків).
 У школах області в учнів бракує реальних можливостей набути громадянських якостей через:
 ігнорування їхніх ініціатив, порушення виборності при формуванні органів учнівського
самоврядування, обмеження свободи слова, непублічність діяльності тощо (постійне ігнорування
ініціатив учнів визнають 17% батьків, 7,8% учнів 9-го та 7,4% 11-класників, відсутність практики
обговорення – 2% 9-класників та 4,6% учнів 11-класу, а спільного з педагогами і батьками обговорення
виховної програми – 13,3% учнів 9-го класу та 16,3% 11-класників);
 контроль адміністрації, класних керівників над учнями (авторитаризм, примушування до участі
у виховних справах, тиск через батьків – автократію визнають 58,5% батьків, 44% учнів 9-го та 10,5% –
11-го класу, 2,5% педагогів; примушування до участі у виховних справах – 34,8% – 11-го класу та 3,7%
педагогів);
 залучення учнів до виховних справ переважно як виконавців (вважають, що найчастіше учні
залучаються до виховної справи вже на етапі внесення пропозиції та планування тільки 15,6% 9класників, 14,9% 11-класників, 12% педагогів; участь учнів в обговоренні проведеного заходу
констатували тільки 2,2% 9-класників, 5,1% 11-класників, 4,6% педагогів).
Вважають, що у школі відбувається вільний обмін інформацією між усіма суб’єктами навчальновиховного процесу, впроваджуються інновації, зі школою співпрацюють сім’ї, органи влади та
самоврядування, громадськість, простір навчального закладу відкритий:
 264 учні 11 класів (64,5%);
 262 учні 9 класів (близько 25%);
 468 учнів 4 класів (43%);
 сумарну кількість батьків не обраховано.
Серед хлопців прихильників такої оцінки приблизно наполовину менше, ніж серед дівчат. Кількість
учнів, які успішно навчаються та розділяють цю точку зору, майже у шість разів переважає кількість
тих її прихильників, які не мають успіхів у навчанні. Старшокласники ширше залучені до роботи в
шкільних засобах інформації, представницьких органах шкільної спільноти, до співпраці з органами
влади та самоврядування, громадськістю.
Рівень відкритості ЗНЗ Львівщини нижчий від очікуваного, бо:
 обмежуються можливості батьків та представників громадськості на участь у вихованні
(ігнорування ініціатив, низька поінформованість, незалучення до виховних справ тощо) (активно
залучають батьків до виховних справ 24% та до роботи гуртків 2,8% опитаних педагогів,
підтверджують це 44% батьків, 15% учнів 9-го та 19,4% учнів 11-го класу);
 несхильність педагогічного колективу до впровадження інновацій (до спільного розроблення
виховної програми, використання багатого арсеналу інструментів співпраці) (7,4% опитаних педагогів
стверджують, що спілкуються з батьками через сайт школи, підтверджують це тільки 3,5% батьків,
1,4% учнів 9-го та 2,7% учнів 11-го класу; навчають батьків, зокрема, проводячи тренінги та лекторії,
відповідно, 3,2 % і 6,3% опитаних педагогів, підтверджують це 6,9% батьків, 2,5% учнів 9-го та 3,6%
учнів 11-го класу);
 учасники навчально-виховного процесу недостатньо проінформовані про співпрацю школи з
громадськими організаціями (про те, що їхній ЗНЗ співпрацює хоч з якимись громадськими
об'єднаннями не знають 44,6% учнів 9-го та 41% –11-го класу, 39,4% батьків, 14% педагогів).
Узагальнені дані опитування учнів, батьків та педагогічних працівників опорних ЗНЗ з напряму
«Виховання» в опорних загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини з напряму “Виховання”
дають підстави ще для одного висновку: більшість педагогів та батьків уважають себе та учнів
спільнотою, тобто зорієнтованою на спільні цілі та об’єднаною спільним баченням школи групою
(колективом). На пряме запитання, чи працює школа як єдина спільнота відповіли:
 “так” – 475 педагогів (близько 47%) та 993 батьки (45%);
 “швидше так, ніж ні” – 437 педагогів (43%) та 816 батьків (37%).
Найбільше відчувають єдність із спільнотою школи учителі гуманітарних предметів (33,5% від
загальної кількості педагогів, які розділяють таку точку зору – відсоток тут і далі порахований
неправильно) та педагоги зі стажем понад десять років (35,5%). Водночас зазначимо, що більшість
батьків, відповідаючи на це запитання, обрали не одну, а декілька відповідей, що може свідчити про
нерозуміння ними поняття “шкільна спільнота” або свого місця і ролі у такій спільноті.
Про усвідомлення спільних для усіх груп учасників навчально-виховного процесу цілей шкільного
життя, без чого учні, їхні батьки та педагоги не можуть бути спільнотою, побіжно свідчать такі дані
анкетування:
12

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2014 / № 2

 Більшість опитаних учнів стверджує, що їхні батьки беруть участь у виховних справах класу,
школи. Серед опитаних таких було:
 598 учнів 11 класу (80%);
 956 учнів 9 класу (90%);
 953 учні 4 класу (88%).
 Значна частина опитаних учнів стверджує, що вони та батьки брали участь у розробці й
обговоренні виховної програми школи, класу разом з учителями. Так думають:
 1052 учні 4 класів (97%);
 907 учнів 9 класу (87,5%);
 644 учні 11 класу (86,4%).
Однак станом на сьогодні педагоги, учні опорних ЗНЗ області та їхні батьки недостатньо
усвідомлюють завдання сучасних шкільних спільнот у сфері виховання, не змогли остаточно погодити
між собою цілей навчально-виховної роботи. Такий висновок можна зробити на підставі того, що
учителі, батьки та учні розходяться у визначенні цілей особистісного розвитку, на які зорієнтована
навчально-виховна робота в школі. Зокрема, учителі найчастіше обирали такі сім рис характеру учнів:
 дисциплінованість – 718 (70,6%);
 працелюбство – 552 (52%);
 патріотизм – 479 (48%);
 духовне багатство – 427 (42%);
 творче мислення – 422 (41,5%);
 відповідальність – 415 (40%);
 порядність – 395 (39%).
Серед учителів, які обрали названі риси особистості, значно переважають педагоги зі стажем роботи
більше десяти років (у середньому 1”молодий” учитель на 5 учителів “із досвідом”). Пропорційно
більше педагогів із стажем до десяти років обирали такі риси, як допитливість (1/3), товариськість (1/3),
цілеспрямованість (1/2), критичне мислення (1/4), упевненість у собі (1/3).
Батьки загалом сходяться з учителями у розумінні того, які риси характеру має розвивати школа.
Опитані вважали, що школа формує в учнів такі якості:
 дисциплінованість – 1395 (63%);
 патріотизм – 862 (39%);
 порядність – 829 (38%);
 працелюбство – 791 (36%);
 духовне багатство – 711 (33%);
 відповідальність – 667 (30%);
 товариськість – 659 (30%).
Щодо обраних рис особистості, то між батьками учнів початкової, базової та старшої школи майже
немає дисонансу (за винятком патріотизму та відповідальності, на які більше звернули увагу батьки
старшокласників). Батьки старшокласників пропорційно більше визнавали за школою мету формувати
колективізм, критичне мислення, цілеспрямованість, самостійність та впевненість у собі.
Розходження між педагогами та батьками виявились тільки у визнанні пріоритетами товариськості
(її виділили тільки 263 (26%) педагоги) та творчого мислення (його виділили тільки 626 (28,5%)
батьків).
Більше половини опитаних одинадцятикласників розділяли думку педагогів та батьків, що школа
формує:
 допитливість – 491 (66%);
 ініціативність – 480 (64,4%);
 порядність – 473 (63,5%);
 патріотизм – 469 (63%);
 товариськість – 376 (50%).
Однак більшість учнів 11 класу не погодилась з думкою дорослих, що в школі навчать:
 працелюбству – 207 (28%);
 творчого мислення – 41 (5,5%). Хоча 952 (94%) педагоги стверджують, що у школах є всі
можливості для розвитку в учнів творчих здібностей та навичок.
Водночас більшість одинадцятикласників переконані, що школа формує насамперед:
 упевненість у собі – 735 (98,6%);
 відповідальність – 734 (98,5%);
 ввічливість – 733 (98,4%);
 замкнутість, скритність – 590 (79%);
 обачність, обережність – 545(73%);
 обізнаність – 522 (70%);
 дисциплінованість – 520 (69,8%).
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Тривожить, що, обираючи сім особистісних рис, які формуються школою, надто мало
одинадцятикласників вказало на пріоритетні для інформаційного суспільства:
 цілеспрямованість – 157 (21%);
 самостійність – 97 (13%);
 вимогливість до себе – 70 (9,4%);
 критичне мислення – 57 (7,6%);
 творче мислення – 41 (5,5%);
 ощадливість – 12 (1,6%).
Ще один тривожний сигнал – частина учнів вважає, що в школі можна набути негативних рис, а
саме:
 брутальності, хамовитості – 162 (21,7%)
 необов’язковості – 150 (20%)
 крутійства, схильності брехати, списувати – 80 (10,7%)
 стати ледарем – 45 (6%)
 звикнути до покори – 36 (4,8%) (цю думку мають переважно хлопці)
 безвідповідальності – 26 (3,5%).
Вказані вище судження однаково притаманні хлопцям і дівчатам, успішним учням та учням, які не
мають значних успіхів у навчанні.
Найбільша частка учнів 9 класу (але не більшість) теж погоджується з думкою дорослих, що завдяки
відносинам, які встановились у школі, можна набути:
 дисциплінованості – 509 (48%);
 патріотизму – 509 (48%);
 товариськості – 493 (46,5%);
 порядності – 376 (35,5%);
 працелюбства – 375 (35,3%);
 чесності – 342 (32%);
 самостійності – 327 (31%).
На думку більшості дев’ятикласників (і в цьому вони розходяться з учнями 11 класу), завдяки
школі не станеш:
 ввічливим – 301 (28,4%);
 допитливим – 256 (24%);
 упевненим в собі – 247 (23%);
 ініціативним – 218 (20,4%);
 відповідальним – 209 (19,7%);
 обізнаним – 202 (19%).
Відносно більшу підтримку дев’ятикласників отримали судження про формування в учнів школою:
 крутійства, схильності брехати, списувати – 140 (13,1%)
 ледарства – 98 (9%) ;
 безвідповідальності – 66 (6%);
 схильності марнувати гроші і час – 58 (5,5%).
Натомість порівняно мало дев’ятикласників розділяє думку старших учнів про загрозу формування у
школі схильності до:
 брутальності, хамства – 69 (6,5%);
 обачності, обережності – 68 (6,5%);
 замкнутості, скритності – 55 (5%);
 необов'язковості – 32 (3%);
 покірності – 26 (2,4%).
Названі вище судження теж загалом однаково притаманні хлопцям і дівчатам, успішним
дев’ятикласникам та учням, які не мають значних успіхів у навчанні.
Загалом, кожен десятий з опитаних учнів вважає, що школа сприяє набуттю:
 егоїзму – обрали 642 (86,1%) учні 11 класу та 94 (8,9%) учні 9 класу;
 брутальності, хамства – обрали 162 (21,7%) учні 11 класу та 69 (6,5%) учнів 9 класу;
 крутійства, схильності брехати, списувати – обрали 80 (11%) учнів 11 класу та 140 (13%) учнів 9
класу.
На основі даних анкетування учнів опорних ЗНЗ області можемо зробити такий висновок.
Недостатньо узгоджені та неадекватні потребам суспільства завдання шкільної спільноти як
осередку виховання зумовлюють низький рівень активності більшості учнів як учасників виховних
справ. На жаль, до пріоритетів шкільного виховання сьогодні не належать такі важливі для
самореалізації у сучасному суспільстві риси особистості, як:
 цілеспрямованість – її визнали орієнтиром шкільного виховання тільки 193 (18%) учнів 9 класу, 157
(21%) учнів 11 класу, 267 (12%) батьків та 130 (12,8%) педагогів;
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 громадянські якості – орієнтацію на їхнє формування відзначили тільки 142 (13,4%) учні 9 класу, 129
(11%) учнів 11 класу, 304 (13,8%) батьків, 186 (18,3%) педагогів;
 критичне мислення – погодились з думкою, що школа орієнтується на його розвиток тільки 48
(4,5%) учнів 9 класу, 57 (7,6%) учнів 11 класу, 183 (8,3) батьків та 149 (14,6%) педагогів.
Виявлені розбіжності між цілями виховання, які у школі ставлять перед собою дорослі, та його
результатами, що їх відзначають учні, дають змогу припустити, що, плануючи і проводячи виховні
справи, а також навчаючи учнів, дорослі діють, орієнтуючись більше на підтримання навчальновиховного процесу, не виявляють та не обдумують результатів виховної роботи. Непрямо про
справедливість цього судження свідчить те, що провідними мотивами участі учнів у виховних справах
учасники навчально-виховного процесу визнають:
 почуття цікавості – 1520 (69%) батьків;
 прагнення самоствердитись, завоювати авторитет у товаришів – 599 (27%) батьків;
 прагнення збагатити набуті знання, розвинути уміння і навички – 695 (68,4%) педагогів, 684 (64,5%)
учні 9 класу, 440 (59%) учнів 11 класу;
 бажання проявити себе, продемонструвати свої здібності та уміння – 780 (79%), 523 (49%) учнів 9
класу, 837 (38%) батьків, 338 (45%) учнів 11 класу;
 намагання втілити свої пропозиції – 427 (42%) педагогів, 244 (32%) учнів 11 класу, 337 (32%) учнів
9 класу.
Натомість альтруїстичні мотиви громадської роботи в учнів недостатньо розвинені (або у школах
низький відсоток справ відповідного спрямування). Зокрема, бажання бути корисними іншим учням,
землякам, людям з фізичними вадами як мотив для участі у виховній справі виявили тільки 341
(44,4%) учень 11 класу, 269 (25,3%) учнів 9 класу. Значимим для участі учня в позанавчальній роботі
цей мотив визнали тільки 164 (16%) педагоги. Солідарність з активістами-однокласниками важливою
для себе вважають 421 (56,5%) учень 11 класу та 118 (11%) учнів 9 класу, значимою для учня – 33
(3,2%) педагоги. Мінімальний вплив на громадську активність учня має сьогодні (за результатами
дослідження) прагнення долучитись до громади (мотив – багато справ проходять за участю батьків,
жителів села/мікрорайону). Цей мотив участі у виховній справі обрали тільки 95 (9%) педагогів, 62
(8,3%) учні 11 класу та 32 (3%) учні 9 класу.
Про небажання проводити громадську роботу, нерозвиненість навичок громадянської поведінки
учнів свідчить поширення меркантильних мотивів участі у позаурочних заходах. Згідно з результатами
анкетування учні долучаються до виховних справ:
 на прохання учителів, класного керівника (це стверджують 278 (27%) педагогів, 143 (7,4%) батьків,
577 (77%) учнів 11-х і 267 (25%) учнів 9-х класів);
 щоб поставили високі бали з предметів (36 (3,5%) педагогів, 513 (23%) батьків, 125 (11,8%) учнів 9
класів);
 щоб хвалили, давали шкільні нагороди і тому подібне (102 (10%) педагоги, 473 (21,5%) батьків, 62
(8,3%) 11-класники та 115 (10,8%) учнів 9 класів);
 щоб розважитись після «урочистої частини», повеселитись і потанцювати (137 (13,5%) педагогів,
273 (36,5%) учні 11-х і 111 (10,5%) учнів 9 класів);
 щоб учителі не «зрізали» оцінки, не сварили та не скаржились батькам (38 (3,7%) педагогів, 259
(34%) учнів 11-х і 92 (8,6%) учні 9 класів).
Кожен десятий опитаний учень зазначив, що намагається уникати участі у виховних справах, воліє
бути глядачем – 83 (11%) учні 11 класу, 108 (10%) учнів 9 класу (небажання частини учнів брати
участь у виховних справах визнали тільки 14 (1,4%) педагогів).
Можна припустити, що дітям бракує стимулів до активності у виховних справах через те, що учні
найчастіше долучаються до них як виконавці. На це вказали 405 (54%) учнів 11 класу та 625 (59%)
учнів 9 класу, а також 510 (50%) педагогів. Натомість ініціаторами та організаторами виховних справ
визнали себе тільки 15% опитаних (111 (14,9%) учнів 9 класу та 166 (15,6%) учнів 11 класу). Про
об’єктивність наведеної цифри свідчить те, що лише кожний десятий опитаний вчитель (120 (11,8%))
вважає саме учнів організаторами виховних справ.
Інший, не менш важливий чинник, що знижує активність учнів у виховних справах,– низький рівень
активності більшості батьків як учасників таких справ. Крім об’єктивних обставин (зайнятість на
роботі, тривале перебування поза домом та ін.), низькому охопленню батьків шкільним життям
сприяють згадувані вже недостатньо погоджені та не цілком адекватні очікуванням суспільства
завдання шкільного виховання, а також невміння частини педагогів опорних ЗНЗ області підтримувати
партнерські стосунки з батьками своїх учнів. Згідно з даними анкетування, батьки загалом довіряють
педагогам як фахівцям з питань виховання. За умови проблем з вихованням дитини вони більш схильні
звернутись за консультацією до її класного керівника (72%), шкільного психолога (42%), заступника
директора з виховання (26%), авторитетного вчителя (11%), ніж до родичів (29%), священика (19%),
друзів (15%). Натомість педагоги часто не вміють налагодити ділові, партнерські стосунки з батьками.
Відносини між учителями та батьками напруженими визнали 50 (2,3%) опитаних батьків та 5 (0,5%)
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педагогів, а нерівними – 1212 (55,2 %) батьків і 47 (4,6%) педагогів, причому з переходом дитини в
основну, а далі в старшу школу напруга у відносинах зростає (серед опитаних стосунки з учителями
оцінили як нерівні 410 (19%) батьків 4-класників та по 484 (22%) – батьки учнів 9-го і 11-го класів.
Відвідини школи у доволі значної частини батьків пов’язані з негативними емоціями (для 845
батьків (40,8%) відвідування школи – це стрес, 155 (7%) воліють більш раціонально використати свій
час, а 143 (6,5%) взагалі не бачать сенсу приходити до школи). Дирекція, педагоги загалом не
довіряють батькам як суб’єктам навчально-виховного процесу. Дирекція не завжди погоджує з
батьками стратегію шкільного виховання (те, що ключові рішення у сфері виховання завжди
погоджують з батьківським комітетом та радою школи визнало, відповідно, 32% і 78% опитаних
батьків та 40% і 49,6% педагогів; про відсутність узгодженої з батьківським комітетом та Радою
школи політики заявили, відповідно, 24 % і 47% батьків, 10% і 8% педагогів ) (можливо, програма
робить помилки в обрахунках). Класні керівники воліють інформувати батьків про шкільне виховання,
а не співпрацювати з ними у цій сфері (повідомляють батькам про прийняті рішення щодо виховання
78% опитаних педагогів, однак опитують батьків тільки 17% учителів, разом з ними розробляють
виховні програми – 24%).
Активність учнів та батьків у школі значною мірою визначається партнерськими зв’язками, які
підтримує загальноосвітній навчальний заклад. Дослідження виявило наявність практично в усіх
опорних ЗНЗ області активних партнерських зв’язків з різноманітними комерційними організаціями та
громадськими об’єднаннями як на рівні місцевої громади, так і за її межами. Однак, для підтримання
широких партнерських зв’язків школам області бракує прозорості, усвідомлення дорослими учасниками
навчально-виховного процесу переваг партнерства та умінь налагодити двостороннє спілкування.
Зокрема, частина шкіл не має шкільних сайтів, більшість сайтів ЗНЗ малоінформативні, інформація в
рубриках оновлюється нерегулярно. Громадськість не має вільного доступу до виховних програм
опорних ЗНЗ (на сайтах розміщено тільки (1%) ВП). Більшість ЗНЗ не співпрацюють із ЗМІ, рідко коли
інформують їх про реалізовані школою виховні справи (проекти).
Більшість педагогів та батьків не усвідомлюють широких можливостей школи як осередку
громадського життя, взаємовигоди від активної співпраці школи та громади, місцевої влади,
комерційних і громадських організацій (нарощування праці школи для громади як обов’язкову умову
зростання довіри до школи з боку батьків визнали тільки 99 (4,5%) батьків та 97(9,5%) педагогів).
Батьки та учні також недостатньо поінформовані про партнерів школи та отримувану від співпраці з
ними для школи користь (наявність у школи партнерів у місцевій громаді визнали 813 (80%) опитаних
учителів та лише 345 (46%) учнів 11-го класу).
Порівняно низька зацікавленість учасників навчально-виховного процесу розвитком партнерських
зв’язків школи пояснюється, зокрема, тим, що:
 ні батьки, ні педагоги практично не бачать громадської користі від ресурсів загальноосвітнього
навчального закладу (учні з виробленими навичками громадської діяльності; фахівці, спроможні
надавати кваліфіковані послуги для дорослих; шкільна бібліотека, матеріальна та комінікативнотехнічна база школи тощо) (доступ батьків і громади до ресурсів школи як обов'язкову умову зростання
довіри до школи з боку батьків визнали тільки 42 (2%) батьки та 23 (2,3%) педагоги);
 вони не завжди знають, чим вирізняється, чим може зацікавити ЗНЗ, у якому навчаються їхні
діти. Про це свідчать суттєві розбіжності між батьками і педагогами у думці про те, що є “родзинкою”
школи (навчальне обладнання визнали “родзинкою” школи 14,6% педагогів та 21% батьків,
спеціалізовані програми навчання – відповідно, 6,7% та 38%, танцювальний ансамбль, хор – 8,5% і 75%,
умови для занять спортом – 7,6% та 23%; школа не має “родзинки” – обрали 1,6% педагогів і 21%
батьків).
ВИСНОВКИ
1. Узагальнення результатів моніторингового дослідження виховного простору опорних ЗНЗ з
напряму “Виховання” у 2013 році, здобутих через анкетування, засвідчило, що розроблені анкети учнів
4-го, 9-го та 11-го класу, батьків цих учнів і педагогічних працівників, а також технічні завдання для
опрацювання анкет мають низку хиб. Тому зроблені оцінки якості виховного простору кожного
навчального закладу можуть бути не зовсім надійними, а висновок про його відповідність
регіональному стандартові не цілком об’єктивним.
2. Укладені анкети потребують коригування, але загалом допомагають виявити характерні для загальноосвітніх навчальних закладів проблеми взаємовідносин у трикутнику «учні – педагоги – батьки»,
що виявляються на рівні «учні – учні», «учні – педагоги», «учні – батьки», «батьки – педагоги».
3. Технічно опрацьовані та узагальнені дані анкетування учнів 4-го, 9-го та 11-го класу, батьків цих
учнів і педагогічних працівників опорних загальноосвітніх навчальних закладів з напряму “Виховання”
засвідчують порушення окремими його виконавцями процедур дослідження та недотримання частиною
респондентів зазначених в анкетах вимог до вибору відповідей на запитання.
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4. У зв’язку з виявленими під час опрацювання матеріалів дослідження вадами інструментарію
(анкет, питальників) і похибками у технічних завданнях для опрацювання даних анкетування,
недоречно оприлюднювати узагальнені результати з опорних навчальних закладів Львівщини з напряму
“Виховання” та висновки щодо кожного з них.
5. На підставі даних анкетування можна припустити, що в опорних загальноосвітніх навчальних
закладах Львівщини з напряму “Виховання” станом на сьогодні загалом не сформовані сприятливі для
виховання взаємовідносини (виховний простір).
Основні причини неякісного виховного простору в опорних ЗНЗ:
 недостатнє забезпечення санітарних норм в окремих навчальних закладах;
 несприятливі умови для рухової активності дітей;
 низькоефективне превентивне виховання учнів, особливо щодо шкідливості алкоголю;
 часті порушення норм шкільного статуту, які забезпечують права учасників навчальновиховного процесу, насамперед учнів;
 наявність норм подвійної моралі у шкільних спільнотах;
 переважання у практиці виховної діяльності рис авторитарного педагогічного стилю;
 недемократичне державне управління навчальними закладами;
 недостатнє фінансування ЗНЗ, відсутність у кошторисах шкіл спеціальних коштів на виховання;
 несформовані управлінські уміння розвивати школу як осередок життя громади;
 невміння значної частини педагогів організовувати виховні справи;
 нерозвинуті інформаційні ресурси загальноосвітніх навчальних закладів;
 низька мотивація педагогічних колективів ЗНЗ до впровадження інновацій у сфері виховання.
6. Педагоги, учні опорних ЗНЗ області та їхні батьки визнають існування у школі спільноти
учасників навчально-виховного процесу.
7. Відносини, що склались у загальноосвітньому навчальному закладі, для більшості учасників
навчально-виховного процесу загалом прийнятні.
8. Більшість батьків не усвідомлює свого місця і ролі у шкільній спільноті.
9. Учасники більшості шкільних спільнот недостатньо погодили між собою цілі навчально-виховної
роботи. Обрані ними цілі виховання не завжди добре продумані та частково не відповідають сучасним
потребам українського суспільства.
10. У роботі ЗНЗ області бракує прозорості, усвідомлення дорослими учасниками навчальновиховного процесу переваг партнерства та умінь налагодити двостороннє спілкування.
11. Ефективність партнерства між педагогами, учнями, батьками, громадськістю у шкільних
(класних) виховних справах загалом невисока через відсутність у школі (класі) якісного виховного
простору.
12. Рівень активності більшості учнів опорних ЗНЗ області як учасників виховних справ на сьогодні
низький.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Львівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти:
 відкоригувати, використавши оброблені та узагальнені дані про стан виховного простору
опорних ЗНЗ області на кінець 2013 року, розроблені інструменти дослідження якості виховання –
питальники-інтерв’ю з педагогічними працівниками, батьківським і учнівським активом, анкети учнів
4, 9 та 11 класу, батьків цих учнів і педагогічних працівників, а також технічні завдання для
опрацювання анкет;
 для недопущення порушень процедури анкетування інструкторами та респондентами розробити
електронний формат анкет для учнів 4, 9 та 11 класів, батьків цих учнів і педагогічних працівників,
обробка яких відбуватиметься автоматично;
 розробити Положення про щорічне оцінювання якості виховного простору загальноосвітніх
навчальних закладів Львівщини. Забезпечити контроль за проведенням досліджень виховного простору
групою незалежних фахівців, передбачити формування такої групи вищеназваним Положенням;
 з метою інформування шкільних спільнот та громадськості про стан виховного простору
загальноосвітніх навчальних закладів області розміщати звіти про результати оцінювання його якості на
Освітньому порталі Львівщини;
 укласти навчально-методичний посібник для педагогічних працівників про організацію в школі
роботи з батьками;
 підготувати для шкільних спільнот тренерів, які готують різні категорії учасників навчальновиховного процесу до планування виховної роботи школи та проведення самооцінювання якості
виховної програми.
Керівникам місцевих органів управління освітою:
 забезпечити усунення власним коштом у загальноосвітніх навчальних закладах виявлених
відхилень від санітарних норм, пов’язаних із теплопостачанням, енергозбереженням та харчуванням,
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або подати відповідний проект на конкурс у межах програми «Обласний конкурс ініціатив громад 2011
– 2015»;
 виявити причини відсутності у загальноосвітніх навчальних закладах сприятливих умов для
рухової активності дітей та усунути недоліки власним коштом або подати відповідний проект на
обласний Конкурс освітніх проектів;
 підтримати модернізацію інформаційних ресурсів у загальноосвітніх навчальних закладах,
підключення їх до мережі Інтернет та створення власної веб-сторінки (сайту) на освітньому порталі
Львівщини;
 віднайти ресурси на підтримку корисних для місцевої громади шкільних виховних справ,
фінансувати їх на конкурсній основі за умови пропорційної участі громади населеного пункту, де
знаходиться навчальний заклад, комерційної або/і громадської організації.
Методичній службі районів та міст області:
 забезпечити консультування і, в разі потреби, навчання організації роботи у навчальних закладах
демократичних об’єднань (педради, учнівського самоврядування та інших);
 підготувати та провести в опорній школі тренінги для вироблення у педагогів-організаторів та
класних керівників умінь організовувати виховні справи;
 активно поширювати досвід роботи громадсько-активних навчальних закладів, зокрема через
“круглі столи” та тренінги за участю представників Всеукраїнського фонду “Крок за кроком”;
 популяризувати серед педагогів вітчизняні інновації та зарубіжні здобутки у сфері виховання,
сформувати в опорній школі відповідний банк (скарбничку) педагогічних ідей.
Шкільним спільнотам опорних ЗНЗ районів та міст області:
 виявляти критичне ставлення до відносин між групами учасників навчально-виховного процесу,
не допускати виявів подвійної моралі в загальноосвітньому навчальному закладі;
 налагодити роботу Ради школи, педради, шкільного батьківського комітету та учнівського
самоврядування з дотриманням демократичних принципів і процедур, регулярно проводити відкриті
засідання названих представницьких органів шкільної спільноти;
 провести дебати щодо бачення та місії школи, визначити адекватні сучасним потребам
українського суспільства, місцевої громади та посильні для навчального закладу загальні цілі (завдання)
виховання;
 поправити, та, у разі потреби, доповнити шкільну програму виховання на 2013–2016 роки;
педагогам, батьківському та учнівському активу спільно визначити конкретні завдання та заходи для її
виконання у 2014/2015 навчальному році;
 підтримати внесення до плану роботи школи на 2014/2015 навчальний рік дослідження стану її
виховного простору, забезпечити відкритий доступ до результатів таких досліджень;
 налагодити через сайт школи та ЗМІ двостороннє спілкування між дорослими учасниками
навчально-виховного процесу, ширше використовувати для порозуміння між ними можливості
внутрішньошкільних громадських об’єднань;
 сформувати асортимент послуг, що їх школа може надати місцевій громаді та розгорнути
інформаційну кампанію.
Директорам та педагогічним колективам опорних ЗНЗ з напряму «Виховання»:
 не допускати порушення норм шкільного статуту, які забезпечують права учасників навчальновиховного процесу (насамперед учнів), провести з цією метою роз’яснювальну роботу серед педагогів,
учнів та батьків;
 провести за безпосередньої участі шкільного психолога цикл занять з педагогами для засвоєння
ними норм демократичного педагогічного стилю;
 організувати для класних керівників та інших педагогічних працівників (за бажанням) тренінг
“Планування виховних справ” із залученням фахівця з районного/міського методичного кабінету
(Центру) або з ЛОІППО;
 визначити превентивне виховання учнів пріоритетом виховної роботи, спільно з учнями
розробити спеціальну програму “Наша школа (село) – зона, вільна від алкоголю” (профілактика
залежності від алкоголю членів шкільної спільноти, місцевої громади);
 вжити заходів для підвищення мотивації педагогічного колективу до впровадження інновацій у
сфері виховання, взяти участь у Всеукраїнському педагогічному конкурсі “Класний керівник 2014
року” та ярмарках педагогічних інновацій;
 підготувати шкільну спільноту до перетворення загальноосвітнього навчального закладу в
2014/2015 навчальному році у громадсько-активну школу.
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Романа Кіяшко

Як правильно встановлювати дитині межі поведінки
Батьки, мабуть, забули, що дітям
насамперед слід визначити такі правила життя,
які чітко вказують, що добре, а що – зле.
R. Coles

Сусідка Марта часто скаржилась під час
телефонної розмови на свою донечку, буцімто
дитина буквально «вилазить їй на голову». Я
заспокоювала та розраджувала, що дівчинка
потребує уваги, хоче бути з мамою, відчувати
ласку й тепло. Якось ми зустрілись на вулиці. Я
побачила сусідку з донькою, ми з радістю
розпочали розмову, але це тривало кілька
секунд, бо дитина почала капризувати, кричати
про те, що не треба зупинятися, що їй нецікаво
і вона хоче негайно йти на дитячий майданчик.
Донька силою відтягувала маму і, підкорена
такою агресивною поведінкою, сусідка пішла
вслід за дитиною. Я зрозуміла, наскільки важко
цій мамі виховувати доньку, наскільки сусідка
є терплячою та м’якою. Мені захотілось
допомогти молодій мамі, підказати, що така
дитяча вседозволеність, всевладність шкодить
їм обом, що не варто сліпо підкорятись і йти
дитині на поступки.
Кожен із нас зустрічається у повсякденному
житті з подібними ситуаціями. Ми спостерігаємо прагнення дітей маніпулювати старшими вдома чи вчителями в школі. Часто можна
почути таке:
Я не буду цього їсти, це несмачно.
Купи мені цю гру. Негайно!!! (крик на
цілий магазин).
Наша вчителька є нерозумною і мені не
подобається, я в школу більше не піду.
Не залишай мене в садочку, ти мене не
любиш.
Маріє Іванівно, чому ви до мене
чіпляєтесь? Ви завжди бачите тільки мене!
Я не хочу сидіти за першою партою, мені
тут не подобається!
Заплющувати очі на таку поведінку наших
дітей чи учнів не можна, бо така
вседозволеність призводить до фатальних
наслідків: дитина стане неспокійним, завжди
невдоволеним тираном.
Обговорюючи
зі
своїми
подругамиматерями проблему некоректної поведінки

наших дітей, одна з жінок похвалилася, що її
дитина завжди дотримується естетичних та
моральних норм поведінки. І справді, хлопчик
грався тихо і спокійно, час від часу запитально
дивився на свою маму і, ніби встидаючись щось
сказати вголос, опускав очі і продовжував свою
гру. Тим часом мама хвалилася, як вдало у її
сім’ї організовано виховний процес, усе
розписано погодинно, дитина тиха і слухняна.
Ми з подивом слухали цю прекрасну оповідь і
раптом
хлопчик почав тихо плакати.
З’ясувалось, що він довго терпів і мовчав, бо
хотів у туалет, тільки мама не «запланувала»
цього у процесі його «годинної гри», дитина не
зуміла опертися цій природній людській
потребі, але соромилася перебивати та
відволікати маму. Хлопчик відчував страх і
сором, він був у розпачі, а розлючена мама
швидко схопила його та повела додому. Ми
мовчали, але кожен з нас розумів, що це
результат надмірного обмеження дитини.
Щоб уникнути таких ситуацій, слід чітко
встановити межі дитячої поведінки, але одночасно пам’ятати про те, що дитина має розвиватися і такі межі мають тільки допомогти їй у
цьому, а не перешкоджати.
Думаю, що обговорення цієї проблеми
допоможе батькам та вчителям правильно
організувати
виховний
процес,
знайти
відповідь на одне з ключових запитань: як
встановлювати дитині межі, щоб вони були
чітко сформульовані, але не заважали дитині
розвиватися? Адже життя дитини схоже на
дорогу: якщо на ній правильно розставлені
дорожні знаки, дитина безпечно досягне мети.
Немає виховання там, де немає визначеного шляху, яким можна безпечно прямувати. Щоб нам вдалось вказати на цей правдивий шлях, пропоную переглянути дві групи
правил, поданих у посібнику «Як любити та вимагати. Порадник для батьків» (Саковська Ю.,
Заїц А., Талар М., Вітковська М.).
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Спілкування
1. Повідомлення повинно стосуватися поведінки дитини (зосередьтеся на поведінці, а не на
ставленні, почуттях чи цінностях дитини):
Неправильно
Синку, не бачиш, що я зайнята?

Правильно
Я розмовляю, твій стукіт мені заважає.

2. Будьте безпосередніми та конкретними. Коротко і зрозуміло скажіть про те, чого ви чекаєте
від дитини, а також, в разі потреби, коли і як дитина має виконати певне завдання:
Неправильно
Тільки не повертайся пізно!

Правильно
На вечерю повернися о 18:30.

Як бачимо, двозначні й незрозумілі правила часто викликають сумнів і у дітей, і в їхніх батьків.
Наприклад, слова «не повертайся додому пізно» діти і батьки можуть трактувати цілком порізному. Однак, «повертайся додому не пізніше 18:30» звучить конкретно та зрозуміло. Можливо,
дитина і порушуватиме це правило, але сумнівів щодо його значення ні в кого не виникатиме, і
коли правило викладено чітко, дитина, порушуючи його, добре це усвідомлюватиме. Можливо,
вона спробує приховати скоєне, вдаватиме, що нічого не трапилося, проте все ж добре знатиме, що
це правило порушила. Однак у випадку, коли правило можна тлумачити по-різному, дитина
неодмінно спровокує суперечку з батьками. Чіткі правила позбавлять її нагоди випробувати свої
театральні здібності.
3. Детально поясніть наслідки.
Неправильно
Тільки не їдь велосипедом по вулиці, бо можеш
потрапити під автомобіль

Правильно
Велосипедом можеш їздити тротуаром чи на подвір'ї,
бо заховаю його в гаражі

Коли ми вказуємо на наслідки неправильної поведінки, ймовірну загрозу життю та здоров’ю,
дитина обов’язково скаже, що з нею цього не трапиться, що вона обережна. Але досвід
підтверджує, що діти часто забувають про обережність під час гри чи цікавої розмови, тому
дієвішим способом стане озвучення результату за непослух: «велосипед заховаю в гаражі», а не
припущення «можливо, потрапиш під автомобіль».
4. Говоріть переконливо, але не підвищуйте голосу. Не будьте жорсткими.
Вчинки
Підтримуйте слова вчинками. Ваші слова
настільки достовірні, наскільки їх підтверджують Ваші учинки. Одразу реагуйте,
якщо дитина йде гратися, але ще не виконала
своїх обов’язків, наприклад: «Не будеш
бавитися доти, доки не вигуляєш собаку» або
«Якщо ти за собою не прибереш, то кілька днів
не отримуватимеш конструктора». Якщо
дитина на велосипеді їхала по дорозі, то
підтверджуйте свої слова вчинком – ховайте
велосипед.
Ми, свідомі батьки, відповідальні вчителі,
повинні чітко визначити обов’язкові правила
поведінки дітей вдома чи в школі. Такі правила
треба встановити якомога швидше, і їх
дотримання має бути обов’язковим для всіх. Я
свого сина привчала їсти у кухні, це було
складно і потребувало регулярного контролю.
Пояснювала: «Кухня – це кімната, де готується
їжа і в ній цю їжу всі споживають. Якщо піти зі
своїм обідом у спальню, то можна забруднити
підлогу, розбити посуд, тоді мама буде
змушена довго це прибирати і засмутиться». Я
чітко давала знати, що їсти треба тільки у
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кухні, інакше не можна. Але одного разу, коли
чоловік повернувся пізно з роботи, поспішаючи
на свій улюблений серіал, швидко взяв тарілку
з супом і почав їсти перед телевізором, мій син
запитав: «Мамо, а чому тато може їсти в
кімнаті, а я – ні?». Я не знала, що маю
відповісти. Дитина прийняла мої правила,
дотримувалась їх, але вона також вимагала
справедливості, хотіла, щоб ці правила діяли і
для інших.
Як ми можемо коректно визначити межі
поведінки у школі, під час уроку? На початку
зустрічі з учнями вчитель визначає й оголошує
правила поведінки на уроці та принципи
співпраці з учнями, наприклад: на моїх уроках
запізнюватися не можна; коли одна особа
говорить – інші слухають; ми нікого не
висміюємо; ми не вживаємо вульгаризмів; не
використовуємо фізичної сили до інших, тощо.
Такий процес встановлення правил є
одностороннім, але, перелічивши ці основні
вимоги, варто запитати в учнів, чи не бажають
вони доповнити ці правила ще своїми, які, на
їхню думку, треба взяти до уваги для
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ефективнішої роботи на уроці. Таким кінцевим
питанням вчитель покаже, що його правила не
підлягають обговоренню, але педагог є
відкритим для учнів і радо прийме нові думки і
погляди своїх вихованців, додасть до своїх

правил ще й правила школярів. Слід пам’ятати
та наголосити про обов’язковість їхнього
виконання, описати наслідки недотримання
правил, а також обґрунтувати доцільність та
результативність такої співпраці.

У посібнику «Як любити та вимагати. Порадник для батьків» автори пропонують вправи, за
допомогою яких ми можемо оцінити власну реакцію на поведінку дітей.
Вправа 1 описує типові поведінкові ситуації дітей і реакцію батьків. Автори посібника виділяють у
поведінці дітей та батьків крайнощі (поблажливість і жорсткість) та «золоту середину»:
Якщо я запізнюсь на обід, мама мені його розігріє і принесе.
Якщо я маю за собою прибрати, я починаю зволікати та скиглити, тоді мама прибирає замість
мене.
Якщо я встану пізніше, то батьки завжди мене підвозять до школи.
Якщо я запізнюсь на обід, то взагалі його не отримаю.
Якщо я не хочу прибрати за собою, мама кричить та забирає у мене іграшки.
Якщо я вчасно не встану, то вдома відбувається жахлива сцена.
Якщо я запізнюсь на обід, то маю сам собі його розігріти чи зробити канапки.
Якщо я за собою не приберу, мама мені говорить про конкретні наслідки такої моєї поведінки
(і вона дотримує свого слова).
Якщо я встану пізніше, то батьки не чекають на мене, щоб підвезти до школи.
Вправа 2. Які з поданих нижче речень ілюструють здатність батьків чітко регламентувати
поведінку дитини:
Чи не пора тобі лягати в ліжко?!!!
Я хочу, щоб ти приніс мені решту одразу ж, коли прийдеш з крамниці.
Шкода, але сьогодні діє заборона сідати за комп’ютер!
Сто разів тобі казала, щоб ти цього не чіпав!
Коли ти плануєш прибрати свою кімнату?
Молоко треба пити, а не бавитися ним.
Якщо хочеш їздити на велосипеді, одягни захисний шолом, бо не поїдеш!
Почнеш нарешті виконувати домашнє завдання, чи ні?
Наступного разу віддаси мені решту, правда?
Зможеш вийти на вулицю, якщо спершу помиєш посуд.
Я не дозволяю нищити стіну! Для малювання існує папір!
Хочеш встати вже, чи за 5 хвилин?
Вправа 3. Задумайтеся та дайте відповідь:
Коли вам важко встановлювати дитині чіткі межі поведінки?
Що ви робите, коли діти перевіряють ваші принципи?
На вашу думку, який сигнал отримують діти щодо ваших принципів: однозначний чи
суперечливий?
Чи повідомлення, яке ви висловлюєте, допомагає дітям навчитися певного ставлення та поведінки?
Отже, діти потребують бачити чітко встановлену межу, щоб навчитися вибирати між добром і злом:
1. Говоріть про поведінку дитини, а не про її ставлення, почуття чи цінності: «Я говорю, що твій
стукіт мені заважає».
2. Будьте прямими та конкретними: «Повернися на вечерю о пів на сьому».
3. Детально визначайте наслідки: «Велосипедом можеш їздити тротуаром чи на подвір’ї, бо
заховаю його в гаражі».
4. Говоріть впевнено, але не підвищуйте голосу. Не будьте жорсткими.
5. Підтримуйте слова вчинками: «Не будеш бавитися доти, доки не вигуляєш собаки».
Література
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Ігор Сисін

Славетні жінки України
Чи справді усвідомлено нами те, що до XX сторіччя Україна – єдина в Європі країна, яка не мала
своєї рідної історії? Чи на порозі XXI осмислили ми гіркі, але правдиві слова поета Олега Ольжича:
«Вся історія України – це боротьба двох сил: конструктивної, що скупчує українську потугу, і руїнної,
що її розпорошує...»?
Жінки Італії та Німеччини ще в сиву давнину збагнули, що не в руках політиків, короля чи міністрів,
а саме в материнських та жіночих руках лежить щастя рідного народу та добро власної держави.
Дивно і неприродно, на перший погляд, приписувати жінці таку велику силу. Адже ми переважно
бачимо, що саме чоловіки керують усіма справами держав і народів, саме з
чоловіків переважно складається військо, уряди держав.... Але роль жінки не
починається і не завершується лише на її материнстві і у виховній царині.
Жінка своїми здібностями та силою духу не поступається мужчині, а
деякими якостями перевищує сильну половину, а саме: витривалістю,
дбайливістю, ощадливістю. Словом, національно свідома жінка здатна дуже
багато добра вчинити для родинного гнізда та рідного краю. І для цього маємо
вражаючі факти у нашій давній і недавній минувшині.
Так, саме Україна (ніхто більше в світі) має 500 безсмертних українських
Жанн Д’Арк, які в Кінгірі з вірою у найвищу правду йшли у наступ на
московські танки. Це приклад безмежного тріумфу людського духу над
смертю!
А Марта Борецька, яка померла нескореним ворогом Москви,
залишилась до останнього подиху життя гордою посадницею –
президентом древнього Новгорода. З білим, як сніг, волоссям та горда
духом жінка викликала острах, повагу й подив у Івана III. Як славно і
нині звучить її мудре слово: «Хочу ділити з моїм народом добро й
горе». І поділила як воїн-герой!
Українська пошта, започаткувавши серію «Славетні жінки України»,
привернула нашу увагу до геніальних слів великого англійця В. Черчіля:
«Що далі ти бачиш назад, то більше ти бачиш вперед!» Адже це перша
українська марка про першу в Україні княгиню Ольгу, яку церква
канонізувала. Історики описують її як вродливу, енергійну, хитру і
мудру правительку. Ось такою повертається вона до нас, українців.
Велика княгиня київська Ольга (890?–969 р.) у сукні з блакитної коштовної тканини із срібним
шитвом, підперезана шкіряним поясом із пряжкою з дорогоцінних металів та у плащі з ведмежої шкури,
в платовій та напівсферичній шапці, обшитій хутром, у шкіряному взутті. У руках тримає князівський
жезл як символ найвищої влади. На її лівому плечі – яструб, ловчий птах, привілей на полювання з
якими мала тільки вища знать.
Ольга як Велика княгиня Київської держави правила з 945 до 964 року.
Змогла успішно провести реформи, які зміцнили центральну владу
держави. Княгиня прийняла християнство в Києві (955 р.), а також
поширювала це вчення на теренах своєї держави. У стосунках з іншими
державами віддавала перевагу дипломатії перед війною.
А до лику святих була прилучена після Бориса, Гліба, Феодосія
Печерського та Микити Новгородського у X–XI ст.1
Пам’ятну срібну десятигривневу монету, присвячену княгині Ользі
(945–964), відкарбовано на Монетному дворі НБУ та введено в обіг 19
січня 2000 р.
На аверсі, в обрамленні орнаменту, яким було оздоблено саркофаг
княгині у Десятинній церкві, зображено малий Державний герб України.
На реверсі, на тлі літописної сцени прийому Ольги візантійським імператором Костянтином
Багрянородним, зображено портрет княгині, яка подарувала Вітчизні «запорожця на престолі» князя
Святослава Хороброго.
Або згадаймо княгиню Романову, жінку князя галицького Романа, яка після смерті свого мужа
роками поневірялася на чужині і наполегливо виховувала своїх малолітніх дітей. Своєю завзятістю вона

1

Подано згідно з каталогом поштових марок України. – 1996/97. – Київ, 1998. – С. 41.
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досягла того, що її сини, Данило і Василь, таки стали потім князями, хоча мали проти себе багато
зовнішніх та внутрішніх ворогів.
Або Анну, дочку князя Ярослава Мудрого, дружину французького
короля Ґенріха I, матір Філіпа I, яка сама управляла Францією та
прославилася розумом і спритністю на весь світ.
Хіба можна оминути таку справді знаменну подію, що має винятково
унікальне значення не лише для інтелектуальної філателістичної спільноти?
«Укрпошта» 8 серпня 1998 р. дала змогу українським філателістам гідно
оцінити марку серії «Славетні жінки України». Анна Ярославна
(бл. 1024 року – після 1075), зображена за мотивами її статуї в Сен-Ліс: у
сукні з коштовної тканини, з довгими русявими косами. На голові – корона;
в одній руці тримає жезл, наконечник якого нагадує водночас про
французький та український символи – лілію й тризуб, а у другій руці –
макет собору св. Вікентія, засновницею якого (1060 р.) була королева Анна.
Її батько, князь Ярослав Мудрий, створив могутню імперію, зводив нові
міста, церкви, творив законодавство, досяг релігійної автономії від Візантії. Князь-просвітитель,
заснував на Русі першу бібліотеку, школу, архів. Увійшов в історію як князь, «який багато читав», –
слушно нагадує нам мистецтвознавець Наталія Крутенко. Доньок виховував як майбутніх королев.
«Пам’ятай, ти – князівна Руська, твій обов’язок бути гідною королевою», – стверджував Ярослав
Мудрий.
Анна знала французьку мову і латинську. Вона привезла у Францію тепло слов’янської душі, добро,
мудрість та високу культуру, а також Реймське Євангеліє – західноєвропейську кириличну пам’ятку.
Французькі королі багато століть присягали саме на ній під час коронації.1
Або Роксолана з Рогатина, яка, потрапивши в турецьку неволю, стала жінкою султана і мала великий
вплив на політику Туреччини й використовувала це для добра України.
Роксолана полонила всіх своєю ввічливістю, щирістю, чарівністю, даровитістю, любов’ю до наук,
мистецтва й розкоші…
Беззахисну проти загроз і спокус, оточену ворогами, її зберегло чисте та світле джерело рідних
пісень та спогади про минуле, далеку і рідну домівку, які запам’ятала ще дитиною її горда душа та
ясний розум.
Вона все життя захищала життя своїх дітей і своє, покладалась на власну
силу і щасливу долю.
Роксолана майже сорок років відігравала велику роль у політичному житті
могутньої Османської імперії.
І досі у Стамбулі стоїть велична мечеть та лікарня, притулок для убогих,
збудовані Роксоланою. А біля мечеті Сулеймана Пишного – кам’яна
восьмигранна усипальниця єдиної султанші в тисячолітній історії імперії,
взагалі єдиної в усій історії цієї землі жінки, яка удостоєна такої честі.
Художник О. Штанко навіть на мініатюрній марці за допомогою вмілого
поєднання кольорів зумів передати витончений та багатогранний внутрішній
світ українки, яка за велінням долі стала улюбленою дружиною турецького
султана Сулеймана.
У руках Роксолани – гілка калини, як спогад про батьківщину – Україну.
Навіть її ім’я написано шрифтом українського середньовічного скоропису.
А її постать та одяг, зеленувато-золотистого та брунатно-мідного кольору гармонійно поєднані з
вузькими лініями всередині арки та листям на гілці калини. Все це композиційно віддзеркалює її
глибокий та аристократичний духовний світ.
Ще згадаємо сотникову Зависну, яка за часів Б. Хмельницького із сотнею козаків довго обороняла
містечко Бушу. Вона пожертвувала своїм життям, підпаливши бочку з порохом: вибух висадив у
повітря замок з польськими жовнірами.
Леся Українка може, звісно, сміливо рівнятися з найславнішими поетами світу. Дивовижно, як вона
у своєму тендітному та хворому тілі зберегла нездоланний дух нашої давнини і національну гордість.
Те, що наш народ за довгі віки неволі не виродився, не втратив скарбів правдивої культури – це теж
заслуга української жінки. Українське жіноцтво – чудовий скарб і надія народу. З нього може вирости
непоборна сила, яка справді врятує свою націю.

1

Подано за каталогом поштових марок – 1998. – Київ, 1999, С. 30.
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НАУКА – ШКОЛІ
Анна Богосвятська

Сучасний урок – яким він повинен бути?
Будь-яка стратегія розвитку освітнього
процесу, оновлення освіти відбувається з
однією єдиною метою – підвищення якості
освіти. Однак «сучасність» уроку не в тому,
щоб ганятися за супероригінальністю, прогресивністю, і не тільки у використанні на уроках
інформаційно-комунікативних
технологій.
Сучасний урок – значить актуальний урок,
тобто важливий, суттєвий для теперішнього
часу і, звичайно ж, дієвий – такий, що
відповідає інтересам дитини, її батьків,
суспільства, світу в цілому.
У педагогічній літературі наших днів
трапляються описи уроку як динамічної,
процесуальної системи, що постійно вдосконалюється (А. В. Хуторський, І. П. Підласий,
М. М. Поташнік, Ю. А. Конаржевський та ін.).
Але чому при досить серйозній і глибокій
розробці педагогічною наукою проблем
вдосконалення організації і методики уроку на
практиці так багато ще «сірих», неефективних
уроків, які претендують на звання «сучасний»?
Урок упевнено втрачає своє «обличчя».
Традиційні форми занять уповільнюють дух
творчих пошуків учителя та учнів. Педагоги
починають відчувати дискомфорт від одноманітності методичних форм, до яких їх
зобов’язують
програмні
вимоги.
Вчені
вказують на ще більшу проблему: сучасний
урок втрачає також і душу. Психолог
В. П. Зінченко зазначає: «Освіта часто не тільки
по своїй волі і логіці втрачала істотні
властивості душі, орієнтувалася не на цілу
душу, а на її частку, змінювала орієнтацію,
часом втрачала душу зовсім, а то й продавала її
дияволу. Я не беруся оцінювати, чи є душа в
нашій освіті, багато її або мало. Її, швидше,
немає… Просто потрібно тримати в свідомості,
що освіта без душі спустошує душу» [5, с. 13].
Спробуємо виділити особливості сучасного
уроку.
Педагог – наш сучасник – особистість
допитлива. Сучасні досягнення наук йому
надзвичайно цікаві. Можливості фізіології,
нейрофізіології, психіки, генетики учня
сьогодні увійшли до кола інтересів учителівноваторів. З цієї причини «обличчя» уроку
змінюється. На сучасній науковій базі педагог
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інтегрує найкращий світовий та вітчизняний
психолого-педагогічний досвід.
Урок, і це безперечно – показник роботи
вчителя та учнів. Якщо йдеться про зовнішні
(формальні) ознаки цієї роботи, то тут жодних
проблем немає: для будь-якого вчителя не буде
складним продемонструвати всі зовнішні
показники успішності своєї діяльності: і логіку,
і чіткість, і організованість, і відповідність
заняття плану, і наявність ІКТ.
І все ж особливістю «обличчя» сучасних
уроків є не тільки використання ІКТ, а й глибоке розуміння творчим учителем природного,
генетично зумовленого шляху пізнання людиною світу, нової інформації. Сучасний урок
відрізняється впевненою постановкою етапів
уроку на базу генетично зумовлених етапів
пізнання – сприйняття – обробки – архівування
– витягу з архіву пам’яті навчальної інформації.
«Обличчя» вчителя на уроці – доброзичливість, яскраво виражена цікавість до того,
що відчувають учні, рухливість, індивідуальне
звертання до кожного з питанням. Жести і
міміка запрошують до бесіди; м’який, спокійний голос. «Уся поведінка вчителя вселяє в
учнів абсолютний спокій та впевненість у його
діях. Учитель випромінює безумовне сприйняття всіх учнів – безумовну любов до них» [8,
с. 216]. Учитель підходить до кожного, висловлюючи інтерес і цікавість до роботи учнів,
надихає кожного учня на самоосвіту, самовиховання, самовдосконалення, саморегуляцію.
«Учень не декларативно, а дійсно стає в центрі
навчального процесу» [12]. До того ж хороший
педагог, хоча б у душі, трошки актор,
художник, поет.
На зміну стандартним урокам впевнено і
наполегливо приходять новаторські – це
найчастіше імпровізовані навчальні заняття, що
містять нетрадиційні етапи, відображають
спробу вийти за межі шаблону в побудові
методичної структури заняття: урок пошуку
істини, урок – щоденник душі, урок – емоційне
враження, урок естетичних переживань, уроксповідь, урок-подяка, урок-одкровення, урокоберіг, урок мудрості, урок-подорож поза
часом і простором, урок-стріла, урок –
сходження до нового змісту тощо.
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Форма уроку представлена в сучасній
педагогіці як зовнішній вигляд, зовнішній
обрис. Та поняття форми насамперед визначається тим, що вона оформляє, чому вона
надає певний вид. Форма – це те, що висловлює
зміст. «Причому не тільки структурний зміст
уроку – організаційний момент, постановку
мети, опитування, завдання і т. д., але й те, на
чому все це тримається, з чого випливає, які
цінності містить для особистості, що
розвивається» [12]. Тому мова повинна вестися
про цілісність уроку як єдність його форми і
змісту, або «обличчя» і «душі».
Це справді гостра соціальна проблема
сьогодні, коли перевантаження батьків, вчителів
відводять їхню увагу від душі дитини. Сучасний
урок здатний великою мірою виправити цю
ситуацію шляхом зміни «душі» уроку: не
матеріал, а душевна робота учня з матеріалом
стає центром уроку. У педагогічних розвідках
останніх років з’являються незвичні розділи,
наприклад: «Про душу в освіті» (В. П. Зінченко),
«Як “виховувати душу” в освіті» (Є. Галицьких)
та ін. Відповідаючи на виклики часу, першорядну
задачу сучасної освіти представники психологічної педагогіки бачать у вихованні душі.
Сучасний урок – це потреба комунікації
кожного учня з творчим учителем. Кожний урок – це кропітка, наполеглива праця душі
вчителя, без якого неможливе досягнення мети.
Учитель глибше проникає в закони психіки
дитини, шукає все нові можливості діалогу,
коли «душа з душею говорить». «Людина як
суб’єкт
осмислення
істини
на
уроці
залишається завжди найвищою цінністю,
виступаючи в ролі мети і ніколи не виступаючи
в ролі засобу» [2].
Одна з головних складових поняття
«сучасність» – адаптація теорії до реальних
потреб учнів. Сучасний урок повинен «чути»
ритми життя. Суттю гуманітарної освіти стає
вивчення людини в її ставленні до світу і
пізнанні самої себе: що таке світ, в якому я
живу? хто я в цьому світі? як мені жити? –
відповідати на ці питання можливо тільки з
позиції культуровідповідності (а не знаннєцентричності) системи освіти. Сучасний урок
повинен бути пошуком істини, відкриттям істини й осмисленням істини у спільній діяльності
дітей і вчителя. Пізнаючи або переживаючи
щось, учні одночасно пізнають себе і цим
самопізнанням самовизначаються, творять себе.
Сучасний урок не може бути простою
передачею знань від учителя до учня. Ще в
1923 р. філософ С. Л. Франк видав книгу «Живе
знання», де головними ознаками живого знання
назвав відкритість і недомовленість. Учитель –
носій живого знання. Необхідно створювати

умови, за яких абстрактні поняття ненасильно
потрапляють у «вікно свідомості» дитини,
втілюючись у рідному слові. Одна з таких умов
– установка на роботу почуттів, творчої уяви,
образно-асоціативного мислення дитини, психологічно обґрунтована чутливістю і підвищеною емоційністю підлітків; створення
проблемних ситуацій, специфіка яких полягає в
сполученні полюсних понять (свої – чужі,
патріотизм – націоналізм, толерантність – нетерпимість, милосердя – жорстокість, батьківщина – держава тощо). У старших класах як
домінанту використовують «драбину контекстів», рух по щаблях якої дає учням не тільки
цілісну картину сприйняття світу на основі
діалогу культур, а й досить системне уявлення
про формування і розвиток найважливіших
світоглядних концептів [10].
Сучасні уроки повинні бути сонячними,
веселковими. «Якщо іскра спалахнула, якщо
веселка з’явилася, значить людина знайшла себе
в дійсності, в матеріалі, в знанні, якщо хочете, в
поняттях і в формулах, «у музиці алгебри»,
значить у неї з’явилося пізнавальне ставлення,
яке є запорукою майбутнього не тільки живого,
але й особистісного знання. Ось ми знайшли,
нарешті, потрібні слова: дія, скоєна нами; пізнавальне ставлення; живе психологічне особистісне
знання, «господарем» якого є учень» [5, с. 28].
Лицар Гуманної педагогіки, учитель з
Горлівки В. Бак говорить: «Хороший урок
починається не після дзвоника, а задовго до
самого уроку, його початок – у думках і серці
учня» [6, с. 80].
Багато вчителів розуміє, що початковий
етап уроку – найменша, але найважливіша
його частина, адже це не тільки перевірка
готовності учнів до сприйняття інформації, це
їхнє психологічне налаштування на досягнення
певної мети. «Цей момент повинен пройти так,
немовби саме тут, зараз відбувається все
найголовніше! Має значення все: щирість учителя і його сердечне тепло, голос і інтонація,
посмішка і зовнішній вигляд» [6, с. 80].
Емоційному налаштуванню учнів на позитивне сприйняття інформації сприяє відповідна
підготовка «обличчя» класного приміщення:
1. гігієнічні вимоги (температурний режим,
освітлення, провітрювання, вологе прибирання, квіти, живі рослини);
2. гармонізація класного простору, організація
зони комфортного мислення, сприятливої
для активної творчості на уроці (музичний
фон – мажорна класична струнна або клавішна музика Моцарта, Вівальді, Баха,
Гайдна, Шопена; фіто-фон – природні
запахи (бергамот – знижує агресію; лимон,
розмарин, сосна, евкаліпт – очищують
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повітря та активізують розумові здібності,
покращують пам’ять; мандарин створює
позитивний настрій; троянда, герань,
ялівець, аніс, жасмин сприятливо впливають
на нервову систему); організація кольорових,
образних акцентів);
3. порядок у класі, на столі вчителя, на партах
(кожен зайвий предмет на психологічному
рівні забирає енергію);
4. оформлення класу відповідно до теми уроку.
На етапі зустрічі з учнями формується
психо-емоційний
мікроклімат
в
класі:
створення групового позитивного настрою,
робочої атмосфери доброзичливості.
Мовленнєві формули етапу привітання:
– Добрий день, мої прекрасні (мої чудові,
мої зіроньки, мої творці, любі друзі…)!
– Подаруймо один одному усмішку…
– Рада вас бачити!
– Чи все гаразд?
– Що гарного відбулось?
– Як ваше здоров’я?
– Як ваш настрій?
– Скажімо разом: «Сьогодні найкращий
день мого життя!» – та ін.
Відбувається творення «душі» уроку: налаштування на радість, позитивний хвильовий
резонанс у системі «учитель – Світ – учень»,
що підвищує ефективність процесу передачі –
прийому інформації.
Панівні емоції, почуття, настрій уроку:
радість, любов, налаштованість на творчий
вибір, формування цілісного образу «Я»,
захопленість першовідкривача.
Мотивація учнів: творчість, співтворчість,
самовдосконалення, орієнтованість на високі
духовні цінності людства.
Процес навчання сприймається як необхідна
і бажана творчість у стані радості!
Потенційно важливим є і вибір визначення
теми-імені уроку. Тема може бути виражена через
метафору, проблемне питання, актуальну
ситуацію, проблемний діалог; заголовок, сформульований як альтернативні питання; тема, в
якій пропущено ключове (-і) слово (-а); у
заголовку можна розставляти розділові знаки,
висловлюючи тим самим власне ставлення до
проблеми («Ми» – це не безліч стандартних «я»!»,
«Поетична галактика Ліни Костенко» тощо).
На етапі закріплення навчальної інформації вчитель акцентує увагу учнів на новій
якості їхньої свідомості (творче осмислення).
За урок учні набувають навичок:
1. Виконання вправ, завдань: формування і
закріплення нових навичок мовленнєворозумової діяльності у зоні психологічного
комфорту («Я можу!»).
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2. Виконання творчих завдань: набуття
впевненості у собі, нових особистих якостей,
стимуляція виявів креативності («Я хочу!»).
3. Рольові ігри: самоідентифікація («Я зможу і
в майбутньому!»).
Етап контролю важливий для усвідомлення учнем своєї успішності:
1. Самооцінка
(усвідомлення
власних
можливостей та їхнього розвитку).
2. Оцінка в групі (усвідомлення прийняття
власної особистості в групі).
3. Оцінка вчителя – похвала, компліменти
(усвідомлення прийняття власної особистості вчителем).
Підвищення самооцінки, почуття впевненості у собі, власних здібностях відбувається,
коли з’являється нове усвідомлення образу «Я»
та навколишнього світу («Мені все зрозуміло»,
«Я кожного уроку дізнаюся щось нове про світ
і про себе», «Я гарно себе почуваю: я здоровий і
щасливий») [1, с. 121].
Мовленнєві формули етапу прощання:
– З яким настроєм йдете...
– З яким самопочуттям...
– Побажання всього хорошого...
– Вираз бажання побачити нові творчі
роботи учнів.
– Позитивний настрій та очікування
особистого успіху на наступному уроці.
Сучасний урок орієнтований на виховання
та підготовку цілісної особистості – людини
духовної, моральної, інтелектуальної, сповненої високих творчих можливостей, здорової,
гармонійної зі світом, природою, суспільством,
самою собою.
Учитель залучає учня до творчого світу
знань через задоволення, гру, особистий досвід,
підключаючи всі канали сприйняття: слух,
смак, нюх, дотик, інтуїцію. Вони націлені на
двопівкульне сприйняття інформації – логічне
й образне. Педагог допомагає дітям побачити,
почути, відчути. Девіз сучасного уроку:
«Сприймай всіма органами чуттів: асоціюй,
твори!» Уроки наповнюються красою, музикою, звуками природи: пташиним щебетом,
шелестом листя, шумом вітру, чарівними
звуками моря. А вони здатні пробудити високі
думки і почуття. Прекрасне входить у світ
дитини і стає її частиною.
Нарешті, сучасну школу неможливо уявити
без розуміння вчителем важливості і необхідності здоров’язбережувальних і здоров’ятворчих
технологій.
Здоров’язбережувальний
аспект уроку включає: триєдине уявлення про
здоров’я дитини (духовне, психічне, фізичне),
безпеку від перевантажень, чужорідної та
непотрібної учню інформації; відповідність
змісту й організації навчання до вікових особ-
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ливостей школярів, чергування видів роботи з
активізацією правої і лівої півкуль головного
мозку, вправи на гармонізацію роботи обох
півкуль головного мозку, пріоритет активних
методів навчання, чергування пози учнів з урахуванням видів діяльності, пробудження в
дітей позитивних високих переживань і почуттів та ін. Людина, в якої задіяні обидві
півкулі головного мозку, сприймає інформацію
творчо. Взаємодія лівої і правої півкулі призводить до того, що тіло, емоції і розум
досягають гармонії.
Отже, нові вимоги до організації сучасного
уроку вимагають нових принципів сучасного
уроку:
1. Принцип екологізації: інформація на уроці
дається для всіх каналів сприйняття; вчитель
дає «їжу» і для лівої, і для правої півкуль
головного мозку.
2. Принцип системності: взаємопов’язаність
усіх навчальних компонентів, єдність
часткового і цілого при викладі та розкритті
матеріалу.
3. Принцип гармонізації: навчання у зоні
комфортного мислення, ясність і естетика
використаних образів, слів, почуттів.
4. Принцип гуманізації: звернення насамперед
до серця, душі дитини, до її культурних
витоків, а вже потім до логіки і
раціональних висновків.
5. Принцип інструментальності: знання і
вміння, які даються, можуть бути застосовані у всіх сферах життя людини: осо-

бистій, міжособистісній, творчій, соціальній,
універсальній.
6. Принцип
особистісно
орієнтованого
навчання: свобода вибору форм, напрямів,
засобів освіти, ненав’язливість виконання
навчальних вправ.
7. Принцип випереджувального розвитку: найсвіжіші відомості з науки, культури, цивілізації; використання фрагментів з майбутніх тем.
8. Принцип простоти пізнання: знайомі з дитинства образи природи, світу, прості моделі.
9. Принцип економічності освіти: зменшення
енерговитрат на придбання нових знань.
10. Принцип
потенційної
інтелектуальної
безпеки:
інформація
найнеобхідніша,
природовідповідна, не перевантажує мозок,
мотивує на творення, чистоту і красу.
11. Принцип креативності: творчі завдання, які
стимулюють
до
творчого
розкриття
особистості учня.
12. Принцип інноваційності: найновіші досягнення науки і культури, нові методики і
технології, що використовуються при
вивченні навчального матеріалу.
Першочергове завдання, що стоїть перед
сучасною школою – це душа дитини, проблеми
моральності і духовності. Мета сучасного
уроку – формування цілісної особистості: фізично здорової, емоційно врівноваженої, соціально адаптованої, інформаційно адаптивної,
з вольовою стійкістю та творчим світоглядом.
Учитель – образ будівника-творця майбутнього, і про це ми маємо пам’ятати.
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Василь Чоповський

Шкільна політика в Галичині
у науково-педагогічній творчості Михайла Грушевського
Шкільна справа – одна з найбільш важних і пекучих
проблем сучасного життя. Як би нейтралізувалися
впливи школи впливами родини,суспільності,
літератури, вона кладе і кластиме глибокий слід на
духовну істоту будучих кадрів суспільності.
Михайло Грушевський

В освіті України, яка активно інтегрується у
європейський
і
світовий
інформаційнокультурний простір, доцільно вміло поєднувати
у змісті національного навчання і виховання
українські традиційні етнопедагогічні надбання
з вимогами сьогодення. Сучасний навчальновиховний процес покликаний забезпечувати
всебічний гармонійний розвиток молодого
покоління як найвищої цінності суспільства, її
людських якостей і здібностей, ціннісних
орієнтацій,
інтелектуальних,
релігійних,
морально-естетичних почуттів і переживань.
Водночас
пріоритетного
значення
набувають загальнолюдські ідеали, цінності
національної культури, які ґрунтуються на
ідеях правди й добра. Історико-педагогічна
думка визнає їх тим підґрунтям, на якому
будується нація, виховується її молодь.
Заслуговує на особливу увагу велика
науково-педагогічна
спадщина
видатного
українського історика, педагога, публіциста,
громадського та культурно-освітнього діяча
Михайла Грушевського. Протягом усього свого
життя він працював над створенням нової
школи, її демократичної і гуманної системи
навчання
й
виховання
підростаючого
покоління. Його науковий, публіцистичний,
творчий доробок і сьогодні сучасники ще не
спроможні належно збагнути й оцінити. Історія
української мови й літератури, культури,
підручники, методичні поради для українського
шкільництва, студентства – ось ті напрями, які
виразно простежуються у науково-педагогічній
діяльності
М. Грушевського.
Нині
його
розробки з теоретичних основ системи освіти
та виховання не втратили своєї актуальності,
вони активно застосовуються в національній
школі України.
Зі Львовом і Галичиною пов’язано майже 20
років його життя й один із найпродуктивніших
періодів наукової творчості та ефективної
організації праці над створенням української
академічної науки.
17 вересня 1894 р. М. Грушевський прибув
до Львова, де його надзвичайно урочисто
28

зустріла передова громадськість міста. 12
жовтня у Львівському університеті відбулася
перша
інавгураційна
лекція
28-річного
молодого вченого, яка наочно показала, що в
його особі Галичина отримала історика
України. «Народ, – наголошував вчений, – маса
народна зв’язує їх в одну цілість, і єсть, і
повинний бути альфою і омегою історичної
розвідки. Він – з своїми ідеалами й змаганнями,
з своєю боротьбою, поспіхом і помилками –
єсть єдиний герой історії» [3, с. 73].
Першим і найголовнішим завданням, до
здійснення якого одразу ж приступив
М. Грушевський на новій посаді, стала
підготовка університетського курсу української
історії. Він писав: «Я кинувся в сю роботу з
молодечим завзяттям, не передчуваючи ще тих
розчарувань і трудного положення, яке чекало
на мене в Галичині». І все ж, писав
М. Грушевський, «смертельно тяжко було
працювати в тодішньому Львові, при браку
якої-небудь бібліотеки з порядним добором
літератури і періодик до української історії чи
іншої української дисципліни» [13, с. 15]. Крім
того, вченого пригнічувала несприятлива
суспільно-політична атмосфера, яка панувала в
університеті.
У Львівському університеті існувало лише
п’ять кафедр (мови і літератури, східноєвропейської історії, три правничі) з українською
мовою викладання. Тому М. Грушевський мав
усі підстави скаржитися на «брак у русинів
вищих наукових інституцій у вигляді
університетів і наукових інститутів, на котрі
звичайно, в нормальних обставинах, опирається
робота таких товариств та академій» [13, с. 96].
Польська шовіністична професура блокувала
підготовку українських кадрів. М. Грушевському, який завжди виступав на засіданнях
факультету українською мовою (бо на університеті формально були рівноправні дві т.зв.
крайові мови – українська і польська), забороняли виступати «по-хлопському» (він у таких
випадках залишав засідання зі скандалом, як
трапилося, наприклад, у 1901 р.), а семінарські
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заняття з студентами доводилося переносити на
засідання секцій НТШ (саме там він формував
майбутніх істориків України). Тому М. Грушевський висунув ідею утворення окремого
українського університету (реалізовану вже
після Першої світової війни у вигляді
Українського таємного університету у Львові).
М. Грушевський був організатором створення літніх курсів – археологічного (1903 р.),
українознавства (1904 р.), останніх від імені
Товариства прихильників української літератури, науки й штуки у Львові, якого був
головою. Під час літніх курсів 1904 р. до
комплексу дисциплін входили історія України,
історія
української
літератури,
історія
культурного руху в Галичині, історія Західної
Європи (в зв’язку з Україною), мовознавство,
природничі науки, антропологія, етнографія,
етнологія.
Розробка і читання курсу історії України (7
семестрів підряд) у 1894–1897 рр. наштовхнули
М. Грушевського на думку написати широку
наукову
історію
українського
народу.
Упродовж 1897–1913 рр. було написано і
опубліковано
8
томів
фундаментальної
багатотомної «Історії України-Руси», поява
якої принесла славу вченому не тільки в
Україні, а й у науковому світі за її межами.
Активно співпрацював М. Грушевський із
українським педагогічним товариством «Рідна
школа», який брав участь у його засіданнях. З
1889 р. товариство зініціювало акцію із
заснування бурс (інститутів, інтернатів), де
бідна селянська молодь, яка навчалася у місті,
мала змогу отримати житло і виховання за
невелику платню. 1897 р. за пропозицією
М. Грушевського відкривається бурса для дітей
народних вчителів, якою опікувався митрополит А. Шептицький. 1899 р. відкрито
інститут для дівчат ім. княгині Ольги у Львові.
У бурсах школярі поглиблювали свої знання з
української історії і літератури, проводили
дискусії на культурно-просвітницькі теми,
відзначали національні свята тощо. Бурси
давали дітям змогу отримати освіту та
виховання рідною мовою. При бурсах діяли
гуртки з кравецької справи, малярства,
рахунків, співу, музики, танців.
У Львові М. Грушевський зумів створити
наукове середовище і залучити до науководослідницької роботи молодих галицьких
істориків і педагогів. Серед своїх учнів вчений
користувався великим авторитетом і пошаною.
Згодом І. Крип’якевич згадував: «Ще за життя
Грушевського всі в нас відчували, що між нами
живе хтось великий. Всі в нас дивилися на
нашого історика, як на надзвичайну людину, як
на вченого, що сміло може стати поруч

найбільших людей науки у світі, всі ми
подивляли його роботящість, а всі ми бачили в
ньому одного з найкращих борців за єдність
нації» [14, с. 204].
Однією з найважливіших проблем культурного і громадського життя галицьких
українців стала ідея створення у Львові
українського університету, яка захопила
студентство,
громадські
організації,
українських послів, народні маси.
1889 р. українське студентство розпочинає
боротьбу за рівноправність в університеті, а
вже в 1899 р. на вічі у Львові вперше висуває
ідею створення окремого українського вищого
закладу. З цього часу університетська справа
набирає чимраз гостріших форм – бійки між
українською і польською молоддю у 1900-1910
рр., демонстрації 1900, 1906 і декілька разів у
1907 рр., убивство поляками студента А. Коцка
у 1910 р. та засудження студентів-українців – і
стає однією з найважливіших проблем
культурного й громадського життя галичан.
Університетське питання було актуальним у
публікаціях М. Грушевського. У статті «За
український
університет»
він
писав:
«Захопивши університет, поляки українців на
професорські місця не пускали і добивалися,
щоб правительство признало університет за
польський. Тоді українці стали домагатися, щоб
їм заложено осібний університет у Львові…
Отже, добивалися по тому закону, щоб у
Східній Галичині були українські гімназії
скрізь, а у Львові український університет. Бо
то наш край і нашого народу там більше понад
деякий інший. Та поляки, маючи велику силу,
спротивлялися тому, бо не хочуть, щоб українці
на свої ноги стали, свою освіту і науку мали»
[9, с. 396].
Наприкінці ХІХ ст. зросла активність
народних вчителів у боротьбі за рідну школу. У
Львові 20–21 листопада 1896 р. проходив з’їзд
учителів, присвячений питанням поліпшення
педагогічної освіти. У виступі М. Грушевського
викривалася антинародна політика австроугорської влади, вимагалося збільшення
кількості гімназій і учительських семінарій,
забезпечення новими підручниками, які б
давали ґрунтовні знання майбутнім учителям.
Важливим напрямом культурно-освітньої і
наукової діяльності М. Грушевського у цей
період було піклування про українську школу в
Галичині. За його ініціативою 1 листопада
1908 р. у Львові відбулися перші загальні збори
учителів вищих шкіл. Збори відкрив посол
австрійського парламенту Ю. Романчук. На
зборах було створено товариство учителів
середніх та вищих шкіл «Учительська
громада», яке, за словами М. Грушевського,
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своєю метою поставило «згуртувати і
зорганізувати учительські українські сили шкіл
вищих та силами їх і всіх інтересованих
розвоєм української школи вияснити сучасне
становище середніх і вищих шкіл української
території, їх хиби і недостачи з погляду
загально дидактичного і педагогічного, і
спеціального
українського
національного
становища, та працювати для націоналізації
школи середньої й вищої так само, як і нижчої»
[7, с. 72]. Головою «Учительської громади»
було обрано М. Грушевського. У лютому
1909 р. філії Товариства були відкриті в
Бережанах і Коломиї.
Багато зусиль М. Грушевський віддав для
налагодження видавничої діяльності «Учительської громади». Він був одним із активних
авторів часопису «Учитель», засновником і
редактором науково-педагогічного журналу
«Наша школа», який почав виходити у Львові
1909 р. У передовій статті вчений писав: «Має
він служити не тільки трибуною бажань і жалів,
принагідних гадок і помічень представників
нашої учительської верстви, а органом
студіювання нашої середньої школи і його
організації відповідно до потреб нашого
народу. Спільними силами нашого учительства
повинен він організувати передусім планове і
докладне вивчення нашої середньої школи –
шкільної статистики, шкільної організації і
політики,
її
педагогічно-дидактичних
і
національних прикмет» [6, с. 72].
Серед видань педагогічної преси «Наша
школа» виділялася як науковий, ведений на
високому, «наскрізь європейському», рівні
журнал. Він був цінний вагомими матеріалами
на науково-педагогічні теми, а також публікаціями наукових праць. Багатий рецензійний
матеріал журналу був представлений у
рубриках «Оцінки й звіти», «Огляд журналів й
часописів», «Бібліографія», кожен з яких
друкував матеріали за своєю специфікою. У
великому за обсягом розділі «Хроніка», крім
інформаційних
матеріалів,
друкувалися
регламентаційні
документи
вчительських
товариств та навчальних закладів.
На з’їзді вчителів Галичини, скликаному з
ініціативи М. Грушевського у травні 1909 р. у
Львові, було прийнято резолюцію про
обов’язковість вивчення української мови і
літератури у всіх гімназіях краю.
Український вчений в національній школі
вбачав важливу запоруку національного
відродження України. Тільки націоналізація
школи може дати українцям підстави
культурного, суспільного й економічного
розвитку. На тлі історичного екскурсу розвою і
втрат національного шкільництва в Україні
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XVI–XVII ст. М. Грушевський звертає особливу увагу на розвиток українського шкільництва
початку ХХ ст. «Як в часах національного
відродження на переломі XVI і XVII в., – писав
вчений, – і тепер для української суспільності
стає пекучим завданням, основною проблемою
сучасного життя розв’язання шкільного
питання в українських землях в напрямі
націоналізації школи. Націоналізації не тільки
зверхньої, формальної, яка починається і
кінчиться самим заведенням викладової мови, а
в значінні ширшім – то значить можливо ліпшого, можливо основнішого приспособлення
школи до потреб української суспільності, її
життя, її завдань і обставин» [6, с. 71].
У педагогічній пресі Галичини висловлювалися різні думки щодо суті національної
школи. Одні автори вважали достатнім для
перетворення школи в національну запровадження української «викладової мови», інші
бачили суть націоналізації у вивченні
української
історії
або
запровадження
українського управління школою (створення
української секції краєвої шкільної ради тощо).
Найбільш
обґрунтовану,
виважену
і
принципову позицію з цього питання, на нашу
думку, зайняв М. Грушевський. У передмові до
виданої 1912 р. книжки «Про українську мову і
українську школу» він писав: «Серед усіх
потреб нашого національного життя потреба
рідної школи найголовніша, бо народ, який не
має своєї школи, може бути лише пасербом
чужих народів, а ніколи не виб’ється на
самостійну дорогу існування» [2, с. 13].
Відзначаючи, що сучасну епоху справедливо
називають епохою національного ренесансу,
М. Грушевський підкреслював, що навчання в
школі має проводитися українською мовою і на
українській основі. «Треба горнутися до свого
українського,
заохочувати
до
нього,
поширювати його всякими способами. Бо
інакше як на своїй народній українській основі
не стане наш народ просвіченим, не вийде з
теперішньої темноти, злиднів і пониження». І
далі учений писав: «Всі інші народи, які дійшли
добробуту, освіти, доброго ладу, дійшли тільки
завдяки тому, що мали просвіту на своїй рідній
мові….І наш народ не іншою дорогою
виб’ється з теперішніх злиднів, як тільки
тримаючися свого, поширяючи освіту на рідній
мові, а з освітою доходитиме і всякого ладу і
права» [7, с. 392].
Разом з українськими педагогами Галичини
(Г. Врецьона, М. Галущинський, Ю. Дзерович,
Г. Зарицький, О. Партицький, М. Пачовський,
І. Ющишин та ін.) М. Грушевський чимало
зробив для запровадження в навчальних
закладах краю рідної української мови. У праці
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«Галичина і Україна» учений писав: «Галицькі
педагоги повинні постаратися про те, щоб на
українській землі не було двох термінологій і
двох мов, адже школа в першій лінії впливає на
напрям книжної й культурної мови. Галицька
суспільність повинна пильнувати зав’язання
тісніших зв’язей з Україною» [5, с. 381].
4 березня 1910 р. для координації роботи
навчальних закладів Галичини у Львові було
створено Краєвий шкільний союз, до складу
якого ввійшли представники від «Просвіти»,
«Учительської громади», Наукового товариства
ім. Шевченка. Першим його головою було
обрано
М. Грушевського.
Активність
і
пожертвування галицької громадськості, яка
відгукнулась на створення Союзу, свідчили про
те, що в свідомості значної частини українців
Галичини утвердилася думка, що шлях до
соціального і національного визволення, політичної свободи і незалежності лежить через
розвиток українського національного шкільництва. Зусиллями Союзу у 1913–1914 рр. було
засновано 4 народні школи.
Шкільна політика Австро-Угорської монархії в Галичині мала гостро виражений антиукраїнський характер. Школа відображала
безправне становище українства під гнітом
іноземних поневолювачів. Наголошуючи на її
невідрадному стані, сучасник зазначав, що
«Галичина ніколи не мала щастя щодо освіти»
[1, с. 8].
Про споконвічне прагнення галицьких
українців до освіти й культури, до вченості та
знань М. Грушевський у статті «Не даймося!»
писав: «Вони жадні світла і науки, жадні
ліпшого життя й ліпших відносин, ніж у яких
виросли, але терниста дорога веде до того
світла, і на порозі – високі забори. Більшість
дітей мусять проситися до шкіл польських, бо
до руських більшості їх так далеко, бо тих
руських шкіл так мало, так мало…» [4, с. 274].
Поляками був виданий закон підпорядкування всього шкільництва в Галичині Польщі.
Про цей закон М. Грушевський писав: «Власть
над школами в Галичині лежить у польських
руках і в польську сторону вона все гне, та
навмисно закриває такі сторони, де се виходить
наверх… В українські школи назначають таких
учителів або учительок, поляків та польок, що
не вміють гаразд по-українському, і вони не
можуть добре вчити в українських школах» [8,
с. 393-394].
Особливістю боротьби за національну школу в Галичині на початку ХХ ст. є те, що поряд
з теоретичними пошуками розроблялися плани
практичних дій для створення національної
школи. Одним із шляхів протистояння
наступові
полонізації
стало
створення

приватних шкіл. Закликаючи громадськість
краю до цієї справи, М. Грушевський вважав,
що створення приватного шкільництва дасть
можливість українцям мати школи різних
типів, включаючи і професійні, допоможе
звільнити школу від польських впливів і
дозволить запроваджувати свою систему
виховання школярів, ліквідує проблему
працевлаштування «політично неблагонадійних» учителів-українців. «Вони слабі, – писав
учений, – далеко не відповідають потребам
української народності, її нумеричній силі й
культурним вимогам, але все-таки існують і
вимагають тільки свого розширення, поглиблення, очищення, перетворення сих відокремлених елементів в одноцільну систему національної школи від низин до верхів» [6, с. 71].
Українці щораз гостріше починають ставити
питання про забезпечення їхніх прав на
отримання освіти. Прискорений національний
розвиток українців наштовхується на запеклий
опір поляків – панівної нації в Галичині.
Польсько-українське протиборство ведеться у
цей період на всіх напрямах суспільнополітичного життя краю, але особливо
запеклою була боротьба в ділянці освіти і
шкільництва. У 1903–1904 навч.р. у Східній
Галичині було 25 середніх шкіл з польською
мовою викладання, українських 4 і німецьких 2.
Із приводу цього М. Грушевський писав:
«Корінна
русинська
більшість
Східної
Галичини, яка переважає кількість поляків у
чотири рази, має середніх шкіл з русинською
мовою у шість разів менше, ніж поляки Східної
Галичини. Одна польська середня школа
припадає тут приблизно на 30 тис. польського
населення, одна русинська – на 820 тис.
русинського населення!..» [11, с. 513].
Наскільки місцеве населення краю цінувало
українські гімназії, свідчить вже один факт, що
в чотирьох українських гімназіях Східної
Галичини навчалася половина всіх учнівукраїнців Східної Галичини – у 1902–1903 рр.
близько 48 %. «Попри вкрай скрутне
матеріальне становище й різні нововведення, –
писав учений, – які в останні роки ще більше
ускладнили доступ до середньої школи
незаможного люду, селяни найближчої околиці
з останніх сил тягнуться до русинської школи.
З найближчих приміських сіл, за кілька верст,
діти ходять до гімназії пішки; селяни з дальших
місцевостей тримають дітей у місті на своїх
харчах у родичів, знайомих» [11, с. 516].
Українська середня школа була нагальною
потребою в Галичині, й запровадження нових
шкіл з українською мовою – невідкладною,
кричущою необхідністю. Оскільки польська
більшість не припускала і думки про
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перетворення будь-яких шкіл з польською
мовою на українські, необхідно було
засновувати нові навчальні заклади з
українською мовою викладання. Якщо взяти до
уваги, писав М. Грушевський, у яких скрутних
умовах перебувають українські діти в
польських школах, то цілком очевидно, що в
усіх містах, де кількість учнів-українців сягає
сотні, то там уже назріла потреба й
необхідність української гімназії [11, с. 518].
Досвід показав, що там, де перед
запровадженням української гімназії було 150–
200 українців, після її запровадження, коли
вона досягла повної кількості класів, у ній
виявлялося до 400–500 учнів. «А в наш час,
коли прагнення до освіти серед русинського
населення все посилюється, – писав М. Грушевський, – кожна русинська гімназія має в
майбутньому шанси здобувати серед навколишнього населення все більшу притягальну
силу» [11, с. 518].
Наприкінці 1902–1903 навч.р. кількість
учнів-українців в гімназіях перевищила сто:
Бережани – 213, Сянок – 171, Самбір – 166,
Стрий – 165, Золочів – 139, Бучач – 136, Броди
– 130, Дрогобич – 125 [11, с. 518]. Відомий
український учений і педагог М. Грушевський
писав із цього приводу: «В кожному з них
русинська гімназія, якби дійшла до повної
кількості класів, безумовно мала б кількість
учнів значно вищу за норму, яку австрійська
шкільна адміністрація визнає достатньою, –
двісті учнів» [11, с. 518].
Тривале перебування Галичини у складі
Австро-Угорщини, постійне відчуття дискримінації у всіх сферах, а перш за все в галузі
освіти, не могло не позначитися на загостренні
польсько-українських відносин. М. Грушевський писав: «Щоб повернути ці стосунки до
нормальних – до пропорції населення, –
потрібні не лише запровадження русинських
шкіл, гімназій і реальних шкіл у всіх значніших
пунктах Східної Галичини, а й створення
окремого управління для русинських шкіл. Це
вимога реальна, яка займає одне з чільних місць
у національній програмі галицьких русинів, та
всі їхні нагадування про необхідність “поділу
шкільної ради” досі залишаються марними,
розбиваючись о протидію поляків» [11, с. 514].
М. Грушевський ніколи не вважав себе
мовознавцем, однак питанням мови присвятив
немало сторінок своєї творчості історика,
літератора, педагога. Проблеми мови він
розглядав не як лінгвіст, а як філолог у
широкому розумінні цього слова. Він писав про
мову, її історію, а водночас дбав про
функціональний статус української мови, її
вільний ідентичний розвиток. Він писав: «Діти
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селянські в Галичині вчаться здебільшого таки
по українських школах, вчать їх всього з
українських книжок, толкують все мовою
українською, для дитини зрозумілою, і їм там
легше вчитися. Але по законам австрійським
кожному народові мусить бути дана спромога,
щоб діти його могли всякої освіти доходити
своєю рідною мовою, а не мусили вчитися
другої мови» [8, с. 394].
Антиукраїнські сили Галичини виступали
проти запровадження в школах, судах,
установах української мови, мотивуючи це тим,
що вона, мовляв, «мужицька». «Ті, що не
хочуть українського вчення, – роздумував
М. Грушевський, – звичайно міркують так:
українська мова – мужицька мова, з нею нема
нікуди ходу. Панських дітей будуть учити попанському, а мужицьких дітей по-мужицькому,
так панським дітям буде скрізь дорога, а
мужицьким дітям нікуди. Тим і лякають часом
наших селян деякі людці, що, мовляв, їм не треба
слухати тих, хто каже, що дітей треба вчити поукраїнському. А тимчасом кажуть таке тільки з
нерозуміння, або умисно дурять несвідомих людей» [10, с. 407]. Водночас він був переконаний,
що рідна мова в шкільному навчанні – це основа
нормального розвитку дитини.
М. Грушевський постійно ставив питання,
що дітей треба учити українською мовою, «щоб
діти науку ту легше розуміли, краще і легше
навчалися всього, чого їх учать» [10, с. 407]. Як
історик, учений глибоко усвідомлював, що
лише через мову людина переймає досвід,
знання, уміння не тільки всіх тих людей, що
живуть довкола неї в даний момент, а й досвід і
знання попередніх поколінь. «Наші братиукраїнці в Галичині з тою мужицькою мовою
всяку науку проходять, – писав учений. – Чи в
гімназії, чи в семінарії учительській, чи в
університеті: вчать по-українськи, українською
мовою. І не шкодить те їм, що вона, мовляв,
мова мужицька» [10, с. 408].
Серед професійних шкіл Галичини у
привілейованому становищі знаходились навчальні заклади для підготовки народних учителів
– учительські семінарії, які готували кадри для
міських та сільських початкових шкіл. Як
правило семінаристом ставали переважно незаможні діти, які закінчили багатокласні чи
виділові школи або декілька класів гімназії і не
мали змоги здобувати середню освіту. Закінчення семінарії не давало права вступати до
вищих шкіл. Проте вони були найпопулярнішим
типом професійних шкіл краю.
Незважаючи на потребу в народних
учителях у зв’язку із зростанням мережі
початкових шкіл, уряд не поспішав відкривати
нові учительські семінарії. За 40 років їхня
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кількість в Галичині зросла тільки вдвічі – з 9 у
1871 р. до 18 у 1911 р. [1, с. 15]. Протягом
чотирьох років безплатного навчання семінаристи опановували мови, арифметику, фізику,
природознавство, географію, основи сільськогосподарської та ремісничої праці, а також
педагогіку і спеціальну методику з практичними заняттями у 4-класній «школі вправ».
Місцева польська влада боялася освіченого
вчителя,
тому
державних
учительських
семінарій з українською мовою навчання не
існувало. Влада вбачала небезпеку у підготовці
вчителя, який міг створити бунтарські настрої в
селі. Учительські семінарії мали виховати
учителя, послушного перед владою. Про
систему навчання й виховання у львівській
учительській семінарії одна з учениць писала:
“Ми є в такому особливому становищі, що
можемо користати з великого «добродійства
уряду», яким є наша семінарія. Те
«добродійство», про яке нам часто нагадують
професори, ми важко відчуваємо на собі.
Велике перевантаження навчанням, жорсткі
офіційні чи просто неприязні відносини шкільної влади до учениць створили важку, пригнічену атмосферу, яка є приводом небажання і
песимізму в більшої частини учениць…
Вивчаємо багато речей, які просто нам не
потрібні. Непотрібно доводити, що семінарія
наша більше, ніж будь-коли школа, основну
увагу приділяє вихованню австрійського
патріотизму, поваги до династії…» [1, с. 71].
Роки життя та творчості М. Грушевського у
княжому Львові, його громадсько-політична,
культурно-просвітницька і науково-педагогічна
діяльність мали велике значення для
національного відродження Галичини. Без
перебільшення можна стверджувати, що у ті
часи вчений став центральною постаттю
українського національного життя, активним
організатором відродження української школи
як у Галичині, так і на Наддніпрянській
Україні. У 1906 р. М. Грушевський про своє
перебування на галицьких землях України
писав: «Галичині своєю працею, в котру
вложив найліпші літа свого життя, своє
здоров’я й сили, я дав докази, що її долю брав я
до серця дуже гаряче. Отже, коли тепер вказую
їй на потребу ще тіснішого зближення з
Україною, то роблю се в переконанні, що в тім
передусім лежить інтерес самої Галичини,
запорука її будучності, її визволення з
нинішньої нужди і неволі. Я думаю, що

галицька суспільність, яка за останні десятиліття в сумі таки незвичайно багато поступила
в напрямі свого зближення з Україною, прийме
з співчуттям ту щиру пораду, яку я хотів дати
їй…» [5, с. 382].
Вчений переконливо показав у своїх працях,
що український народ пройшов довгий,
складний і самобутній історичний шлях,
вистраждав право на свою мову, освіту,
культуру, власну державність. Вся творча
спадщина видатного вченого і нині вражає не
лише глибиною висвітлення історичного
процесу, а й надзвичайною актуальністю її
повчального змісту для сьогодення. Ідея
народності школи і виховання має непересічну
цінність для педагогічної науки і практики, на
переконання М. Грушевського, становлять
національні цінності, які є серцевиною сучасної
освіти й виховання молодого покоління
України.
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Степан Хамуляк

«Точки дотику» української літератури та історії України
в тестових завданнях ЗНО
Взаємозв’язане вивчення літератури й історії
сприяє формуванню вмінь учнів, необхідних
для розв’язання тестових завдань зовнішнього
незалежного оцінювання з літератури й історії,
які перевіряють знання абітурієнтів не тільки
змісту художнього твору, але й перебігу
історичних подій в Україні, про які йдеться у
творах.
Узгоджена робота вчителів історії та
літератури дає змогу відтворити у свідомості
учнів найважливіші події минулого, соціальні
типи відповідної епохи, образи видатних
суспільних діячів. Поєднання двох наук –
літератури й історії – комплексно формує
національну свідомість учнів, адже під час
вивчення художньої словесності не можна
обійтися без знання конкретних історичних
фактів і застосування принципу історизму в
нагромадженні знань.
дисциплін
на
Вивчення
навчальних
міжпредметній основі залежить і від того, якою
мірою програми ЗНО [2, 4] орієнтують на
встановлення взаємозв’язків між різними
предметами.
Проаналізувавши програмовий матеріал з
української літератури з погляду зв’язку
літератури та історії, ми дійшли висновку, що
програма ЗНО загалом передбачає використання відомостей з історії під час якісної
підготовки до зовнішнього оцінювання. Адже
це допомагає учасникам зрозуміти авторський
задум і сформувати власний, об’єктивний
висновок щодо прочитаного.
Програми ЗНО з історії України та
всесвітньої історії націлюють учасників на те,
щоб у процесі опрацювання відповідних тем
звертатись до творів художньої літератури,
особливо під час вивчення питань культури й
духовного життя в Україні.
Пропонуємо
проаналізувати
тестові
завдання зовнішнього незалежного оцінювання,

виконуючи які, можна застосовувати знання,
здобуті під час інтегрованого вивчення
української літератури та історії України.
Одними з важливих літературних пам’яток,
що дійшли до наших днів, є літописи.
Літописом називають історико-літературний
твір, у якому найголовніші події записувались у
хронологічному порядку за роками (літами) –
«з літа в літо». На відміну від європейських
хронік, вони писалися рідною мовою, що
робило їх популярними, надбанням загалу
писемного населення. Під час упорядкування
«Повісті минулих літ» (1113 р.) використано
найдавніші літописи. Події в цьому творі
викладено до князювання Володимира Мономаха. Практично інформацію про походження
землі Руської, перших київських князів, їхню
діяльність отримуємо з літопису, автором якого
вважають монаха Нестора.
Оскільки літопис «Повість минулих літ» –
це не тільки історична, але й художня пам’ятка,
то він є в програмах зовнішнього незалежного
оцінювання як з історії України, так і з
української
літератури.
Правда,
варто
зазначити, що в програмі (тут і далі
посилаємося на Програму ЗНО) з української
літератури зазначаються лише три епізоди з
літопису:
про заснування Києва;
про помсту княгині Ольги;
про напад хозарів.
Натомість під час підготовки до тесту з
історії учасник значно ширше і докладніше
вивчає цей період історії України, всебічно
розглядаючи імена та діяльність князів від Кия
до Володимира Мономаха (розповіді літопису
«Повість минулих літ»). Це допомагає учням
глибше зрозуміти історію Київської Русі, а
відтак правильно відповісти на окремі завдання
ЗНО з української літератури.

Наприклад:
«І коли зійшлись обидва війська, кинув списа Святослав на древлян. Спис пролетів між
вухами коня і впав коневі у ноги, бо Святослав був ще дитиною. І сказав Свенельд, воєвода
батька його: «Князь уже почав. Ударимо ж, дружино, за князем!» І перемогли древлян», –
написано в
А «Слові про похід Ігорів»;
Б «Думі про Марусю Богуславку»;
В Уривку про напад хозарів («Повість минулих літ»);
Г Уривку про заснування Києва («Повість минулих літ»);
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Д Уривку про помсту княгині Ольги («Повість минулих літ»)*.
* – завдання з української літератури мають 5 варіантів відповідей, натомість завдання з
історії України – 4 дистрактори
Програма з історії України передбачає вивчення теми «Виникнення та розквіт Київської Русі»,
що стосується персоналій історичних діячів Київської Русі: Олега, Ігоря, Ольги, Святослава,
Володимира Великого, Ярослава Мудрого. Готуючись до тестування з історії, абітурієнти
згадують, хто такий Святослав, хто такі древляни, про які саме події йдеться в уривку.
Застосування цих знань допоможе учасникам вибрати правильну відповідь і на запропоноване
завдання з літератури.
Порівняймо завдання з історії України.
З якою метою княгиня Ольга здійснювала заходи, про які йдеться в уривках з історичних
джерел?
«Ішла Ольга до Новгорода. І встановила вона.. погости і оброки. І ловища її є по всій землі, і
знаки (її), … і сани її стоять у Пскові й до сьогодні…»
«…І пішла Ольга по древлянській землі з сином своїм і дружиною, встановлюючи устави й
уроки; й існують становища її й ловища»
А упорядкувати систему управління державою і збору данини;
Б окреслити межі Київської Русі для сусідніх держав;
В помститися повсталим проти неї племенам;
Г поширити християнську віру серед язичників.
Як бачимо, тестове завдання з історії вимагає значно глибших знань про діяльність княгині
Ольги. В уривку йдеться про похід Ольги на древлян, тому правильно відповісти на запропоноване
питання допоможуть не лише знання з історії, а й аналіз уривка про помсту княгині Ольги
(«Повість минулих літ»). Пропонуємо приклад ще одного завдання, яке трапляється в збірниках
для підготовки до тесту з історії:
Зображення якої легенди вміщено в літописі:
А помста княгині Ольги за смерть свого чоловіка;
Б сватання французького короля до Анни Ярославівни;
В плач Ярославни за своїм чоловіком князем Ігорем;
Г прийняття Володимиром християнства.
Отже, вивчення «Повісті минулих літ» на
міжпредметній основі дає змогу учням глибше
зрозуміти ідейний зміст твору, проблематику,
взаємодію художньої та історичної правди тощо.
Значно ширше в тестових зошитах з української
літератури представлений художній твір «Слово о
полку Ігоревім». Автор «Слова…» закликав князів забути чвари, об’єднатися й захистити руську
землю від небезпечного ворога.
Цей твір є також у програмі з історії України. Тобто учасник, готуючись до тесту з історії
України, повинен знати, коли написаний твір (1187 р.), головних героїв та історичні події, які
розгортаються у творі.
Наприклад:
Вкажіть князівство, де правив князь, про якого зі щирим подивом написано у “Слові о
полку Ігоревім”:
“Осмомисле Ярославе!
Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі,
Підпер гори Угорські своїми залізними полками...”
А Галицьке князівство;
Б Волинське князівство;
В Галицько-Волинське князівство;
Г Київське князівство.
В уривку згадується Ярослав Осмомисл, це єдиний галицький князь, який брав участь у поході
князя Ігоря на половців. Якщо учасник пам’ятає дату написання твору, то він не сплутає правильну
відповідь з варіантом В, бо Галицько-Волинське князівство утворилось у 1199 р.
Наводимо ще кілька прикладів:
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У якому році створено цитований нижче документ?
«…І сказав йому буй-тур Всеволод: «Один брат, один світ світлий – ти Ігорю! Обидва ми
Святославичі!» …». Хочу-бо, – сказав Ігор, – списа переломити кінець поля половецького; з вами,
русичі, хочу голову свою положити або напитися шоломом з Дону!...»
А 1054 р.
Б 1187 р.
В 1205 р.
Г 1240 р.
В уривку згадується князь Ігор та половці, якщо учасник пам’ятає дату написання твору «Слово
о полку Ігоревім», то зможе легко впоратися з цим завданням.
Порівняймо тепер завдання з української літератури:
Хто з героїв «Слова про похід Ігорів» сказав, що хоче «списа переломити кінець поля
Половецького»?
А Всеволод;
Б Гзак;
В Ігор;
Г Кончак;
Д Святослав.
Це завдання вимагає від учасника знання тексту твору та вміння характеризувати героїв,
зокрема, Ігоря, який підготував військо до виступу проти ворога. Його бажання – відстояти рідну
землю від набігу кочовиків, «списа переломити кінець поля Половецького».
Отож, для успішної підготовки учнів до ЗНО необхідно вивчати «Слово о полку Ігоревім» у
контексті його епохи, потрібен системний аналіз літературно-історичної пам’ятки, яка є
відображенням подій Київської Русі у XII ст.
Програма ЗНО з літератури передбачає оволодіння учасниками теоретико-літературними
поняттями з теми «Усна народна творчість»: визначати провідні мотиви історичних пісень,
характеризувати образи героїв – історичних осіб. Ця тема була представлена в тестовому зошиті
завданнями, виконання яких вимагає встановлення зв’язків з історією. Учасники ЗНО зможуть
успішно впоратися з ними, якщо під час вивчення історичних пісень у школі словесник буде
звертатися до матеріалів з історії України: охарактеризує добу козаччини, гетьмана Богдана
Хмельницького, його роль у державотворенні України.
Подаємо зразки таких завдань:
Славетну перемогу козацького війська біля Жовтих Вод («Жовтого» чи «Золотого» Броду)
оспівано у творі
А «Засвіт встали козаченьки…»;
Б «Чи не той то хміль…»;
В «Ой Морозе, Морозенку…»;
Г «Віють вітри…»;
Д «Бондарівна».
Або:
У історичній пісні «Чи не той то хміль» згадано події
А героїчної боротьби українського народу з турецько-татарськими нападниками (XV ст.);
Б селянських повстань в Україні (початок XІХ ст.);
В доби морських походів запорозьких козаків (початок XVІІ ст.);
Г національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького (середина XVІІ ст.);
Д повстання, відомого в історії під назвою «Коліївщина» (середина XVІІІ ст.).
Натомість програма з історії України містить цілий розділ «Початок Національно-визвольної
війни українського народу середини XVII ст.», опрацювання якого потребує від учасника знати
дату 1648 р. – битву під Жовтими Водами, а також діяльність гетьмана Б. Хмельницького, якого
неодноразово називали в художній літературі Хмелем тощо. Наприклад:
Позначте битви Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького, після яких
укладалися мирні договори з Річчю Посполитою:
А на Жовтих Водах та під Корсунем;
Б під Корсунем та під Пилявцями;
В під Пилявцями та під Зборовом;
Г під Зборовом та під Берестечком.
Або:
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Де відбулася перша переможна битва козацького війська в ході Національно-визвольної
війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVIIст.?
А під Корсунем;
Б на Жовтих Водах;
В під Пилявцями;
Г під Зборовим.
Стосовно персоналій, то цікавим буде той факт, що з 35 поетів та письменників, названих у
програмі з української літератури, 18 є серед історичних персоналій у програмі з історії України:
Іван Котляревський, Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко, Григорій Квітка-Основ’яненко,
Григорій Сковорода, Іван Карпенко-Карий, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Марко Вовчок,
Леся Українка, Володимир Винниченко, Микола Хвильовий, Остап Вишня, Олександр Довженко,
Василь Симоненко, Василь Стус, Іван Драч, Ліна Костенко. Знання творчості та діяльності цих
митців допоможуть учаснику успішно виконувати завдання зовнішнього незалежного оцінювання
як з історії України, так і з української літератури.
Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти розробив мультимедійну презентацію,
що містить коротку інформацію про осіб, вивчення діяльності і творчості яких передбачає
програма ЗНО з історії України 2014 року [3].
.
Іван Котляревський. У 1812 р. під час російсько-французької війни
сформував український козацький полк. У 1817–1821 рр. – директор
Полтавського театру. Із 1818 р. брав участь у діяльності полтавської
масонської ложі «Любов до істини». 1798 р. виходить перша частина
«Енеїди» Котляревського (перший твір нової української літератури).
Створив п’єси «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник».
Сподіваємося, що подана інформація допоможе успішно виконувати
тестові завдання з історії.
Наприклад:
Позицію якого діяча українського національного відродження відображено у висловлюванні:
«Повинність і обов’язок вселяють всякому любов до Батьківщини. Я також син Росії хочу
воювати проти французів і бути співучасником Полтавського козацького полку…»?
А І. Котляревського;
Б Т. Шевченка;
В М. Костомарова;
Г П. Куліша.
Виконуючи наступне завдання з літератури, учасник повинен знати зміст твору «Енеїда» та
вміти характеризувати значення творчості І. Котляревського в українському культурному
відродженні.
«Зі своїм запорозьким бурлацтвом він самовільно влетів у метушливий світ олімпійських
маскарадів, його сміх розітнувся голосною луною», – сказав Євген Сверстюк про
А Тараса Шевченка;
Б Пантелеймона Куліша;
В Івана Котляревського;
Г Івана Франка;
Д Григорія Квітку-Основ’яненка.
Наголос в уривку на «запорозьке бурлацтво» та «світ олімпійських маскарадів» указують на
правильну відповідь (варіант В).
Порівняймо завдання з історії:
У якому уривку з історичного джерела йдеться про роль і місце в
українській культурі зображеного діяча?
А «З його ім’ям пов’язаний поворот до нового літературного і
культурного розвитку. Його славу зачинателя нової української
літератури, доповнює слава “батька” українського театру…»;
Б «Він став самобутнім виявом імпресіонізму в українській літературі,
вдаючись до аналізу психологічного стану своїх героїв. Його творчість
остаточно розвіяла сумніви, чи зможе українська література стати
великою літературою…»;
В «Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був
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кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі і
вільні шляхи професорам і книжним ученим…»;
Г «Будучи останнім представником поезії українського бароко, він став предтечею нової
української літератури, просякнувши її ідеями гуманізму та Просвітництва…».
Якщо учасник опрацював інформацію про І. Котляревського (використовуючи презентацію), то
це завдання не виявиться для нього складним. Подаємо приклад подібного завдання з літератури:
Нова українська драматургія започаткована твором
А Григорія Сковороди;
Б Тараса Шевченка;
В Івана Котляревського;
Г Івана Франка;
Д Івана Вишенського.
Знову ж таки, усі перелічені діячі повинні бути знайомі учаснику, який готується до ЗНО з
історії України. Отже, він зможе ідентифікувати їх у часових межах, а також за сферою діяльності.
Скажімо, Іван Вишенський – автор полемічної літератури XVII ст.; життєвий і творчий шлях
Григорія Сковороди частково збігається з сучасністю Івана Котляревського, однак він не був
драматургом; творчість Тараса Шевченка та Івана Франка не вписується в хронологічні межах,
коли була започаткована нова українська драматургія. Тож, правильною відповіддю є варіант В.
Тарас Шевченко – один із найвидатніших письменників і майстрів
українського образотворчого мистецтва ХІХ ст. 1840 р. у Петербурзі
вийшла перша збірка його поезій "Кобзар". У 1844 р. побачив світ альбом
його офортів «Живописна Україна», де представлені роботи художника на
історичну тематику («Дари в Чигирині», «Смерть Б. Хмельницького»).
В історії України постать Т. Шевченка розглядається всесторонньо: це і
поет («Кобзар»), і художник («Живописна Україна»), і прихильник ідей
Кирило-Мефодіївського товариства. У своїй творчості Шевченко
неодноразово звертався до історичної тематики. Скажімо, виконати наступне
завдання з літератури допоможуть знання з історії:
У Чигирині, Лисянці, Лебедині, Умані відбуваються події твору
А «Кайдашева сім’я»;
Б «Мартин Боруля»;
В «Гайдамаки»;
Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;
Д «Чорна рада».
Серед варіантів відповідей подано назви двох творів на історичну тематику – «Гайдамаки» та
«Чорна рада». В основі завдання згадуються міста Правобережної України – Чигирин, Лебедин, Умань,
де розгортались події Коліївщини (1798 р.), що є яскравим прикладом гайдамацького руху в Україні.
Твір Пантелеймона Куліша «Чорна рада» розповідає про події Руїни, обрання гетьманом
Лівобережної України Івана Брюховецького, а Правобережної України – Павла Тетері.
Оскільки роман історичний, то під час його обговорення вчителеві української літератури варто
дати розгорнуту характеристику епохи, про яку йдеться в романі, а це допоможе учням краще
збагнути потім історичну основу твору й успішно впоратися з такими тестовими завданнями:
Історичні події, що відбулися під Ніжином, покладені в основу твору
А «Кайдашева сім’я»;
Б «Земля»;
В «Чорна рада»;
Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;
Д «Камінний хрест».
Або:
Павло Тетеря є персонажем твору
А «Чорна рада»;
Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;
В «Тіні забутих предків»;
Г «Маруся»;
Д «Людина».
Застосування знань з історії України допомагає глибше розуміти зміст художнього твору,
звертати увагу на деталі, орієнтуватися в ході історичних подій в Україні, про які розповідається в
романі, а тому справитись із запропонованими завданнями учасникам ЗНО набагато легше.
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До змісту програми ЗНО з літератури включений пригодницький роман Івана Багряного
«Тигролови». Наводимо приклад завдання ЗНО з літератури, відповідь на яке передбачає
розуміння історичного контексту цього твору:
Період культу особи Сталіна є історичним тлом твору
А «Я (Романтика)»;
Б «Зачарована Десна»;
В «Вершники»;
Г «Тигролови»;
Д «Тіні забутих предків».
Словосполучення «культ особи» в історії України найчастіше асоціюється з доповіддю
М. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС (1956 р.), на якому керівник СРСР вперше з високої трибуни
розкрив факти репресій 30-х років і причетність Й. Сталіна до цих репресій. Саме цей крок
М. Хрущова став причиною його відставки у 1964 р.
Тому не побоятись і звернутись у своїй творчості до цих подій могли українські письменники,
які працювали за кордоном (Іван Багряний, Василь Барка). У програмі ЗНО з літератури розділ
«Твори українських письменників-емігрантів» представлений прозою лише Івана Багряного,
письменника і громадського діяча, який був змушений залишити Україну і працювати в еміграції,
оскільки на рідній землі ім’я митця було занесено в чорні списки зрадників України. Решта творів
мистецтва – це здобутки інтелектуальної еліти, яка працювала в умовах жорсткого контролю
(наприклад, роман Юрія Яновського «Вершники», фільм Сергія Параджанова «Тіні забутих
предків», повість Олександра Довженка «Зачарована Десна» тощо).
Сталінські репресії жорстко «обпалили» творчу інтелігенцію України: з 259 письменників, які
друкувалися в1930 р., після 1938 р. залишилося лише 36. Недаремно в 1959 р. виходить антологія
Ю. Лавріненка «Розстріляне Відродження», саме цей термін поширився на репресії та
переслідування 30-х років.
Порівняймо завдання з історії та української літератури відповідно:
«Розстріляне відродження» – умовна назва
А генерації літераторів і митців України 1920–1930-х рр., репресованої сталінським режимом;
Б групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі «шкідництвом» у
1920–1930-х рр.
В покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час
Великого терору 1930-х рр.
Г плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х рр. у справі «Спілки визволення України»
До письменників «Розстріляного відродження» належить
А Іван Багряний;
Б Євген Маланюк;
В Юрій Яновський;
Г Григір Тютюнник;
Д Микола Куліш.
Як бачимо, знання з історії дають можливість глибоко осягнути сутність суспільних процесів,
вивчити відповідну епоху, настрої та погляди її представників.
Програма ЗНО з української літератури передбачає опрацювання творчості Олександра
Довженка та характеристику кіноповісті «Україна в огні». Як переконує досвід, робота ця буде
набагато ефективнішою, якщо учасники використовуватимуть матеріали з історії України.
У підручнику з історії України для 11 класу [1] читаємо: «Важливою подією у розвитку
документального кіно стала кіноповість О. Довженка «Україна в огні (1943 р.)»…Й. Сталін та
його поплічники «оцінили» цей фільм, але по-своєму». Далі подано уривок історичного документа:
«Про антиленінські помилки й національні перекручення в кіноповісті О. Довженка «Україна в
огні» 31 серпня 1944 р.». Радимо старшокласникам ґрунтовно опрацювати історичне джерело, що
допоможе правильно відповісти на тестові завдання, які стосуються творчості Олександра
Довженка та кіноповісті «Україна в огні».
Наприклад:
На тлі Другої світової війни розгортаються події твору
А «Я (Романтика)»;
Б «Жовтий князь»;
В «Вершники»;
Г «Тигролови»;
Д «Україна в огні».
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Таким чином, підготовка до ЗНО з цієї теми буде ефективнішою, якщо, аналізуючи сюжет
кіноповісті, учасники звертатимуться до тих історичних фактів, які допомагають глибше зрозуміти
події, описані у творі.
Учасник може переглянути презентацію ЛРЦОЯО, яка містить інформацію, що допоможе
належно підготуватися до тестів з історії України та української літератури:
Олександр Довженко. З 1926 р. – режисер-постановник на кіностудіях
Одеси, Києва, Москви. Серйозний успіх мав його фільм «Звенигора» (1929 р.).
Окремі його роботи були прийняті з успіхом у європейських країнах. Автор
кіноповісті «Україна в огні» (1943 р.), за яку отримав нищівну критику. У роки
«відлиги» написав статтю «Мистецтво живопису і сучасність», у якій
закликав «розширити творчі межі соціалістичного реалізму».
Після того, як у 1955 р О. Довженко написав статтю «Мистецтво живопису і
сучасність», що була надрукована в московській «Літературній газеті»,
розпочалась «відлига» в українській літературі. Саме Олександр Довженко,
Григір Тютюнник на інші представники старшого покоління дали початок
процесам, які відомі як творчість «шістдесятників». Серед них:
Василь Симоненко – поет-шістдесятник, дебютував збіркою «Тиша і
грім» (1962 р.). Згодом у Мюнхені вийшла його друга збірка «Земне
тяжіння» (1965 р.). Помер у Черкасах на 29 році життя. Його творчість
порівнювали за глибиною страждання та щирості з поезією Т. Шевченка.

Ліна Костенко – активна учасниця руху «шістдесятників», автор
поетичних збірок «Проміння землі», «Вітрила», «Мандрівки серця». За роман у
віршах «Маруся Чурай» поетеса у 1987 р. була удостоєна Шевченківської
премії. У 2010 р. вийшов перший її прозовий роман «Записки українського
самашедшего».

Василь Стус – один з активних учасників акції протесту у вересні 1965 р. в
кінотеатрі «Україна» в Києві, за що був виключений з аспірантури Інституту
літератури ім. Т. Шевченка АН УРСР. У 1970 р. за кордоном вийшла його збірка
поезій «Зимові дерева», через два роки був засуджений за «антирадянську
агітацію». У 1980 р. отримав новий термін, помер в ув’язненні.
Іван Драч – активний діяч Клубу творчої молоді «Супутник». Як поет«шістдесятник» дебютував у 1961 році, коли київська «Літературна газета»
опублікувала його поему-трагедію «Ніж у сонці». Автор сценарію до фільму
Ю. Іллєнка «Криниця для спраглих». У 1989 р. – голова створеної громадської
організації Народний рух України за перебудову.
Запропонована стаття показує «точки дотику» міжпредметних зв’язків
української літератури та історії України в тестових завданнях
зовнішнього оцінювання. І лише сумлінна праця учасника під час
підготовки до ЗНО з певного предмета дасть можливість отримати
високий бал. Як приклад наведемо завдання з української літератури:
Видатний український державний діяч, пам’ятник якому ви
бачите на фото, є персонажем твору
А «De libertate»;
Б «Contra spem spero!»;
В «Intermezzo»;
Г «Засвіт встали козаченьки»;
Д «Україна в огні».
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Зображення пам’ятника Б. Хмельницькому в Києві (скульптор М. Микешин, 1888 р.) є в
«Переліку пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для
розпізнавання абітурієнтами» (ДОДАТОК ДО ПРОГРАМИ ЗНО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 2014
року), однак знання цього факту мало чим допоможе учаснику, який не знає тексту програмового
вірша Г. Сковороди «De libertate».
Таким чином, поєднання двох наук – літератури й історії – комплексно формує національну
свідомість учнів, адже під час вивчення художньої словесності не можна обійтися без знання
конкретних історичних фактів і застосування принципу історизму в нагромадженні знань.
Уміння працювати на міжпредметному рівні розвиває в старшокласників корисні
загальнонавчальні вміння і навички, які допоможуть під час підготовки до зовнішнього
незалежного оцінювання з української літератури та історії.
P.S. У процесі написання статті ми аналізували програми ЗНО з української літератури та історії
України різних років, що дало можливість виявити цікаву тенденцію: зникнення окремих
персоналій стосується обох предметів. Скажімо, не зовсім зрозуміло, чому з 2011 р. немає в
програмі з української літератури роману Василя Барки «Жовтий князь», хоч це був чи не єдиний
художній твір про голодомор 1932–1933 рр., або чому з програми історії України у 2012 р. зникли
імена таких літературних та громадських діячів, як І. Дзюба, Є. Сверстюк, А. Горська, І. Драч
тощо. Тішить, що в програмі з української літератури з’явився Олесь Гончар, однак чому не
заборонений в радянські роки «Собор»? Але це вже тема іншої статті.
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Марія Савчин

Розвиток комунікативної компетентності вчителя
у системі підвищення кваліфікації вчителів хімії
Анотація. Розглядається структура комунікативної компетентності, способи формування комунікативної компетентності в учителів хімії на курсах підвищення кваліфікації.
Ключові слова: комунікація, комунікативна
компетентність,
методи
вербального
і
невербального спілкування.
Зміна парадигми освіти веде за собою зміни
у методиках навчання природничих дисциплін,
а відповідно й до підходів підвищення
кваліфікації вчителів у системі післядипломної
педагогічної освіти. Завданням сьогоднішньої
школи є розвиток пізнавальної діяльності
школярів через їхнє активне ставлення до
навчання. Виховання активного ставлення до
навчання ґрунтується на вирішенні соціальнокомунікативної активності особистості. Тому
серед ключових компетентностей особистості
розглядається комунікативна.

У педагогічній літературі сьогодення важливе місце відводиться розвитку комунікативної
компетентності вчителя, який має володіти
такими вміннями: використовувати різні типи і
стилі мовлення; сприймати інформацію на слух
чи письмово, дохідливо доносити її до слухачів
та об’єктивно оцінювати; вести діалог
літературною мовою з дотриманням правил
етикету з різними категоріями учнів, батьками,
адміністрацією, громадськістю; користуватися
різними видами інформації, здобувати та
передавати її, виділяючи головне тощо.
Проблема
формування
комунікативної
компетентності педагога розглядається у
контексті професійної компетентності, яку
досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні
вчені, зокрема: Н. М. Бібік, В. В. Краєвський,
О. І. Локшина,
А. К. Маркова,
Л. А. Петровська,
О. І. Пометун,
Л. П. Пуховська,
О. Я. Савченко, М. М. Савчин, А. В. Хуторський.
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Питання комунікативної компетентності
вивчали
В. І. Блінов,
Н. П. Волкова
Ю. М. Ємельянов, М. М. Забродський, Ю. Жуков,
Л. А. Петровська, С. В. Петрушин, І. В. Родигіна,
І. С. Сергеєв.
Професійна компетентність, на наш погляд,
визначає рівень, готовність будь-якого фахівця
до його професійної діяльності. Як і інші групи
компетентностей − це досить складне, багатогранне, інтегроване, особистісне утворення, що
охоплює професійні знання і вміння, навички,
здібності й досвід.
Комунікативну компетентність, як складову
професійної, теж розглядають як складне
утворення, що характеризується відповідною
структурою.
Л. Петровська та Ю. Жуков розглядають
комунікативну компетентність як «систему
внутрішніх
ресурсів,
необхідних
для
ефективної комунікативної діяльності у певних
ситуаціях міжособистісної взаємодії, яка
передбачає адекватність установок, розуміння
суб’єктом своєї предметної і міжособистісної
позиції, знання закономірностей різних форм
спілкування і правил поведінки в різних
ситуаціях, уміння сформувати тактичний план і
реалізувати його на основі соціальних навичок»
[6]. Ю. М. Ємельянов визначає комунікативну
компетентність як здатність до спілкування
(вербального та невербального), що набуває
людина в процесі соціалізації, її поведінкові
якості, здатність впливати на діяльнісне
середовище для досягнення своєї мети, вміння
спілкуватися та виховання [2]. Як бачимо,
комунікативна компетентність має певну
структуру й етапи формування.
Метою статті є з’ясувати структуру
комунікативної компетентності, визначити
способи її формування в учителів хімії на
курсах підвищення кваліфікації (ПК) та
використання
для
цього
відповідних
інноваційних методів.
До етапів формування комунікативної
компетентності належать: самовизначення в
комунікативній ситуації, під час якого
визначається необхідність і мета участі; аналіз
намірів партнерів і способів комунікації з
урахуванням власних цілей і можливостей;
вибір відповідно до ситуації мовного жанру,
поведінки та комунікативних технік; сама
комунікація; самооцінка цінності, ступеня
значущості
та
результативності
самої
комунікації [10]. Усі ці етапи − умовно
розділені, бо під час спілкування вони використовуються комплексно, синхронно, логічно
до розгортання самої комунікації та самооцінки. Для вчителів середніх загальноосвітніх
навчальних закладів під час підготовки до
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уроків дуже важливо, враховуючи мету уроку,
спланувати комунікаційні ситуації, що можуть
виникати під час уроку, підібрати стиль
спілкування, методику та техніки, вдало
скерувати їхній перебіг та оцінити важливість.
У структурі педагогічної комунікації
Н. П. Волкова розглядає такі етапи:
1) прогностичний − моделювання педагогом
майбутнього спілкування. Це: планування й
прогнозування змісту, структури, засобів
спілкування, можливі способи, прогнозування сприйняття змісту співрозмовником;
2) «комунікативна атака», що полягає у
завоюванні
ініціативи,
встановленні
емоційного і ділового контакту. У цьому
сенсі
важливо
заволодіти
технікою
швидкого
входження
у
взаємодію,
прийомами динамічного впливу;
3) керування комунікацією − організація обміну
інформацією, судженнями, взаємооцінкою
співрозмовників, створення доброзичливої
атмосфери [1].
Аналогічно вважають автори праць [7, 11].
Логічною є думка про те, що сформованість
цієї ключової компетентності в учнів значною
мірою залежить від сформованості її в самого
вчителя, який має нове професійне мислення,
що здатне відбирати інформацію, аналізувати і
систематизувати набуті знання, вміло їх
передати своїм вихованцям у доступній,
зрозумілій для кожного формі, виховати
відповідальність учнів за власні вчинки,
заохочувати їх до участі у спільному прийнятті
рішень, врегулюванні конфліктів, здатності до
взаємодії з людьми, що належать до різних
спільнот, формувати вміння володіти усним і
письмовим спілкуванням, у тому числі й
іноземними мовами.
Одним з найголовніших завдань у роботі
кожного вчителя є розвиток в учнів мислення і
пам’яті. Мислення, на думку І. П. Підласого,
полягає у пізнанні суті речей і явищ. Мислення
учня проявляється під час розв’язування
завдань, проблем, і його результатом є нові
знання, вищі ступені розуміння й узагальнення
[5]. Як зазначає вчений, матеріальною формою
функціонування мислення є мовлення. Ці два
чинники нерозривно пов’язані між собою і є
основою спілкування суб’єктів навчальної
діяльності, а відтак, і комунікативної
діяльності.
Комунікативна компетентність педагога
зумовлена відповідними і необхідними для
виконання функціональних обов’язків якостями. До них належить, чергу насамперед,
психологічна налаштованість, яка сприяє
ефективному спілкуванню з учнями, вміння
контактувати з дітьми незалежно від їхнього
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віку
та
створювати
ситуації
довіри,
взаємодопомоги. Окрім цього, комунікативний
педагог не повинен допускати грубого та
зневажливого ставлення до вихованців, бути
терпимим до людей тощо.
Комунікативна компетентність вчителя
передбачає всебічну обізнаність у професійній
діяльності, а її поновлення, поглиблення та
розвиток відбувається у період післядипломної
освіти, в контексті освіти для дорослих.
Розкриємо сутність формування комунікативної компетентності вчителів хімії та шляхи і
методи її досягнення.
Комунікативна компетентність формується
як в учителя, так і в учнів під час навчання хімії
через
оволодіння
та
тісне
поєднання
української й хімічної мов. Українська мова на
уроках хімії є робочою. За її участю вчитель та
учні пояснюють матеріал, висловлюють власні
міркування, коментують розв’язування задач,
вправ, рецензують виступи колег, складають
плани дій, здійснюють розумові операції
аналізу, порівняння, синтезу, узагальнення
вголос. Сформовані вміння правильно, просто,
стисло, виразно, логічно, точно, послідовно,
чітко, бездоганно грамотно, емоційно будувати
тексти та підтексти, відповідати на питання або
ставити їх, правильно узагальнювати й робити
основним
інструментарієм
висновки
є
організації педагогічної діяльності.
Хімічна мова − це специфічна мова цієї
науки, вона є сукупністю й органічною єдністю
хімічної
номенклатури,
термінології
та
символіки, правил їхнього складання, тлумачення й оперування ними. Особливе значення в
оволодінні предметними комунікативними
компетенціями в хімії мають дії з умовними
позначеннями (за формулою сполуки стисло
подати знання складу та будови речовини,
пов’язати їх з властивостями; за рівнянням
реакції – пояснити суть процесу перетворення,
виявити тип хімічної реакції, подати
інформацію про способи добування речовин
тощо). Практика засвідчує, що формування
умінь та навичок практичного використання
хімічної мови в учнів здійснюється найповніше,
якщо всі її компоненти подаються вчителем
правильно,
взаємопов’язано,
професійно
системно [8].
Саме тому під час проведення курсів
підвищення кваліфікації особливу увагу
звертають на майстерність вчителя професійно
володіти словом, емоційно подати свій виступ,
зацікавити слухачів діапазоном власного
голосу, тону, завершеністю думки, висловленням власного судження, тобто сформованістю умінь використовувати рідну та хімічну
мови як основний засіб спілкування.

Для реалізації цього завдання практикуємо
введення нових методик та технологій. Під час
курсів підвищення кваліфікації навчаємо
методів
організації
усної
комунікації.
Наприклад, міні-лекції з обраних слухачами
тем курсу хімії. Суть їх полягає в тому, що
слухачі, працюючи в групах, розподіляють ролі
викладача, асистента, студента – дискутанта,
експерта між собою та готуються представити
обрану тему. Завдання викладача полягає у
підготовці пояснення відповідного тексту, що
вимагає викладу тільки головної інформації,
яка представляється логічно, коротко, чітко,
емоційно. Асистент підбирає або виготовляє
наочність (із заздалегідь підготовлених заготовок), яка доповнює та висвітлює головну
інформацію й допомагає в розкритті суті теми.
Роль студента-дискутанта полягає у підготовці
питань, що можуть викликати дискусію чи
додаткове висвітлення, розширення, поглиблення інформації. Експерт дає оцінку всім
попереднім виступам та робить висновки про
роботу.
У минулому навчальному році було введено
нову номенклатуру органічних речовин. Для
удосконалення хімічної мови проводимо
тренінги з написання формул за назвами, назв
за формулами. Для цього виділяємо 15 хвилин і
даємо завдання в групах, яка з них напише
найбільше формул сполук різних класів за
сучасною номенклатурою органічних речовин.
Друга частина завдання − видаємо картки з
формулами органічних речовин різних класів, а
група пише назви. Кожна група озвучує
написане, вносяться корективи. Підбиваємо
підсумки роботи кожної з груп через рецензування. Тренінг розглядаємо як форму спеціально організованого спілкування, психологічний
та педагогічний вплив якого ґрунтується на
активних методах групової роботи.
Що дає така робота? Педагог навчається: поперше − як залучити учнів до самостійної
діяльності; по-друге – розвиває в них критичне
та творче мислення; по-третє – вчить володіти
мовою предмета, представляти як свою, так і
групову роботу; по-четверте – працювати в
групі та вирішувати навчальні проблеми; поп’яте − вибудовувати міжособистісні й суб’єктсуб’єктні стосунки тощо.
Окрім
цього,
використовуємо
метод
діалогічного спілкування. Приклади можна
знайти у статті [9]. На заняттях зі слухачами
практикуємо дебати, які успішно впроваджені у
СЗШ № 28 м. Львова. Для проведення дебатів
вибираємо тематику, пов’язану з хімічними
сполуками, які мають пряме відношення до
життя людини. Наприклад, «Чи можна пити
Кока-колу?», «Метаногідрати та проблеми
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їхнього використання в Україні», «Е-числа», «Із
надр землі (на місцевому матеріалі)».
Під час занять, опрацьовуючи питання педагогічної майстерності учителя, використовуємо метод «інтерв’ю» між самими
слухачами.
Забродський М. М.
та
Макаренко С. С.
стверджують, що в педагогічному спілкуванні
існує дві тенденції, взаємно протилежні у
розвитку комунікативної компетентності. Мета
першої – встановлення співробітництва, вона
вказує на готовність вчителя вступати в
особистісно-діалогічну взаємодію. Розвиток
такого стилю спілкування передбачає, що учень
стає рівноцінним партнером, до якого
ставляться з довірою і доброзичливою
вимогливістю, розуміють його поведінку та
вчинки, що впливає на особистість та ціннісноорієнтаційні позиції учня.
Друга тенденція указує на егоцентризм,
зосередженість на власних потребах і
проблемах, вияв агресивності, формалізм,
стереотипність використання педагогічних
методів і прийомів, що декларує «суб’єктоб’єктну» взаємодію [3].
Ще одним чинником комунікативної
компетентності
вчителя
є
невербальна
комунікація: розвиток вчителем і використання
в роботі артистичних умінь, педагогічної
техніки, виконавчої майстерності. Артистизм –
висока і тонка майстерність виконання будьчого, віртуозність. Сюди ж відносять зовнішній
вигляд,
жестикуляцію,
енергійність
та
впевненість у собі, вільність та легкість в
рухах, відкритий, розуміючий погляд в очі
(іноді з докором), міміку, усмішку, вхід та
вихід з класу тощо.
Невербальна комунікація може відбуватися
за умови, що завдання передбачають співпрацю
з учителем. Зокрема: навчальні дослідницькі
роботи і проекти, що потребують проведення
анкетування або письмового інтерв’ю з
попередньою підготовкою питань; проекти для
розміщення в Інтернеті чи пересилки
електронною поштою; підготовка статей в ЗМІ
з орієнтацією на читача; рецензування
дослідницьких та творчих робіт.
Комунікативна компетентність учителя
включає його прагнення до самоосвіти, яка
веде до творчого підходу в педагогічній
діяльності і полягає у використанні творчих
методів
навчання
учнів:
евристичного,
дослідницького,
образного
бачення,
порівняння, прогнозування, конструювання
тощо.
Отже,
комунікативна
компетентність
учителя – це складний комплекс умінь і
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особистісних здатностей, які
необхідно
спрямувати на розвиток комунікативної
компетентності учнів. До них належать вміння:
– володіти рідною мовою та мовою предмета
й адекватно сприймати її на слух під час
монологів та діалогів, вести діалог, оцінити
того, хто вступив у мовну комунікацію;
– вести діалог з дотриманням вимог етикету в
різних життєвих ситуаціях або створити
монологічні
висловлювання
під
час
навчального процесу, висловити власне
ставлення до питання, що обговорювалося,
чи дати роз’яснення;
– створювати письмові тексти різних стилів,
жанрів і типів мовлення;
– невербально комунікувати;
– творчо організовувати комунікацію на
суб’єкт-суб’єктному рівні. Для цього
учителю
слід
розвивати
креативні,
організаційно-діяльнісні та комунікативні
якості.
Останні
зумовлені
потребою
взаємодії з іншими людьми, з навколишнім
світом та його інформаційними потоками.
Подальшу
роботу
з
формування
комунікативної
компетентності
педагогів
вбачаємо в їхньому умінні комунікувати
дистанційно,
користуючись
електронною
поштою, вільно відшукувати інформацію та
користуватися нею в мережі Інтернет.
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Ірина Стецик

Осмислення поняття імпліцитності крізь призму
української драматургії (кінця ХХ – початку ХХІ століття)
Лінгвістичні дослідження останніх років,
присвячені аналізу драматургічного тексту,
характеризуються різноманіттям теоретичних
орієнтацій і точок зору на проблеми вивчення
тексту
і
його
одиниць.
Інтерес
до
драматургічного тексту на новому (когнітивнопрагматичному) рівні лінгвістики пов’язаний,
по-перше, з вивченням функціональних проявів
мови, відходом від характеристики структурних особливостей тексту та зверненням до
семантичного простору художнього твору і, подруге, з розглядом іманентних категорій
стилістики тексту на новому витку науки.
У
статті
проаналізовано
проблему
актуалізації прихованого змісту, механізмів
його реалізації та виявів у драматургічному
тексті, оскільки «імпліцитність характеризується неоднозначністю поєднання зовнішніх
та внутрішніх сторін твору, яка приводить до
виникнення імпліцитного смислу, зумовлює
багатошаровість тексту, множинність його
інтерпретацій, посідаючи важливе місце у його
структурі та конфігурації» [5, с. 162].
Коли ми говоримо про імпліцитність, то
маємо на увазі, «що той, хто говорить, щось
«недовклав» у своє мовлення, але адресат
здатен його зрозуміти та «доінтерпретувати»
самостійно. Більшість сучасних лінгвістичних
теорій поділяють таке основне положення
інтерпретаційного підходу: значення не
існують самі собою, не «містяться» у словах і
реченнях і не «здобуваються» з них, а
«вираховуються» інтерпретатором на основі
властивостей мови та її контексту» [4, с. 34].
Під імпліцитною розуміємо ту інформацію,
яку автор повідомлення має на увазі, виражає
опосередковано. Вона є прихованою, проте
сприймається реципієнтом повідомлення.
На думку Ф. Бацевича, імпліцитність
трактується як нетиповий спосіб вираження
категорій змістового плану, прихований смисл
яких виводиться комунікантами зі значень
одиниць мовного коду за допомогою контексту
і ситуації спілкування [3, с. 283].
Т. Колосова, І. Вардуль вважають, що
імпліцитність – це явище, що виникає
унаслідок пропуску окремих компонентів чи
ланок у структурі висловлювання [7, с. 3].
О. І. Шендельс у роботі «Імпліцитність у
граматиці» зазначала, що «не весь зміст
утілюється в певних мовних елементах, і поряд

з експліцитними засобами вираження існує
глибока, досі не пізнана лінгвістами, ланка
імпліцитної передачі інформації. Вона подібна
до тієї частини айсберга, яка прихована під
водою» [11, с. 109].
Ми визнаємо розуміння імпліцитності як
непрямої (тобто опосередкованої) вираженості
певних компонентів семантики знакових
мовних одиниць, а також змістових фрагментів,
встановлених та інтерпретованих носіями мови
за допомогою додаткових мисленнєвих
операцій, тобто шляхом домислювання.
Останнє спирається на експліцитні значення,
комунікативну ситуацію та задіяні в ній
позамовні знання, що засвідчує невіддільність
імпліцитності від експліцитності.
Зауважимо, що поняття експліцитності мовних значень на противагу їхній імпліцитності
якраз і розкривається як безпосередність
матеріального вираження цих значень. Саме
так окреслює перше зі згаданих понять
М. В. Нікітін, який не тільки не оминає питання
експліцитності, а й подає перелік тих значень,
що він у мовленні визнає експліцитними. До
них належать знакові (кодифіковані) значення
мовних одиниць, значення невербальних,
паралінгвальних засобів тощо. При чому всі
вони експліцитні, бо в «них є матеріальне
вираження» [8, с. 144].
Ф. С. Бацевич визначає термін «експліцитний» як «явний, виражений смисл, що
сприймається комунікантами із значень мовних
одиниць», а «імпліцитний» – як «неявний,
прихований смисл, який виводиться слухачем
(читачем) із значень мовних одиниць під
впливом конкретної ситуації та контексту
спілкування» [2, с. 156].
Отже, імпліцитне й експліцитне існують як
єдине ціле та сприяють усвідомленню змісту
висловлення.
У драматургічному тексті імпліцитний
характер має семантична інформація, яка, за
логікою, відповідає ситуації, а імпліцитність є
невід’ємним атрибутом фактичного повідомлення. А це означає, що з поняттям
експліцитності – імпліцитності тісно пов’язане
поняття конвенційних і неконвенційних
висловлювань комунікантів. Неконвенційними
вважаємо висловлювання, значення яких не
відповідає
правилам
вживання,
що
є
поширеним явищем у сучасній драматургії.
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Наприклад:
МАРК. Можливо... До речі, Марто, от котрусь із твоїх весільних суконь можна в музей. А то й
дві. Правда, Андрію?...
АНДРІЙ. Я подумаю… Але не обіцяю…
МАРТА. Та ні, що ти, Андрійчику. Марк жартує. Він просто любить плаский гумор. Краще я їх
спалю.
МАРК. (блазнює, патетично). Так не діставайтеся ви нікому! Ах! Вічна слава Геростратам!
Тільки не спали, будь ласка, за компанію наш дім. [Неждана Н., с. 6]
У наведеному іронічному уривку діалогічного тексту усталений вираз «Геростратова слава»
означає діяльність, справи людей, які порівнюють з ганьбою, соромом; тобто, така зайнятість, що не
приносить прибутку.
Зіна (говорячи про забезпечене життя своє подруги). Ти, подруго, щасливішу ковдру маєш, аніж
я.
Ліза (глузливо, дивлячись на вагітну подругу). Авжеж. Я бездітна. А як же, безперечно, я
щаслива. (здогадавшись) То ти через положення Василя? Положення… Смішно, у мене нема
положення, а він з положенням. Так, (сміється) вагітний грошима… [Конощук С., с. 1]
У наведеному прикладі головна героїня Ліза, у якої немає своїх дітей, використавши сарказм, хоче
заперечити подрузі, що не гроші є багатством і щастям, а власні діти. Тут сарказм передає обурення
Лізи щодо заздрощів її подруги. Використані маркери ( «вагітний грошима», «авжеж», «безперечно»,
«а як же», «безперечно», «грошове положення», «щасливішу ковдру») підсилюють гостроту
висловлення.
Доктор (говорячи до Чехова про його хворобу (туберкульоз)). Ми обидва лікарі, Антоне
Павловичу, і обидва знаємо, що кровохаркання – це завжди серйозно. (…) І тепер ви з цими бацилами
вирушили в холодний Сибір! Та-ак, не перевелись ще подвижники в Росії! Але вам дорого обійдеться
ваше подвижництво, Антоне Павловичу! Це я, як лікар лікареві, вам кажу...
Чехов. Спасибі, що заспокоїли, докторе. [Герасимчук В., с. 16]
У цьому діалозі головний герой (Чехов), вдаючись до іронії, висловлює думку про те, що
застереження лікаря є відомими для нього, але дещо налякали його. Іронічність у прикладі побудована
на перелицьовуванні істинного смислу, де під «заспокоїли» мовець (Чехов) висловлює побоювання від
почутого і власне занепокоєння. Підсилюється іронія за допомогою дієслова «спасибі», яке виступає
маркером зауваження щодо почутого. Тут адресат відповідає іронією на іронічне ствердження
адресанта (доктора).
Николай. Ти маєш переїхати до мене жити!
Світлана. Ми домовилися, якщо я виходжу за тебе заміж – ти переїжджаєш до мене.
Николай. Чого ти бісишся?
Світлана. Ми ж домовилися.
Николай. Добру маю жінку! [Маковій М., с. 9]
У наведеному діалогічному уривку мовець (Николай) непрямо дорікає своїй майбутній дружині за її
небажання жити у його оселі.
Ц и г а н. А чия це зараз Пасха? Жидовська, чи вже наша?
Т о л я н (невдоволено дивлячись у чорне скло вікна). Шо-шо?
Ци г а н . Ну, Пасха, спрашую, чия? Жидовська, чи вже наша, руська, християнська?
Т о л я н. А я знаю? [Ірванець О., с. 95]
У наведеному прикладі Толян, герой твору, натякає своєму співрозмовникові на те, що він не знає
відповіді на поставлене запитання. І саме питальна інтонація робить це повідомлення зрозумілим.
Виділені нами маркери («спасибі», «заспокоїли», «авжеж», «я щаслива», «а я знаю», «добру маю
жінку») можуть бути неконвенційною реакцією адресатів на неконвенційну поведінку адресантів у
певних життєвих ситуаціях і набути ситуативного значення іронічного зауваження, сарказму, докору чи
натяку.
За правилами семантики, зазначені інтенції можна було б висловити так: ви мене налякали, почуте
насторожило мене, це не так, я нещасна, я не знаю, погана дружина. Водночас не можна стверджувати,
що неконвенційні знаки незрозумілі адресатові й тому неуспішні. Ситуація, пресупозиційний чинник і
гумористично-іронічна, саркастична конотація, натяки та докір (у наведених прикладах) роблять їх
семантично прозорими.
Тобто йдеться про смисл, який адресант (автор) вкладає у власне повідомлення, який доволі часто
відрізняється від буквального розуміння. Це явище, за загальною згодою більшості лінгвістів,
називається імплікатурою. Так, І. П. Сусов з цього приводу пише: «Імплікатури являють собою смисли,
буквально не виражені в мовних актах реченнями словами й словосполученнями, а виведені з
використанням певних процедур інтерпретації» [10, с. 144]. Припускають, що в аналізованих нижче
висловленнях виражається більше, ніж говориться:
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Нона. То ти не візьмешся за статтю?
Віктор. Мені треба працювати над п’єсою про Сократа. [Герасимчук В., с. 3]
Смисл – ні, не візьмуся. Непряму відмову мовець (Віктор) висловлює як потребу працювати над
написанням п’єси, яка є дуже важливою для самого адресата.
Полет. (радісно). І що мені треба буде робити?
Мольєр. Ну, вкриєш мені ковдрою ноги, підкинеш дров у камін, принесеш бульйону...
Полет. (винуватим голосом). Ви ж казали, що бульйону не хочете...
Мольєр. Це я тоді не хотів. А тепер хочу!
Полет. А я... нагодувала ним Луї... [Неждана Н., с. 28]
Смисл – бульйону вже немає, оскільки я нагодувала ним вашого конюха. Натяк підсилюється
обірваністю репліки (еліпсисом). Натяк використаний з метою делікатніше повідомити про відсутність
бульйону, щоби уникнути покарання з боку господаря.

Висловлення Б у наведених прикладах є непрямими відповідями на запитання А. Усі адресати,
незалежно від ситуації, що склалася, відмовляються виконувати наказ, чи то прохання адресантів.
Наприклад, у випадку з бульйоном, ми дізнаємося з репліки адресата (Полет) не тільки те, що
бульйону більше немає, але й той факт, що його з’їв конюх пана. А в першому прикладі мовець не
тільки непрямо відмовляється від написання статті, але й зауважує, що у нього є важливіша справа
– написання п’єси про Сократа. Реакції адресатів у таких випадках легко передбачити. Як зазначає
Ф. Бацевич, «адресат, якщо він є носієм конкретної мови і культури, володіє достатнім рівнем
комунікативної компетенції, правильно проінтерпретує це повідомлення (…). Неправильна
інтерпретація можлива у разі орієнтації лише на структуру пропозиції (…). У випадках правильної
інтерпретації мовець орієнтується не на конвенції мови, де домінують логічні імплікації, а на
конвенції спілкування, де домінують імплікатури дискурсу» [2, с. 178–179].
На думку Ф. Бацевича, ефективність комунікативного акту залежить від осіб адресанта й
адресата. Саме мовець визначає, яким буде МА: перформативним чи констативним, прямим чи
непрямим. Від адресата, своєю чергою, залежить те, чи зможе він інтерпретувати цей МА як
перформативний чи констативний, прямий чи непрямий і відповідно відреагувати реплікою в
діалозі або конкретним немовленнєвим вчинком.
Отже, можна зробити висновок, що успішність «розкодування» імпліцитної інформації у
драматургічному тексті значною мірою залежить від таких чинників: 1) особи адресанта й
адресата; 2) ситуації;3) контексту.
Спільність пресупозицій автора і читача в нашому випадку найчастіше роблять неконвенційні
висловлювання комунікантів семантично прозорими.
Та ми повинні пам’ятати і про вагому роль драматургічного тексту, оскільки розуміємо його як
комунікативний акт, який твориться відповідно до наміру автора донести до реципієнта (читача
або слухача) певну інформацію. У творі такою інформацією є складна лексико-граматична,
стилістична та семантична структура, елементи якої взаємопов’язані між собою і представляють
драму як мовно-естетичну систему та виражають авторську суб’єктивну модальність. «Ці елементи
поєднуються у певному порядку і перетинаються у двох площинах: денотативній (гіпогіперонімічні, синонімічні, антонімічні зв’язки) та конотативній (емоційність, оцінність,
функціонально-стилістичні та образно-експресивні засоби)» [1, с. 6]. Вони наділені різною
текстотвірною силою на рівні синтагматики, прагматики та міжрівневих зв’язків як між власне
мовними одиницями всередині тексту, так і немовними, екстралінгвістичними чинниками, або
«паралінгвістичними маркерами», за термінологією. Під міжрівневими зв’язками розуміємо
відтворення значень тих чи інших ідей, образів, емоцій на графічному, звуковому, морфологічному
і синтаксичному рівнях, а також за допомогою стилістичних засобів і риторичних фігур, які
виконують у тексті роль формальних індикаторів. Проілюструємо це на прикладах із сучасної
драми:
Олег заграв на гітарі, учні включилися в гру. Несміливий початок переростає в запальний
танець. У самій кульмінації лунає стукіт у двері.
ОЛЕГ (радісним напівшепотом.) Молодці! Діана була права! (…)
АНТОН. Шкода тільки – перебили...
КАТЯ (Славкові.) А ти мені ногу ледве не відтоптав, ведмідь![Новицька С., с. 7].
Смисл – Антон наступив на ногу дівчині дуже сильно. Для того, аби передати гнів та лють дівчини,
автор вдається до метонімії, а саме – гіперболізації Антона.
СИМОНА. (Глузливо). Ассо, а ти хоча б знаєш, хто це такий?
АССО. Знаменитий льотчик, який вперше здійснив переліт від Франції до Південної Америки?
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ЕДІТ. Симоно, пам’ятаєш, як він тоді пригостив мене шампанським? Я такого ще ніколи не пила. Я
і тебе коли-небудь таким пригощу.
СИМОНА. А пам’ятаєш, як Мермоз збирав для тебе гроші? Він узяв свого капелюха і пустив його по
колу.Ах, яким же він був гарним... (Мстиво дивиться на АССО). Ось про кого, напевно, мріє не одна
жінка Франції![Миколайчук-Низовець О., с. 11].
Смисл – бажаний кавалер серед жінок. Еліпсис, адже читач розуміє, що автор пропустив іменник
«чоловік».
Роман. А я от не жалкую. Ні про що не жалкую. Особливо як відпочив без тебе. Ніхто мозок
не свердлив.
Зіна Авжеж, твоя фарбована лялька навіть слухає тебе з відкритим ротом.
Роман Так слухає, а ти… [Конощук С., с. 5]
Смисл – ти мене ніколи не хочеш вислухати. Еліпсис.
НОРА. Вчора у мене біля скроні просвистіла цегла. Ледь не вбила.
ЛІКА (після паузи). Жах… І хто ж її кинув?
НОРА. Сподіваюсь, ніхто. Просто собі впало.
ЛІКА (іронічно). Святий дух кинув? [Неждана Н., с. 2].
Смисл – вжито у розумінні «хіба можливо, щоби цегла сама впала», на це мала бути якась причина.
Антифраза.
Бальзак хоче підвестися, але Кноте зупиняє його.
КHОТЕ. Обеpежно, не pобiть piзких pухiв, не пiдводьтеся.
БАЛЬЗАК (безсило падає на подушку). Я – Пpометей...[10, с. 25].
Смисл – я сильний, почуваюся повністю здоровим. Метафора (уособлення).
БАЛЬЗАК у своїй кiмнатi, пpацює над текстом. Стук у двеpi. Вiн вiдчиняє. Hа поpозi – АННА.
ОHОРЕ. Аннет, яка честь, цiлую кiнчики ваших кpилець, янголе мiй. [Неждана Н., с. 22].
Смисл – дуже радий вас бачити. Використавши метафори «кінчики крилець», «янгол»
(уособлення), автор передає ніжність і витонченість зовнішності дівчини.
ВОНА інстинктивно робить різкий рух ногою, перечіпляється через парканчик і падає на дах.
ВІН підскакує і допомагає підвестись.
ВОНА. У-у-у...
ВІН. Що таке?
ВОНА. Нога... [Неждана Н., с. 13].
Смисл – вираз «нога…» є еліптичним, оскільки читач самостійно домислює, що йдеться про біль ноги.
ВІН. Знаєте, у мене для вас краща пропозиція...
ВОНА. Вбити його? У мене більше нерухомості немає... Жодного квадратного метра... Хоча за
нього я б дала хіба що собачу будку...[Неждана Н., с. 30].
Смисл – він не заслужив її поваги та уваги. Метонімія (літота).
ЖІНКА. Де я?
ДІВЧИНА. От мерці нахабні пішли – сама ж померла, і сама ще питає. На тому світі, потойбіч,
так би мовити. [Неждана Н., С. 2].
Смисл – померла і потрапила у світ мертвих. Евфемізм вжито з метою делікатніше пояснити ту
ситуацію, яка склалася.

У наведених прикладах важливу роль
відіграють стилістичні засоби та риторичні
фігури: метафора, метонімія (уособлення,
літота), евфемізми та ін. (звичайно, таких
прикладів у драмі є безліч, але ми у нашій
статті обмежуємося лише поодинокими
зразками для аргументування своїх думок).
Окреме
місце
належить
еліптичним
структурам, особливо характерним розмовній
мові, і в тексті твору представленим у мові
персонажів. У модерній драмі стилістичні
засоби та риторичні фігури вживаються з
метою передати своєму читачеві не лише
інформацію, яка лежить на поверхні тексту,
тобто виражена експліцитно, але й відтворити
48

ті глибинні явища, процеси й характеристики,
які читач має зрозуміти, реферуючись на
власний досвід, пережиті події і думки,
висловлені автором у різних частинах тексту.
К. Детрі цілком слушно вважає, що
імпліцитний зміст становить приховану
частину послання автора, інколи важливішу,
ніж тa, яка виражена експліцитно [12, с. 149].
Такий процес декодування тексту вимагає від
читача залучення широкого екстралінгвістичного контексту, його уявного всесвіту,
пам’яті та енциклопедичних знань, щоби
зрозуміти стратегічний задум автора. Тому
читач мусить виконати надзвичайно велику
роботу для відтворення анафоричних ланцюгів
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твору, заповнення лакун у відображенні подій,
індентифікуванні
персонажів,
визначенні
припущень.
Розглядаючи імпліцитність у художньому
тексті (драматургічному), важливо зазначити,
що імпліцитний смисл у ньому виявляється за
допомогою
деавтоматизації
імпліцитного
знання в певній комунікативній ситуації, а в
іншому випадку, ситуація спілкування в
художньому тексті має прагматично-двійний
характер. На думку Є. В. Єрмакової, ця
«двоїстість» полягає в тому, що художній текст
описує якусь певну комунікативну ситуацію,
будучи частиною комунікативної ситуації
спілкування між автором і читачем [6, с. 6].
Але доцільність використання імпліцитної
інформації буде виправданою лише тоді, коли в
тексті буде закладено інформаційне підґрунтя
для неї – вербально виражений початковий
експліцитний
зміст
або
конситуативні
показники. Для драматичного дискурсу, який є
втіленням діалогу, контекстом, на основі якого
розкриваються суб’єктивно-модальні смисли,
виступає
тематичний
діалогічний
блок,
вичленовуваний за принципом розкриття
одиничної
мікротеми, у якому мовці
обмінюються репліками, створюючи якусь
окрему думку.
Отже, у сучасній драматургії імпліцитність є
універсальною категорією мови і мовлення,
значення якої виявляється через взаємозв’язок
із відповідними експліцитними одиницями;
комплексна величина, онтологічними ознаками
якої є необов’язкова експлікація у процесі
декодування повідомлення комунікантами,
вивідність із експліцитних значень одиниць,
особливий спосіб вираження; це інтерпарадигмальний феномен, що інтегрує в одній
семантичній
площині
логіко-філософські,
психологічні та лінгвістичні чинники.
Незважаючи на усі представлені твердження, присвячені категорії імпліцитності, це
питання залишається нез’ясованим. Уся
повнота проблеми міститься у відсутності
комплексного підходу до визначення цього
поняття, а проблематика реалізації імпліцитності не знайшла широкого висвітлення у
лінгвістиці останніх десятиліть.
Тому імпліцитність виступає актуальним
напрямком сучасного мовознавства, який
вимагає чіткого дефінування цього поняття,
визначення особливості його прояву у тексті та
виокремлення засобів його реалізації на різних
мовних рівнях. А художній твір, як особливий
вид комунікації, має у своєму розпорядженні
багатий арсенал лінгвістичних засобів для

розкриття головних тем твору, характерів
персонажів, соціальних конфліктів.
На завершення зазначимо, що будь-які
форми спілкування містять у собі елементи
імпліцитного змісту. Прямі і непрямі
висловлювання, як протиставні типи, не
можуть бути відокремленими один від одного
на основі будь-яких однозначних формальних
показників, виражених в комунікативній
структурі тексту. Сучасна драматургія, як
особливий вид комунікації, має у своєму
розпорядженні багатий арсенал лінгвістичних
засобів для розкриття головних тем творів,
характерів персонажів, соціальних конфліктів.
За допомогою маркерів імпліцитності, лексикостилістичних
та
риторичних
засобів
приводиться у рух складний механізм твору,
який поєднує експліцитні й імпліцитні способи
передачі інформації, а їх сукупність надає
творові естетичної оцінки й емоційного
забарвлення.
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МЕТОДИКА. ПРАКТИКА. ДОСВІД.
Зоряна Максимович

Мультимедіа на уроках
Сучасний вчитель має переваги над
найдосконалішим комп’ютером. Справа в тому,
що міжособистісні взаємини не вдається
формалізувати за допомогою алгоритмів.
Сьогодні погляди, смаки та ставлення до
подій, що відбуваються, формуються у підростаючого покоління переважно під впливом
засобів масової інформації, комунікації, освітніх інформаційних технологій, що викликає
необхідність актуалізації питання комп’ютеризації освіти. Цій важливій проблемі пильну увагу приділяють не лише освітяни, а й психологи.
Важливою складовою інформатизації освітнього процесу є накопичення досвіду створення
та використання мультимедійних засобів на
уроці.
Мультимедіа (лат. multum – багато й англ.
media – засоби) – система сучасних технічних
засобів, що дають змогу працювати з текстовою

інформацією, графічним зображенням, звуком
(мовлення, музика, ефекти), анімаційною
комп’ютерною графікою (мальовані фільми,
тривимірна графіка) в єдиному комплексі; один
із перспективних напрямів, що найбільш
швидко розвиваються, особливо в галузі освіти.
Науково-педагогічна література подає безліч
різноманітних мультимедійних жанрів. Найпоширенішими в процесі викладання фізики є:
- динамічні таблиці;
- тестові завдання;
- літературний портрет;
- віртуальні екскурсії;
- слайд-твір;
- медіа-проект;
- самодиктант;
- медіа-урок;
- блок-тема;
- творчі презентації.

Динамічні таблиці
Допомагають учням зрозуміти процес «народження» і функціонування фізичного закону чи
формули: потрібні елементи з’являються і зникають, рухаються, збільшуються, переміщаються;
іноді для створення бажаного ефекту застосовують звукове оформлення, анімаційні вставки тощо.
Матеріал підбирають з орієнтацією на асоціативне, образне мислення учнів, що дає змогу швидко
запам’ятати та якісно застосувати набуті знання.
Тестові завдання
Надзвичайно вдало можна формувати на інтерактивній дошці. Для цього існують спеціальні
програми, проте можна обійтися і без них, розташувавши кожне запитання та варіанти відповідей
на нього на окремому слайді. Такі тестові завдання зручно використовувати на уроках вивчення
нового навчального матеріалу, удосконалення знань та формування експериментальних умінь,
узагальнення та систематизації знань, контролю та коригування знань і вмінь.
Літературний портрет
Мультимедійний проект, що містить документи, фотографії, таблиці, ілюстративний матеріал,
аудіо- та відеофрагменти, скомпоновані у послідовному порядку, і дає змогу найбільш повно й
яскраво розповісти учням про життєвий і творчий шлях видатного фізика.
Віртуальні екскурсії
Відеорозповідь про винаходи у галузі фізики, історію створення фізичних приладів та їхнє
використання у повсякденному житті; до кожного відеосюжету розроблені відповідні завдання, які
учні виконують під час уроку. Так, віртуальна екскурсія знайомить учнів з новинками НТП,
видатними науковцями, здійснює зв’язок фізики з природою, розширює світогляд учнів, сприяє
їхньому розвитку навіть в умовах, коли справжня екскурсія з певних причин неможлива.
Слайд-твір
Мультимедійний продукт, створений на відповідну тему самими учнями. Це свого роду
диференційований, індивідуальний підхід до домашнього завдання. Рекомендуємо такий вигляд
слайду-твору:
Увага!, Проблема:, Перевага…, Важко оцінити…
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Медіа-проект
Кожен школяр – учасник проекту – вибирає для себе індивідуальні засоби й оптимальний темп
діяльності, виявляє самостійність, творчість, наполегливість у досягненні мети. Навчальна робота
організовується в індивідуальній та груповій формах і складається з трьох етапів:
- відбір та вивчення інформаційно-професійної проблеми, засвоєння комп’ютерної мультимедіатехнології;
- створення та колективне обговорення пробних комп’ютерних мультимедіа-презентацій,
підготованих на запропонованому вчителем інформаційному матеріалі;
- підготовка й представлення розгорнутої мультимедіа-презентації з проблеми із залученням
додаткової, знайденої учнями інформації, яка викладена з урахуванням власної точки зору.
Самодиктант
Давно відома форма перевірки знань, проте у мультимедійному форматі вона працює набагато
ефективніше. На дошці – формула з пропущеними фізичними величинами, завдання на увагу або
логічні пари (бажано, щоб у кожного учня був такий самий друкований текст). У процесі роботи
учні аналізують завдання, виправляють неточності, якщо вони свідомо допущені, роблять на
дошці відповідні записи. Отже, економиться час та необхідність записувати текст у зошити.
Увага! Використовуються завдання тільки на вивчений матеріал. Учень виконує лише той обсяг
роботи, який йому під силу (диференційований підхід). Бажано вмістити відповідну ілюстрацію до
тексту.
Медіа-урок
Сукупність різноманітних мультимедійних прийомів, що застосовуються впродовж 45 хвилин
уроку та сприяють повному розкриттю й усвідомленню учнями теми уроку. Такий урок – яскравий,
динамічний, результативний.
Блок-тема
Комплексний матеріал за певною великою темою, розташований у послідовному порядку і
поділений на мікротеми за допомогою функції «гіперпосилання».
Використання на уроках мультимедійних презентацій – це співпраця викладача з учнями, яка
допомагає встановити тісний зв’язок між учнями та педагогом і включити учнів у зовсім нову
сферу навчання, це науковий пошук нових ідей, обґрунтування фактів і створення авторської
методики навчання.
Упровадження сучасних досягнень у сфері мультимедійних технологій в освіту дає змогу
реально полегшити працю вчителя, а саме:
підвищити мотивацію учнів до навчання;
оптимізувати ефективність та якість педагогічного процесу;
створювати інформаційне середовище, що стимулює інтерес і допитливість учнів;
значно полегшити процес навчання через реалізацію одного з фундаментальних методів –
наочності.
Наочність, за Я. А. Коменським, є «золотим правилом дидактики».
Навчальний результат використання мультимедійних презентацій полягає у забезпеченні
чіткості початкового сприйняття предмета, що вивчається, від чого залежить уся подальша робота
та якість засвоєння.
Цінними на уроках з використанням мультимедійних презентацій є:
інтенсифікація навчально-виховного процесу;
багатоаспектний розвиток учня;
ефективніше використання навчального часу;
наочність поданого навчального матеріалу;
оперативність одержуваної інформації;
передача і подання інформації в чіткому і структурованому вигляді;
легке поновлення і конвертування інформації в інші формати;
можливість розвитку просторового мислення;
підсилення мотивації навчання шляхом активного діалогу учня з комп’ютером;
активізація процесів сприйняття і формування уявлень.
Недоліки використання мультимедіа:
кожному учневі необхідний доступ до мультимедійного комп’ютера;
необхідне спеціальне обладнання для роботи програм (комплекс мультимедіа);
розробка може вимагати значних фінансових затрат та затрат часу;
Internet надає величезну кількість інформації, яка може «збивати» учнів;
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стандарти перебувають у стадії розробки і поки що не можна визначити, хто буде займати
провідні позиції;
системи мультимедіа – це насичене інформацією середовище і для того, щоб експлуатувати їх у
повному обсязі, потрібний добір значної кількості матеріалів;
неможливе передавання особистого ставлення або поведінки;
для декого з учнів важко сприймати інформацію з екрана;
практично немає мультимедійних програм українською мовою;
не розроблена методика використання в освіті.
Комп’ютери та інформаційно-комунікаційні технології проникли в усі сфери життя сучасної
людини. Персональний комп’ютер став нашим супутником. Без нього не обходяться наші діти:
68% підлітків вважають ПК робочим інструментом, 44,2% використовують його для розваг, 23,3%
– як можливість спілкуватися з друзями, 15,8% – як спосіб «відключитися» від дійсності.
Проте комп’ютер не може повністю замінити вчителя:
по-перше, саме вчитель має можливість зацікавити учнів, стимулювати допитливість, завоювати
їхню довіру;
по-друге, тільки вчитель може спрямувати учнівську увагу на ті або інші важливі аспекти
предмета, який вивчається;
по-третє, тільки педагог може відзначити старанність школярів та знайти шляхи, як спонукати
їх до навчання. Таку роль вчителя ПК ніколи не зможе взяти на себе.
Орієнтовна схема проведення уроку з використанням ІКТ
№

Етапи та зміст уроку
Предмет, клас
Тема уроку
Мета уроку
Які саме ІКТ
використовуються на уроці
Тип уроку
Обладнання уроку

Методи, прийоми, засоби, форми навчання
Навчальна

Розвивальна

Виховна

Хід уроку
І
ІІ

Організаційний момент
Актуалізація знань

ІІІ

Перевірка домашнього
завдання
Повідомлення теми, мети,
завдань уроку
Сприймання й усвідомлення
учнями нового матеріалу
(введення теоретичних знань,
виконання розумових дій)
Закріплення знань (тренувальні вправи на осмислення
знань, формування умінь і
навичок на основі знань)
Контроль засвоєння знань

ІV
V

VІ

VІІ
VІІІ

ІХ
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Постановка домашнього
завдання

Підсумок уроку

Фронтальне опитування (ТСО, дошка, підручник, зошит)
Індивідуальне
опитування
Основні завдання
уроку (учитель)
Створення наочних
ілюстрацій, пояснення
нового матеріалу
(ПК)
Постановка завдань
для повторення та
узагальнення (ПК)

Індивідуальне опитування (підручник,
зошит, картка, ППЗ)

Фронтальне
опитування (учитель)

Обговорення отриманих результатів
(учитель, учень, ПК)

Повідомлення домашнього завдання та
його роз’яснення
(учитель, підручник,
ППЗ)
Оголошення
кількісних результатів
(учитель, ПК)

Розв’язання
проблемних ситуацій
(ПК)
Виконання завдань
(ПК)

Якісний аналіз
досягнення
висунутих цілей
(учитель, ПК)

Організація
супровідного
діалогу
(учитель)

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2014 / № 2
Література
1. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі: Монографія. – Запоріжжя: Просвіта,
2000. – 160 с.
2. Голицына И.Н. Формирование научного мировоззрения учащихся на основе взаимосвязи естественно-научных
дисциплин с ИКТ // Школьные технологии. – №3. – 2012.
3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П. Наволокова. – Х.: Основа, 2009. – 176 с.
4. Крылов А. Мультимедийные учебные материалы: цели, способы и результаты использования // Школьные технологии.
– №3. – 2012.
5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат, – М., 2000.
6. Освітні технології: Навч.-метод. посібн. / О.М. Пехота, А.3. Кіктенко, О.М., Любарська та ін. За заг. ред. О.М. Пехоти.
– К.: А.С.К, 2004. – 256 с.
7. Перспективні освітні технології: Навч.-метод. посіб. / За ред. Г.С. Сизоненко. – К.: Гопак, 2000.
8. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособ. – М.: Народное образование, 1988.
9. Шебаніц. В. Традиційні та інноваційні методи // Відкритий урок. – №3. – березень 2013.

Ірина Васюник

Як творчо та ефективно навчати математики методом PBL
Закінчуючи школу та вступаючи в доросле
життя, учні часто не можуть реалізувати свої
знання на практиці. Застосувати формули,
обчислення чи інші математичні складові у
буденному житті досить важко. Чому так?
Можливо тому, що в школі з різних причин
(нестача
часу,
досвіду…)
не
вчать
застосовувати теорію на практиці, а показують
стандартні алгоритми обчислень, не залишаючи
місця для творчого підходу.
Відходячи від традиційного навчання,
вводячи логічні та нестандартні завдання, ми
можемо розбудити бажання вчитися і
допомогти учням полюбити математику. У
цьому може посприяти метод PBL. За кордоном
цим методом навчання користуються Польща,
Нідерланди, Великобританія, Данія та Іспанія.
Історія виникнення PBL пов’язана з
Медичним університетом Мак Маєстра в
Канаді. Ще в 1969 році професор Берроуз
запропонував метод проблемно-орієнтованого
навчання. У процесі викладання студентів
вводили у певну проблемну ситуацію, яку
потрібно було вирішити. Це давало можливість
шукати відповідь самому, аналізуючи та
роблячи певні висновки, і таким чином крок за
кроком дійти до розв’язання поставленої задачі.
Метод PBL (Problem Based Learning) – це
метод навчання, який сконцентрований на
учнях та заохочує їх до отримання нових знань
через вирішення складних питань у контексті
проблемної ситуації. Акцент в цьому методі
ставлять на вмінні навчатись, поєднувати
теорію та практику, аналізувати, висувати
гіпотези та робити висновки. Перед учнем
постає проблемна ситуація, яка пов’язує
навколишній світ та певну дисципліну, вона
кидає виклик, змушує «увімкнути» мислення та
шукати вирішення різними шляхами. Навчання

у групах дає змогу дітям спілкуватися з
однолітками, вчить висловлювати свої думки,
брати участь у дискусіях та відстоювати свою
точку зору. У процесі дослідження важливою є
кожна ідея, кожна думка, якою б безглуздою
вона не здавалась. Учні мають можливість
самостійно зробити висновок, що вони на
певному етапі помилились і можуть виправити
цю ситуацію, ставлячи все нові і нові питання
та даючи відповіді на них. Учні здобувають
знання,
коли
досліджують
поставлену
проблему, обговорюють ідеї, займають певну
позицію, переоцінюють свої думки і нарешті
приходять до конкретного висновку та певного
результату.
Порівнюючи традиційний метод навчання та
метод PBL, можна побачити, що роль учителя
змінюється – з експерта знань він перетворюється у «творчого аніматора» – помічника та
куратора. Спосіб передачі знань учитель →
учень
змінюється
на
двосторонній
учитель↔учень. Педагог у PBL досліджує та
контролює процес навчання з допомогою
мотиваційних питань, вивчає погляди школярів
на ту чи іншу проблему, спрямовує у правильне
русло розв’язування задачі, проте не
втручається у сам процес, але, звичайно,
стежить та зберігає інтерес учнів до проекту.
Натомість учень – творець знань та
активний учасник досліджень. З пасивного
слухача перетворюється у справжнього
«доктора Хауса», який методом «спроб і
помилок» шукає свій власний шлях до істини.
Здатність помилятись на певних етапах
дослідження вчить не опускати руки, а шукати
інший вихід із ситуації.
Отже, метод PBL ставить учня в центрі
процесу передачі знань та спонукає його до
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самостійного вирішення проблеми. Каталізатором існування проблеми в методі PBL є:
- формування мети, якої ми хочемо
досягнути;
- існування обмежень та перешкод у
досягненні поставленої мети.
Головними засадами цього методу навчання є:
1. Учень бере на себе відповідальність за
процес навчання і самостійно складає план
власного розв’язання проблемної задачі.
2. Проблема – початкова точка вивчення
нового знання. Ситуації, які поставлені перед
учнями, мають бути максимально схожі до
проблем з повсякденного життя. Подаються
тільки вихідні дані для можливості висування
учнями різних гіпотез та можливих рішень.
3. Інформація повинна об’єднувати знання,
отримані з різних тем навчальної програми, які
є важливими для розуміння та вирішення
поточної проблеми. У робочому процесі
досліджень потрібно звертатись до вже набутих
знань і правильно використовувати їх. Дається
можливість, з одного боку, закріпити знання, а
з іншого – поєднати їх з новою інформацією.
4. Учні беруть активну участь у груповій
роботі. Співпраця в методі PBL є важливим
навиком, який учень повинен набути у процесі
навчання. Вміння комунікувати сформує стійку
особистість, яка вмітиме працювати у різних
колективах.
5. Учні
рефлектують,
аналізують
та
обговорюють кінцевий результат роботи.
6. Належне оцінювання праці. Така оцінка є
дуже помічною інформацією для учня, дає
можливість побачити, що він знає, а що
потрібно вивчити, щоб у майбутньому
ефективніше вирішувати проблеми.
Отже, шукаючи рішення, учень здобуває
нові знання та навички, вивчає предмет глибше
через нові запитання, які виникають під час
досліджень.
Розглянемо основні етапи процесу навчання
за методом PBL:
1. Створення групи.
Формується певна робоча група з учнів.
Учасники знайомляться між собою, встановлюють певні правила, що гарантують
функціонування групи.
2. Формулювання проблеми.
Перед групою ставиться проблемна ситуація. Учні працюють у групі, щоб ідентифікувати та пояснити проблему, формулюють
запитання, які пов’язані з пошуком рішення, та
збирають відомі факти. По черзі висловлюють
свої версії щодо завдання, щоб встановити
розуміння проблеми в групі.
3. Генерування ідей.
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Учні досліджують шляхи вирішення
проблеми, задаючи запитання. Колективно
обговорюють та шукають ідеї, які допомогли б
їм зрозуміти та вирішити ситуацію. Висувають
гіпотези, пропозиції, можливі рішення або
пояснення чи судження, які можуть допомогти
розв’язати чи зрозуміти проблему.
4. Виявлення перешкод та обмежень.
Учні визначають те, що вони знають, а що
ні. Складають план дій. Ідеї, які учні не можуть
зрозуміти, формулюються у вигляді питань.
Учасники проводять дослідження в різних
областях, з різних тем, щоб зібрати
якнайбільше інформації.
5. Самостійне вивчення.
Учні
виконують
роботу
самостійно.
Працюють з літературою та інформаційними
ресурсами, шукаючи додаткову інформацію.
Підсумовують здобуті знання для подальшого
використання.
6. Синтез та застосування.
Відновлюючи працю в групах, досліджують
попереднє вивчення проблеми. Аналізують,
критикують та об’єднують своє нове знання у
контексті проблеми. Беруть участь у повторювальному та безперервному «очищенні»
інформації і визначенні нових проблем, що
виникають унаслідок заглиблення у задану
ситуацію.
7. Рефлексія та зворотний зв’язок.
Учні оцінюють функціонування групи,
дають аналіз дотримання узгоджених на
початку роботи правил. Розмірковують над
своїм власним процесом вирішення проблеми
та поясненням результату. Учні представляють
свої результати у довільній формі та
обговорюють їх з учителем. Має бути
зворотний зв’язок у вивченні матеріалу.
Важливо, що в методі PBL кроки під
номером 2–6 можна повторювати. Учні можуть
повертатись при потребі до певного етапу
знову і знову, обговорювати, працювати
самостійно та виявляти нові запитання, що
потребують відповіді. Роль вчителя полягає в
нагляді, щоб весь цей процес проходив у межах
методу PBL.
Переваги методу PBL:
1. Відображається практичне застосування
знань у широкому контексті, що значно
збільшує мотивацію до навчання.
2. Розвиваються здібності учнів шукати
нові знання, досліджувати та вирішувати
поставлені задачі.
3. Покращується здатність працювати в
команді,
обмінюватись
інформацією
та
комунікувати.
4. В учнів формується здатність працювати
самостійно.
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Закордонна практика застосування методу
PBL у навчанні свідчить про те, що учні
досягають
значно
більших
результатів,
висуваючи власні стратегії, це змушує їх
мислити критично, творчо та неординарно.
Навчання за методом PBL в математиці
покращує:
Сприйняття – здатність побудувати
математичну модель ситуації поза межами
предмета, ефективно й активно вивчити
проблему з погляду математики, зауважити
невирішені проблеми та перевірити гіпотези.
Асиміляцію – здатність розрізняти і бачити
схожість та відмінність, вміння абстрагуватися
та
узагальнювати,
класифікувати
та
узгоджувати.
Обробку – здатність робити висновки і
передбачати наслідки спланованої діяльності,
аналізувати роботу та спланувати подальшу,
інтерпретувати
результати
математичного
мислення.
Зберігання – здатність зберігати знання, що
були здобуті під час такого навчання.
При створенні проекту методом PBL
потрібно чітко дотримуватись певної схеми:
1. Назва проекту.
2. Формулювання проблеми, мети проекту –
чого мають досягти учні під час його виконання.
3. Вказують ключові слова та поняття.
4. Вказують допоміжні матеріали.
5. Формулюють проблемн задачу та
багатогранні запитання.
6. Вказують час, що дається на виконання.
7. Представлення проекту.
8. Вказують критерії оцінювання проекту.
9. Рефлексія та оцінювання.
10. Додаткові
питання,
які
можуть
виникнути.
Приклад PBL проекту для 9-11 класів.
1. Назва «Дорога до дива через калейдоскоп
фракталів».
2. Метою проекту є ознайомлення учнів з
поняттям «фрактал», видами фракталів та
сприяння
вмінню
розпізнавати
у
навколишньому середовищі. Популяризація
наукового підходу до навколишнього світу.
Розповсюдження наукових знань «фрактал» в
сучасній та доступній формі.
Учень:
- послуговується поняттям «фрактал» з
метою пошуку прототипів у навколишньому
середовищі;
- знає принципи утворення фракталу n-го
порядку;
- вміє будувати фрактал n-го порядку;
- вміє конструювати он-лайн фігури,
механізми та ландшафти з допомогою
фракталів.

3. Ключові поняття:
- Фрактал;
- крива Коха;
- одиниці мір;
- формули периметра та площі.
4. Допоміжними
матеріалами
слугуватимуть
математична
література,
довідники та інтернет-ресурси.
5. Проблемна задача:
- побудувати
власний
фрактал
на
довільному n- кутнику;
- порахувати периметр та площі фракталів
1-го, 2-го, 3-го та n-го порядків;
- порахувати кількість вершин у фракталі
n-го порядку.
Проблемні питання: де зустрічаються
фрактали в мистецтві?
де зустрічаються фрактали в природі?
де зустрічаються фрактали в біології?
6. Час виконання: 1 тиждень.
7. Представлення результатів.
8. Критерії оцінювання:
- вміння будувати фрактали;
- вміння шукати периметр та площу;
- вміння рахувати кількість вершин;
- дослідження фракталів у навколишньому
середовищі;
- яким чином відбулось представлення
результатів.
9. Оцінювання:
розробляється
таблиця
оцінювання за кожним критерієм.
10. Додаткові питання:
- хто досліджував фрактали?
- які бувають види фракталів?
- ряди та фрактали: що спільного?
- фрактали в різних країнах?
- створити фрактал-витинанку;
- фрактал і симетрія;
- в якій науці фрактали зустрічаються
найчастіше?
Цей приклад можна втілювати в 9 класі, і з
кожним наступним роком повертатись до
нього, оскільки з вивченням нових тем будуть
виникати нові запитання.
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що
метод PBL поєднує в собі і метод проектів і
метод проблемного навчання. Втілюючи такий
метод у навчальному процесі, можемо
підвищити мотивацію, розвивати зацікавлення
та творчий підхід до вивчення математики.
Така форма навчання, яка відображає реальний
світ через призму науки, використовує життєві
ситуації, розвиває самостійність та пов’язує
теоретичні знання з наочною практикою. Саме
в методі PBL учням надається можливість
бачити вихід із ситуації там, де інші не бачать,
задачі
нетрадиційним
та
розв’язувати
способом. За словами Джорджа Поле, єдиним
55

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2014 / № 2

способом вивчення математики є активна
участь: створення проблеми та її вирішення.
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Проект
«Час та його вимірювання»
Керівник проекту: Гавінський Степан Михайлович, учитель фізики Костенівської СЗШ І–ІІІ ступенів.
Тип проекту: інформаційно-пошуковий.
Учасники проекту: Бурбулевич Соломія, Колич Марта, Шпат Христина. Дубінський Василь –
учні 7 класу Костенівської СЗШ І – ІІІ ступенів.
Проблема: Час – одне з основних понять фізики і філософії, одна з координат простору, вздовж
якої протягнуті світові лінії фізичних (матеріальних) тіл.
Мета проекту:
зібрати інформацію про час та історію виникнення поняття;
зібрати інформацію про види годинників;
виготовити водяний годинник, проградуювати шкалу;
розробити рекомендації щодо використання водяного годинника для малих проміжків
часу.
Завдання проекту:
Організація інформаційно-пошукової роботи учнів з означеної проблеми.
Проведення презентації проекту у формі семінару за такими тематичними питаннями:
1. Час та його вимірювання. Види годинників.
2. Годинники без стрілок.
3. Водяний годинник – клепсидра.
4. Історія створення годинників.
I. Актуалізація проблеми
За останні 100 років спосіб життя людини дуже змінився. Люди навчилися будувати добротні
затишні будинки, залізничні й шосейні дороги. Для дослідження далеких планет запускають
автоматичні космічні станції. Хірурги користуються лазером, оперуючи хворих. Електростанції
виробляють електричну енергію за допомогою швидких бурхливих річок, тепла від спаленого
вугілля чи нафти та атомної енергії. Телебачення і комп’ютерна техніка набагато пришвидшили
обмін інформацією.
Змінилася наша Земля. 4600 мільйонів років тому це була вогняна суміш киплячих кам’яних
порід і шкідливих газів. 230 мільйонів років тому на Землі жили динозаври. І тільки 35 мільйонів
років тому з’явилися живі організми.
Все змінюється з плином часу.
Як спостерігати час? Чи можна його виміряти? Ці запитання цікавлять багатьох людей. І ми,
школярі, хочемо відчувати час, іти в ногу з часом, розуміти все, що відбувається з часом. У
навколишньому середовищі усі події, зміни явищ проходять з часом. Тому ця тема така актуальна, і
ми починаємо дослідження.
II. Етапи реалізації проекту
Діагностико-концептуальний:
1. Створення і визначення функцій пошукових груп.
2. Розподіл доручень між керівником та учасниками проекту.
3. Пошук джерел інформації з поданої теми.
Організаційний:
1. Збір матеріалів з науково-популярних видань на тему: «Час та його вимірювання»
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2. Систематизація та оформлення отриманого матеріалу.
Практичний:
Проведення презентації проекту у формі семінару.
Створення комп’ютерної презентації проекту.
Розміщення матеріалів проекту та його презентації на сайті школи.
III. Очікувані результати
Формування знань про принцип дії годинників без стрілок.
Удосконалення життєвих компетентностей учнів: інформаційної, соціально-трудової, вміння
вчитися.
Формування навичок дослідницької роботи.
Удосконалення вміння орієнтуватися в інформаційному просторі та аналізувати отриману
інформацію.
Створення ілюстративних та інформаційних матеріалів.
Семінар
1. Час та його вимірювання
1.1. Історія виникнення часу.
1.2. Одиниці часу.
1.3. Повсякденні одиниці часу.
2. Годинник. Види годинників.
3. Люди, яким ми завдячуємо виникненням годинника
1. Час та його вимірювання
1.1. Історія виникнення часу
У Стародавньому Римі перехожий, якому було задано запитання, котра година, вказав на стовп
посередині круглої площини. Сонце, рухаючись від сходу до заходу, переміщало тінь від
стовпа, яка слугувала стрілкою сонячного годинника. «Час можна виміряти і кроками, – сказав
далі римлянин, пройшовся по тіні людини, котра запитувала, і додав, – довжина тіні – вісім
ступнів. Значить, мені пора вечеряти. Прощавайте!»
На шляху з Риму в Єгипет запитали котра година у подорожнього. Він дістав маленький
стержень, вставив його в отвір у своїй палиці, і тінь від стержня вказала на одну з поділок, що
були на палиці. Виявляється, палиця служила ще й переносним годинником. «І цей метод
визначає час з допомогою сонця й тіні, а як бути вночі, коли на небі тільки Місяць і зірки?»
У Древньому Єгипті можна було побачити НІЧНІ ЗОРЯНІ ГОДИННИКИ. У відповідь на
запитання про час єгиптянин всівся лицем на північ, а його помічник – навпроти нього. Кожний
з них тримав дощечку з підвісом. Єгиптянин провів уявну лінію від своєї дощечки до дощечки
помічника і сказав: «Полярна зірка над правим вухом. Значить, нам давно пора лягати спати».
o І пояснив: «Ми визначаємо час, спостерігаючи за рухом зірок через меридіан. А потім дивимось
в зоряну карту і таблиці, де для кожної з 12-ти годин ночі вказано місце знаходження визначеної
зірки: «над правим вухом», «над лівим плечем»… Нічне небо – це великий годинник, потрібно
тільки вміти користуватися ним.
Тут, у Древньому Єгипті, час вимірювали... водою. ВОДЯНІ ГОДИННИКИ – велика чаша з
маленьким отвором у дні і спеціальними поділками на внутрішній поверхні. Повільно
витікаючи, вода відкривала наступну поділку – вказівник визначеної години. Так одна за одною
текли години.
У Стародавній Греції водяними годинниками відмірювали час, необхідний для виголошення
звинувачувальних чи захисних промов у суді. Якщо вирішувалося просте питання, наприклад,
кому належить коза, то в чашу годинника наливали небагато води, тобто «заводили» їх
ненадовго. Якщо ж вирішувалась доля людини, то чашу наповнювали до країв. А про
балакучого суддю говорили: «В його промові багато води».
Водяні годинники були популярні у багатьох країнах. В Індії можна побачити чашу з водою, в
якій помалу тонув кораблик із спеціальною пробоїною в дні. Він тонув-тонув і врешті опинявся
на дні. Час, необхідний на цей процес, приймався за одиницю часу. «Я вчуся цінувати час так,
як його цінують пасажири потопаючого корабля», – говорив капітан корабля.
У Стародавньому Китаї можна побачити годинники, на яких... зважували час. Вода витікала з
чаші через дзьоб іграшкової пташки і накопичувалась в посудині, встановленій на вагах.
Стрілка вагів пересувалась на чергову «ке» – старокитайську міру часу (100 хвилин у перекладі
на нашу систему часу). Результатом зважування було: 100 хвилин важать приблизно 400 грам.
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Китайські вогняні ГОДИННИКИ-БУДИЛЬНИКИ діють просто. Зліплену з розтертого в
порошок дерева і смоли довгу паличку підпалюють з одного кінця і кладуть у чашу годинника,
де вона повільно горить, відміряючи час. Будильник розбудить тебе, якщо підвісиш дві гирі над
тим місцем, куди вогонь підійде в призначений час. Нитка перегорить, і гирі з гуркотом впадуть
на мідну тацю.
У XIII столітті в Західній Європі замість води спробували використати пісок. Так з’явилися
ПІСОЧНІ ГОДИННИКИ. Коли весь пісок з верхньої колби висипався в нижню, годинник
перевертали «догори ногами» і він знову починав відмірювати черговий проміжок часу. Інколи
людина носила пісочний годинник з собою, прикріпивши його до ноги нижче коліна.
Найкращий пісок для годинника – товчений мармур.
В Іспанії, опинившись в гостях у Карла V, можна побачити велику свічку з 24-ма поділками.
Свічка, згоряючи, зменшувалась на одну поділку в годину. «Ще одна година минула!» – кричав
королю слуга, який слідкував за годинником-свічкою.
Проте такі годинники були не дуже точні, великі і незручні в користуванні. Як виміряти час
темної, беззоряної ночі, коли вода замерзає, а вогонь гасне на вітрі?.. Потрібно було винайти
такий двигун для годинників, який міг би діяти незалежно від часу доби і погоди. І люди
вирішили використати СИЛУ ПРИТЯГАННЯ Землі.
У XV столітті вже винайшли ПРУЖИНУ. Годинник заводили з допомогою ключа, закручували
ним пружину – довгу пружну сталеву стрічку. Після цього пружина починала повільно
розкручуватись, крутила вал-барабан, а той з допомогою зубчастих коліщат – годинну стрілку.
Застосовуючи пружину, почали виготовляти маленькі кишенькові годинники, подібні до
сучасних.
У XVIII столітті, коли ще не існувало яскравого електричного освітлення, роздивитись у
напівтемряві стрілку кишенькових годинників було нелегко. І годинникарі створили годинники
з боєм. Натиснеш на кнопку – і маленький молоточок в годиннику ударяє по дзвіночку, показує
час. У данської королеви годинники були вмонтовані в перстень, і молоточок вдаряв не по
дзвіночку, а по королівському пальці.
Повертаючись у наше XXІ століття, розуміємо, що ми вміємо користуватися і сонячним, і
зоряним, і водяним, і вогняним, і пісочним годинниками.
1.2. Одиниці часу
Історично основною одиницею для вимірювання коротких інтервалів часу була доба (часто кажуть
«день») – рівні періоди обертання Землі навколо своєї осі. Унаслідок ділення доби на менші
інтервали виникли години, хвилини і секунди.
Походження поділу, ймовірно, пов’язано з дванадцятковою системою числення, якої
дотримувалися древні люди. Добу ділили на два рівні послідовні інтервали (умовно «день» і
«ніч»). Кожен з них ділили на 12 годин. Подальший розподіл години сходить до шістдесятиричної
системи числення. Годину ділили на 60 хвилин. Кожну хвилину – на 60 секунд.
1.3. Повсякденні одиниці часу
Для вимірювання триваліших інтервалів часу використовуються одиниці виміру «рік», «місяць»
і «тиждень», що складаються з цілого числа діб. Рік приблизно дорівнює періоду обертання Землі
навколо Сонця (приблизно 365 діб), місяць – періоду повної зміни фаз Місяця (так званому
синодичному місяцю, рівному 29,53 доби). Тиждень, що складається з 7 днів, не має прямої
астрономічної основи (хоча вона спочатку була прив’язана до округленої до цілого числа днів
тривалості однієї з чотирьох фаз Місяця), однак широко використовується як одиниця часу.
Місяць
Ера
Декада – 10 діб
Епоха
Тиждень
Тисячоліття
Доба
Століття
Година
Індикт – 15 років
Хвилина
Десятиліття – 10 років
Секунда 1/60 хвилини
Рік
Пора року
Квартал – 3 місяці – 1/4 року
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2.

Годинник. Види годинників
Годинник – пристрій для вимірювання часу. Більшість сучасних годинників використовують
періодичні процеси на зразок автоколивань. Історичні годинники на кшталт пісочних або водяних
використовували для вимірювання проміжків часу, наприклад, пересипання піску з однієї
половини в іншу через вузьку щілину.
Виконуючи свою основну функцію, годинники часто є художніми та ювелірними виробами, що
мають значну цінність завдяки унікальному дизайну.
Сучасні годинники – механічні, електронні або атомні, для вимірювання часу використовують
періодичні процеси – автоколивання. Принципова будова усіх типів годинників однакова: вони
мають у своєму складі коливну систему, контрольний механізм, джерело енергії та індикатор.
Контрольний механізм забезпечує надходження енергії від джерела до коливної системи порціями,
що компенсують дисипацію енергії в ній. Індикатор служить для того, щоб відображати
інформацію про час на циферблаті зі стрілками або електронному дисплеї.
Механічні годинники використовують гармонійні коливання маятника або пружини,
компенсуючи втрату енергії на тертя контрольованим надходженням енергії від джерела. Контроль
за отриманням енергії здійснюється завдяки анкерному механізму.
Маятниковий годинник має довгий стрижень із вантажем на кінці, який вільно гойдається в
обидва боки. Маятник завжди гойдається з постійною швидкістю, завдяки чому маятниковий
годинник відлічує час із великою точністю. Джерелом енергії у маятниковому годиннику є гиря,
піднята на певну висоту. Вона повільно опускається з кожним поворотом анкера, віддаючи свою
енергію маятнику.
У наручних механічних годинниках замість маятника використовуються обертальні коливання
балансира, а джерелом енергії служить скручена пружина.
У електронних годинниках використовуються коливання п’єзоелектричного кристалу кварцу,
роль контрольного механізму відіграє електронна схема а джерелом енергії є батарейка.
Найточнішими є атомні годинники, принцип дії яких полягає у вимірюванні частоти
випромінювання окремих атомів. Сучасний еталон секунди визначається, як 9 192 631 770 періодів
випромінювання атома цезію-133 при переході між двома надтонкими рівнями основного стану,
розщепленими у магнітному полі ядра, при сталій довжині хвилі, нульові температурі й відсутності
зовнішнього магнітного поля.
3.

Люди, яким ми завдячуємо виникненням годинника.
Христия́н Гю́йгенс (14 квітня 1629 р. – 8 липня 1695 р.) – нідерландський фізик, механік,
математик і астроном, винахідник маятникового годинника з анкерним обмежувачем, автор
хвильової теорії світла, праць з оптики і теорії імовірності, відкривач кільця Сатурна і його
супутника.
Джон Гаррісон (24 березня 1693 р. – 24 березня 1776 р.) – англійський винахідник, годинникарсамоучка. Син теслі з Йоркширу. Допомагаючи батькові в роботах, у вільний час вивчав фізику. У
1725 році винайшов компенсацію маятника (для усунення впливу температури на тривалість
хитання) стрижнями. Директор Гринвіцької обсерваторії Галлей рекомендував його Грегему, який
після багатьох дослідів визнав систему Гаррісона зручнішою за власну. Згодом Гаррісон досягнув
високого ступеня досконалості у виготовленні хронометрів, за що отримав медаль Коплі і премію в
10000 фунтів стерлінгів, яку Британське адміралтейство призначило ще в 1713 році за винахід
годинника, що давав можливість визначати положення корабля в морі з точністю до 1°.
Галілео Галілей був основоположником експериментально-математичного методу вивчення
природи. Він залишив розгорнутий виклад цього методу і сформулював найважливіші принципи
механічного світу. Його дослідження кардинально вплинули на розвиток наукової думки. Саме від
нього бере початок фізика як наука. Найважливішим вкладом Галілео Галілея в науку була свідома
й послідовна заміна пасивного спостереження активним експериментом. Результатами цих
експериментів стали зроблені ученим наукові відкриття.
Галілею людство зобов’язане двома принципами механіки, що відіграли велику роль у розвитку
не тільки механіки, а й усієї фізики. Сформулювавши принцип відносності руху для
прямолінійного і рівномірного руху, закон вільного падіння тіл, механіку їхнього руху по похилій
площині (1604 – 1609 рр.) і тіла, кинутого під кутом до горизонту, ідею про ізохронізм коливання
маятника (1583 р.), ідею інерції (1609 р.), Галілей заклав основи механічної системи відліку, а
другий принцип, пов’язаний з вільним падінням тіл, привів його до поняття інертної і важкої маси.
А. Ейнштейн поширив механічний принцип відносності Галілея на всі фізичні процеси, зокрема на
світло, і зробив з цього висновки про природу простору і часу (при цьому перетворення Галілея
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заміняються перетвореннями Лоренца). Об’єднання ж другого галілеївського принципу, що
Ейнштейн тлумачив як принцип еквівалентності сил інерції та
сил тяжіння, із принципом відносності привело Ейнштейна до
загальної теорії відносності.
Підсумком роботи над проектом було виготовлення
водяного годинника та вимірювання часу за його допомогою.
Водяний годинник виготовили зі скляної трубки довжиною
1 м, використали кран для регулювання потоку води, воду
підфарбували розчином мідного купоросу. Шкалу градуювали
учні на уроці. Цей водяний годинник призначений для
вимірювання малих інтервалів часу: 1 с, 0,5 с. Учні навчилися
користуватися безстрілковим годинником для вимірювання
тривалості уроку.

Олеся Рязанова

Спроба нових підходів до
вивчення життя і творчості Тараса Шевченка у школі
Про життя і творчість Тараса Шевченка
написано багато літературознавчих досліджень.
Настав час замислитися, яким постає митець
нині в уяві кожного з нас. Вивчаючи творчість
Тараса Шевченка, вчителі-філологи намагаються застосувати найсучасніші методології,
розробити оригінальні концепції, спонукати
учнів до дискусії, до нового прочитання
Шевченкових творів. Творчі вчителі докладають багато зусиль, аби в уяві школярів
постав живий, рельєфний, багатогранний образ
митця, адже нещирість, бездумна патетика,
занудні повчання знижують інтерес учнів, які
відчувають спротив до спримітизованого
образу поета. Як подати цю стрижневу тему
так, аби сучасні українці з подивом і
захопленням відкривали для себе геніальність
унікального поета України?
Прикро, що Шевченковими рядками іноді
освячували беззаконня, іноді прокладали з його
допомогою шлях до влади, за гаслами і
штампами не бачили справжнього Шевченка.
Істини його в часи тоталітаризму ховали під
грифом «таємно». У наш час з’являються нові
міфи, вже не радянські, а власне українські.
Потрібно ламати стереотип образу письменника, якогось уявного ідеального чоловіка
«застаріло-залізобетонного».
Шевченко
–
символ нації, пророк, Месія і … людина.
Людина, котра мислила, мріяла, ненавиділа,
розчаровувалась, любила. Людина, котра, як і
кожен із нас, мала право на власні емоції.
Ведучи перелік любовних поразок і перемог
поета, учитель досить часто ігнорує той образ
ідеальної жінки, що його створив сам
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Шевченко. Були, напевно, якісь риси характеру,
які подобалися поетові. Відшукавши їх, можна
краще зрозуміти самого Тараса, його
внутрішній світ. Для адекватного розуміння
постаті Тараса Шевченка, його творів, потрібен
насамперед
історизм
мислення:
варто
заглибитись в його життя, добу, оточення,
зрозуміти тодішній стан України, Росії тощо.
Шевченкові рани серця: Ганна Закревська,
Катерина Піунова, Ликерія Полусмак… Звісно,
це не повний перелік, однак наскільки різними
видаються, на перший погляд, ці жінки, бо що
ж може поєднувати дружину відставного
полковника Платона Закревського, родича
гетьмана Кирила Розумовського по жіночій
лінії, зі звичайною бідною наймичкою?
І все-таки є щось спільне, те, що зміг
побачити поет, бо лише так можна пояснити,
чому в останні роки свого життя Ликерія
Яковлева-Полусмак, залишивши дітей у
Петербурзі, приїхала до Канева, аби щодня
приходити на могилу Тараса, а згодом бути
похованою за три версти від його могили.
Зберігся запис цієї жінки у книзі відгуків «…
травня 1905 року приїхала твоя Ликера, твоя
люба, мій друже. Подивись, подивись на мене,
як я каюсь…». Це далеко не прагматичний крок
підступної крутійки, як нерідко описують її у
методичних розробках чи навіть у художній
літературі, це жінка, у глибині душі якої Тарас
Шевченко бачив те, що не вдалося, на жаль, і
досі нікому розгледіти [2, с. 39].
До речі, подібні риси (наполегливість,
авантюрність), як не дивно, проглядаються і в
інших коханих поета або ж у їхніх нащадках. У

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2014 / № 2

зв’язку з цим хотілося б згадати Анастасію
Іванівну (в дівоцтві Іванову, дружину віцепрезидента Петербурзької Академії мистецтв
Федора Толстого, яку таємно кохав Тарас
(згідно з останніми дослідженнями науковців
саме з Анастасії Толстої написано жінку на
картині «Катерина», на якій біля ніг героїні –
постать самого поета) [3, с. 10].
У роки заслання письменника Анастасія
Іванівна, будучи заміжньою за графом Толстим,
не лише не побоялася листуватися з Шевченком,
щоправда з певною конспірацією, а й брала
активну участь у його визволенні, звертаючись із
таким проханням до сестри царя.
Не менш цікавою є доля й нащадків Ганни
Закревської. В експозиції її колишнього палацу
в Березовій Рудці на Полтавщині, де 1843 року
гостював Шевченко, серед чималої кількості
меморіальних речей, яких торкалися руки
поета, – світлини спадкоємців аристократки.
Серед них особливо вирізняється фото
нинішнього віце-прем’єр міністра Великої
Британії Ніка Клегга.
Напрошується висновок про особливий тип
жінки, який приваблював Тараса Шевченка.
Особливим був і сам поет. Про його гумор,
веселу вдачу чимало написано останнім часом.
Проте чи є такий образ наближеним до
реального? Навряд. Ми звикли шукати джерела
його творчості в історії України, його власному
житті, у розповідях діда Івана тощо, однак
забуваємо про те, що Шевченко став академіком, людиною з європейською освітою. До
книжок, які він постійно перечитував
належали: двотомна «Історія античної Греції»
Джона Гілліса, «Подорож Анахарсіса» абата
Бартелемі, твори Плутарха, «Історія хрестових
походів» Мішо, твори Вазарі, «Пекло» Данте,
творчість Голдсміта, Байрона, Річардсона,
Шекспіра, Дефо, Скотта, Діккенса, Руссо,
Шатобріана, Гете, Шиллера, Гейне, Міцкевича,
російських авторів тощо [6, с. 172].
Чимало цих прізвищ невідомі пересічному
мешканцеві України. У такому контексті
згадується прагнення поета до високого
мистецтва, натомість радянська критика нерідко
«приписувала» його творчості певну периферійність. Аналізуючи світогляд Т. Шевченка,
звертаємо увагу учнів на часом діаметрально
протилежні погляди науковців на поетову
творчість. Так, в уста Димитрія Карамазова в
романі «Вальдшнепи» Микола Хвильовий
вкладає таке «твердження»: «А за те я його
ненавиджу, що саме Шевченко кастрував нашу
інтелігенцію. Хіба це не він виховав цього
тупоголового раба – просвітянина, що ім’я йому
легіон? Хіба це не Шевченко – цей, можливо,
непоганий поет і на подив малокультурна й

безвольна людина, – хіба це не він навчив нас
писати вірші, сентиментальничати по-катеринячи, бунтувати, “по-гайдамачому” – безглуздо
та безцільно дивитися на світ і будівництво його
крізь призму підсолодженого страшними
фразами пасеїзму? Хіба це не він, цей кріпак,
навчив нас лаяти пана, як то кажуть, за очі й пити
з ним горілку та холуйствувати перед ним, коли
той фамільярно потріпає нас по плечу й скаже:
“А ти, Матюша, все-таки талант”. Саме цей
іконописний “батько Тарас” і затримав культурний розвиток нашої нації і не дав їй своєчасно
оформитися у державну одиницю. Дурачки
думають, що коли б не було Шевченка, то не
було б і України, а от я гадаю, що на чорта вона й
здалася така, якою ми її бачимо аж досі….» [5,
с. 598, 599].
У відповідь на це художнє міркування
Миколи Хвильового Євген Маланюк відповідає:
«Не перший і не останній це бунт проти нього….
Та чи ж винен Шевченко, що такий довгий і
такий відповідальний час від нього бралося лише
“Катерину” та “Садок вишневий”? Чи ж винен
він, що з його напруженої, завше з затиснутими
п’ястуками, завше гнівної постаті зроблено й
канонізовано пісну ікону “кобзаря Тараса”? Хто
винен, що для певної частини суспільства нашого
довгі часи існував “Кобзарь” психологічно в
розмірі “дозволенного цензурой”? В цім-бо й
полягала та пророча осторога Шевченка про
“збудження окраденими”. І коли сталося по слову
його…, ряди тих, що вийшли на поле бою, не
густіли кількістю: няньки й дядьки отечества
чужого перефарбовувалися в які хоч кольори, від
“незалежників” до “боротьбистів”, від “боротьбистів” до УКП, від УКП до КП(б)У. Пощо ж
тепер ці запізнені риторичні звертання? “Малокультурна й безвольна” людина – це ті два кити,
на яких побудовано отого лубочного, вмовленого
ворогами й тими, що гірше ворогів, – Шевченка… Отже, культурний Пушкін залишає…
“Гавриліяду” (бурлескну, вульгарну, богохульну
поему про Діву Марію), а “малокультурний”
Шевченко досягає духовних висот у своїй
“Марії”…»
Що ж сказати про Шевченка, як «безвольну
людину»? Про людину, що прожила не життя, а
дійсно «житіє», виконала подвиг великий,
пройшовши, як «сквозь строй», крізь страшну
миколаївську добу, добу заслань, солдатчини,
палок і шпіцрутенів, а головне, крізь заслання й
атмосферу п’яних унтерів, – пронесла свою віру,
свою єдину одержимість, свою побиту, зранену,
скривавлену, але незламну і неупокорену душу…
Єдиним ліком, єдиним рятунком проти всіх
так гостро окреслених у словах Хвильового
національних хворіб наших є саме вогняна,
вулканічна, страшна в своїм національнім
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демонізмі поезія Шевченка – і до цього часу –
тільки вона одна і ніяка інша! [4; 228, 229].
Я пропоную старшокласникам висловити
власні судження з приводу прослуханого
уривка Михайля Семенка (з передмови до
збірки поезій «Дерзання» 1914 року): «Ах з
тобою страшенно тоскно… Я не хочу з тобою
говорити. Ти підносиш мені засмальцьованого
“Кобзаря”, кажеш: Ось моє мистецтво.
Чоловіче, мені за тебе соромно… Ти підносиш
мені заяложені мистецькі ідеї, і мене канудить.
Мистецтво є щось таке, що тобі й не снилось…
Я хочу тобі сказати, що де є культ, там немає
мистецтва. А передовсім воно не боїться
нападів. Навпаки. В нападах воно гартується. А
ти вхопивсь за свого “Кобзаря”, від якого тхне
дьогтем і салом. І думаєш, що його захистить
твоя пошана. Пошана твоя його вбила. Й немає
йому воскресіння. Хто ним захоплюється
тепер? Чоловік примітивний. Якраз вроді тебе,
показчиком якого є “Рада” [народницька газета
початку ХХ ст. – О. Рязанова]. Чоловіче. Час
титана перевертає в нікчемного ліліпута і місце
Шевченкові в записках наукових товариств».
Серед відповідей гімназистів прозвучали
думки про незвичайну посмертну долю поета,
про його сповнене страждань і болю жертовне
життя, про перепони і переслідування за життя
і після смерті. Учитель допомагає учням уникнути фальшивого ідолопоклонства, стереотипного славослів’я, показує людину з живою
душею, яка не зрікається місії, що доручена
йому від Бога.
Скільки фальсифікацій довелося і доводиться пережити Шевченковому генієві. У
розмові з Богом поет дивиться на своє мистецтво як на місію, як на службу народові й Богові:

За кого ж Ти розпинався, Христе, Сину
Божий?
За нас, добрих, чи за слово
Істини, чи, може,
Щоб ми з тебе насміялись?
Воно ж так і сталось!
Тарас Шевченко витворює нову людину, яка
носить у серці «образ Божий», «не нарікає ні на
кого, вірить, що «… люде ката поведуть»,
запевняє, що «… буде правда меж людьми […],
бо сонце встане і оскверненну землю спалить…»
Отже, дбаймо про цивілізовані форми вшанування національного генія.
Не підміняймо патріотичною тріскотнею
посутні визначення його місця в нашій і світовій
літературі. Поглиблюймо адекватне осягнення
його творчості, шукаймо способів донести
універсальність його ідей та образів до учнів та
до найширшої читацької громади. З нами Тарас
Шевченко, тому не біймося нічого, бо
… і все те, все
Потроху вітер рознесе,
А ми помолимося Богу
І небагатії, не вбогі.
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ОСВІТА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Тетяна Скрипник

Технологія командної взаємодії групи супроводу дитини з аутизмом
у навчальному закладі
Освітній процес для дітей з особливостями
психофізичного розвитку (у тому числі –
аутистів) має бути цілеспрямованим, послідовним та продуманим. Окрім необхідності розроблення стратегії впровадження освіти для
таких дітей, вдосконалення нормативно-правової бази, налагодження фінансової підтримки,
започаткування раннього втручання та розробки навчально-методичного забезпечення, одним
з найважливіших постає кадрове питання.
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На сьогодні типовою є ситуація, коли
«незручну» дитину (як чужорідний елемент)
педагогічний колектив практично виводить за
межі освітнього процесу, або суттєво обмежує
її участь у навчально-виховному процесі.
Пояснення цьому дають різні, але головний
чинник – необізнаність педагогів та психологів
стосовно адаптації таких дітей в освітньому
середовищі та організації для них навчальновиховного процесу.
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Тому нагальним завданням є підвищення
компетентності освітян у їхній здатності
долучати до навчально-виховного процесу ті
категорії дітей з особливими потребами, для
яких ще не розроблено стандартів надання
освітніх послуг і не напрацьовано традицій
продуктивної професійної роботи. Компетентність спеціалістів навчального закладу має
охоплювати фаховий рівень кожного з них, а
також здатність узгоджено співпрацювати в
режимі командної взаємодії.
Спільна робота фахівців освітнього закладу
може передбачати різні моделі співпраці; ми
розглянемо дві з них – мультидисциплінарну та
міждисциплінарну. Мультидисциплінарна модель передбачає, що фахівці працюють з дитиною та/або з родиною незалежно один від
одного, без взаємодії та перетину професійних
меж. Це, на жаль, найтиповіший формат праці
фахівців однієї установи (чи то дитячий
навчальний заклад, школа, чи центр), який
узагальнено можна назвати «кабінетна система». Йдеться про те, що за дверима свого
кабінету кожний з фахівців робить те, що
вважає за потрібне, і це не стає змістом
спільних обговорень, опрацювання узгодженої
позиції, визначення спільних завдань та
розподілу зусиль між учасниками освітнього
процесу, в який долучено дитину з особливими
освітніми потребами.
За міждисциплінарною моделлю налагоджують систему взаємодії, координації та
інтеграції процесів підтримки, допомоги і
супроводу дитини з особливими освітніми
потребами в навчальному закладі. Для цього
має бути розроблено особливу освітню технологію, що називається командна взаємодія
групи супроводу дитини в освітньому просторі.
Освітня технологія (як і будь-яка інша
технологія) – це система упорядкованих дій,
операцій, методів та засобів, спрямованих на
прогнозований результат. Прогнозованим (бажаним) результатом у випадку дітей з особливими освітніми потребами (у тому числі – дітей
з аутизмом) є оптимальний розвиток та якісна
освіта.
Ця стаття присвячена пошуку відповіді на
таке питання: що робити фахівцям закладу
освіти для того, щоб якнайкраще сприяти
оптимальному розвитку дитини з аутизмом та
впровадженню для неї якісної освіти?
Досвід роботи в межах проекту «Освіта
аутистів: від міфу до реальності»1 дав змогу
1

Здійснено в межах проекту за підтримки Фонду
сприяння демократії Посольства США в Україні.
Погляди авторів не обов’язково збігаються з
офіційною позицією уряду США. Supported by the

спеціалістам розпочати роботу з розроблення
технології командної взаємодії групи супроводу дитини з аутизмом у навчальному закладі.
Учасники групи супроводу – це:
- координатор освітнього процесу дитини
(завуч школи або методист садка), який має
здійснювати підготовку та організацію зустрічей, налагоджувати координацію зусиль
учасників групи та внутрішню комунікацію між
ними, аналізувати успішність процесу адаптації
дитини до умов навчального закладу та
динаміку її розвитку;
- вчителі/вихователі, які мають бути
обізнані щодо створення найсприятливішого
для розвитку дітей з аутизмом середовища
(передусім – це структуроване навчання і
візуальна підтримка [5]) і готувати допоміжний
матеріал, за допомогою якого батьки зможуть
попередньо підготувати дитину до занять;
- асистент вчителя / помічник вихователя,
які допомагають здійснювати організаційні моменти, долучаються до створення найпродуктивніших умов навчально-виховного процесу для аутичної дитини і сприяють набуттю
нею практики позитивної взаємодії з дітьми і
педагогами у різних обставинах освітнього
процесу;
- логопед, головні завдання якого – сприяти
розвитку комунікативно-мовленнєвих функцій
дитини, використовувати ефективні засоби
активізації її мовлення, формувати продуктивні
моделі комунікативних ситуацій, підказувати
іншим фахівцям та батькам, як активізувати
комунікативно-мовленнєві прояви дитини (з
використанням жестів, звуків/слів, карток);
- психолог, який має проводити корекційно-розвивальні заняття в мікрогрупі (де
окрім аутичної дитини, є хоча б ще одна
дитина) для формування соціальних умінь у неї
та здатності до міжособистісної взаємодії
(зважати на іншу дитину, цікавитися нею;
відповідно реагувати на її ініціативу; виконувати завдання по черзі; відгукуватися, коли
кличуть; виконувати інструкцію дорослого,
дотримуватися правил поведінки тощо);
- корекційний педагог, який займається з
дитиною у напрямі виправлення відхилень у
розвитку, відновлення порушених функцій. Для
дітей з аутизмом це має бути становлення
повноцінного чуттєвого досвіду. Для цього
фахівець послідовно працює над різноплановим
поданням дитині інформації з опорою на
зоровий, слуховий, тактильний, руховий
Democracy Grants Program of the U.S. Embassy in
Ukraine. The views of the authors do not necessarily
reflect the official position of the U.S. Government.
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аналізатор, вводячи певні предмети у контекст
ситуації, вибудовуючи взаємозв’язки з іншими
предметами навколишнього середовища:
- інструктор з фізкультури, який створює
умови для розвитку загальної моторики дитини
(сила, вправність, мобільність, гнучкість, влучність тощо) та нормалізації її тонусу, становлення здатності разом з іншими дітьми виконувати вправи, брати участь в рухливих іграх за
правилами;
- музичний керівник, орієнтований на
створення умов для появи у дитини розкутості,
здатності долучатися до спільних художньоестетичних дій разом з іншими дітьми; становлення пластичності в рухах тіла, грі на музичних інструментах, танцювальній діяльності;
- батьки, які визначають актуальні потреби дитини, відпрацьовують з нею актуальні
комунікативні моделі на соціально-побутовому
матеріалі, а також готуються з дитиною до нової лексичної теми / нових незнайомих завдань;
- інші фахівці, які можуть бути реальними або віртуальними учасниками групи
супроводу, наприклад, сімейний лікар, невролог або психіатр (якщо вони систематично
зустрічаються з дитиною і призначають якесь
лікування), або корекційний педагог (логопед, психолог) за межами навчального закладу. Обізнаність групи супроводу щодо всіх
додаткових учасників процесу психологомедико-педагогічного впливу на розвиток дитини важлива, адже це дає змогу налагодити
узгоджену взаємодію між тими, хто нею
опікується.
Розлади аутичного спектра належать до
групи складної структури дефекту, тому кожний фахівець, хто опікується дитиною з
аутизмом, може зробити дуже багато для неї,
але тільки за умови налагодження координованої системи взаємодії між цими фахівцями.
Відомі основні принципи групової взаємодії
[4]:
 інтеграція професійних і особистісних
ресурсів кожного фахівця у процесі
взаємодії;
 узгодженість дій фахівців зі створення
комфортного соціального середовища на
основі індивідуального підходу до дитини;
 налагодження продуктивної взаємодії з
родиною дитини;
 узгодженість у визначенні критеріїв оцінювання ефективності освітньої діяльності
дитини тощо.
Відповідно до цих принципів, після
визначення учасників групи супроводу дитини
з аутизмом серед членів педагогічного
колективу, фахівців поза навчальним закладом
(якщо дитина з кимсь регулярно займається / у
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когось лікується) та батьків, узгодженість дій
фахівців на кожному етапі має охоплювати
передусім такі позиції:
1) оцінка стану розвитку дитини всіма учасниками групи супроводу (кожний фахівець оцінює за
тими параметрами, в яких він компетентний);
2) систематизація даних з метою виявлення
актуальних потреб дитини; формулювання першочергових цілей в освітньому процесі дитини;
3) заповнення індивідуальної програми
розвитку дитини, визначення місця, ролі та
режиму роботи кожного фахівця в розробленій
для неї стратегії інтенсивної допомоги;
4) створення умов в освітньому просторі
для оптимального навчально-виховного процесу дитини з аутизмом. Тут йдеться про використання предметно-просторових, організаційно-смислових та соціально-психологічних
ресурсів [1];
5) проведення занять з дитиною з
урахуванням визначених цілей та поставлених
завдань її розвитку;
6) моніторинг динаміки успішного розвитку
дитини; коригування цілей, умов навчання і
виховання (за потребою).
Група супроводу починає працювати з того,
що кожний з її учасників аналізує і записує
прояви
поведінки,
характеру
дитини,
визначаючи її сильні сторони і потреби.
Особливу увагу варто звернути на проблемну
поведінку
дитини,
яка
перешкоджає
нормальному перебігу навчально-виховного
процесу. Координатор групи збирає ці записи,
аналізує їх; на зібранні детально обговорюють
ситуацію дитини та визначають актуальні цілі її
навчання, виховання і розвитку. Цілі варто
прописувати за принципами цілепокладання
SMART, які містять такі орієнтири, як:
реалістичність, досяжність, вимірюваність,
узгодженість, визначеність у часі.
Діагностичні дані щодо дитини, її сильні
сторони, потреби, актуальні цілі записують в
індивідуальну програму розвитку, що стає
головним освітнім документом для роботи
міждисциплінарної групи супроводу. Там
прописують також і режим роботи з дитиною
фахівців, і ті функції, які кожний з них, а також
батьки будуть виконувати для здійснення
інтенсивного та продуктивного впливу на її
розвиток.
Навчально-виховний процес для дитини з
аутизмом має супроводжуватися таким самим
за
значущістю
корекційно-розвивальним
процесом. На сьогодні відомо, що у дітей з РАС
порушено базові структури і на фізичному рівні
(тонічна регуляція), і в соціально-емоційній
сфері (базове почуття безпеки та довіри), і в
пізнавальному розвитку (чуттєвий досвід) [2].
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Гармонізація психо-фізіологічного статусу
аутичної дитини, набуття нею сенсо-моторної
цілісності, становлення її довірливих стосунків
з іншими людьми є передумовами її
соціального і пізнавального розвитку.
Головними ознаками організованої корекційно-розвивальної роботи з нею має бути
системність та інтенсивність. Це передбачає
командну взаємодію всіх учасників міждисциплінарної команди (наявність розробленої
стратегії допомоги дитині з аутизмом та її
родині, узгодженість часу та змісту роботи
членів команди), а також першочерговий
орієнтир на базові структури розвитку.
Напрями корекційно-розвивальних занять для
становлення підґрунтя розвитку психіки:
– для нормалізації тонічної регуляції,
розвитку загальної моторики, а також
тренування вольових якостей – продумана
програма з кінезі- та нейрокінезітерапії [3];
– для становлення чуттєвого досвіду –
методика сенсорної інтеграції за Дж. Айрес,
спрямована на різнопланову взаємодію з
довкіллям
задля
досягнення
здатності
осмислено діяти і реагувати на актуальну
ситуацію; спеціально організована арт-терапія
задля формування у дітей з аутизмом процесів
цілісного сприймання навколишньої дійсності у
взаємозв’язках;
– для формування базового відчуття
безпеки та довіри – ігрова та музична терапія в
мікрогрупах, привчання дитини до перебування
з іншими дітьми, при цьому головним акцентом
такого перебування має бути взаємодія з іншою
дитиною. За такої спрямованості в аутичної
дитини має розвиватися здатність бачити, чути,
відчувати, враховувати побажання іншої
дитини, вчитися почерговості у здійсненні дій,
здатності ділитися іграшками, разом виконувати щось так, щоб всі учасники відчували саме
те, що вони «разом».
На засіданні вихователь / вчитель розповідає, які теми (які знання) будуть подавати
дітям наступного тижня. Матеріали з цих тем і
певні завдання дають мамі, яка вдома
знайомить дитину з цим матеріалом, роз’яснює
незнайомі слова, готує дитину, щоб нова
інформація не була неочікуваною і незрозумілою. Фахівці, які додатково займаються з
дитиною, також спираються на тематичне
планування вихователя / вчителя та розробляють структуру заняття з обов’язковим

відпрацюванням першочергових цілей розвитку
дитини.
У спеціально заведеному щоденнику
кожний з учасників групи супроводу робить
позначку після свого заняття з дитиною, щоб
відобразити, наскільки самостійно дитина
виконувала ті чи інші завдання. Важливо, щоб з
самого початку учасники групи супроводу
систематично обговорювали ситуацію з
дитиною та свої зусилля у напрямі організації
освітнього процесу для неї (в перші місяці це
варто робити раз на тиждень), продумували
різні форми співпраці та взаємодії, намічали
нові актуальні цілі для дитини.
Отже, за продуманої і цілеспрямованої
діяльності всі учасники групи супроводу
дитини з аутизмом в навчальному закладі
мають своє коло завдань, а також – спільні
актуальні цілі щодо розвитку дитини, які вони
відпрацьовують в процесі безпосередньої
взаємодії з дитиною. Досягнення узгодженості
в роботі міждисциплінарної групи супроводу
дитини
з
аутизмом
стає
одним
з
найважливіших ресурсів її розвитку. Творча
послідовна співпраця всіх фахівців, які
опікуються дитиною, та батьків сприяє
послідовному розвитку аутичної дитини,
становленню її соціальної адаптації та
формуванню передумов для відповідного і
безперешкодного навчання в освітньому
просторі.
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НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ
Оксана Довгаль

Із «музею покинутих секретів»:
спогади Галини Лащенко про Олександра Олеся
Олександр Олесь був справжнім бардом національного відродження, який спрямував поезію в річище
європейського мистецтва. Він став, за висловом Павла Филиповича, цілою епохою для української поезії.
Нині його твори актуальні, як ніколи. Минуле завжди повертається і впливає на сьогодення. Наша
українська історія – цей «музей покинутих секретів» (за О. Забужко) – навчає нас аналізувати сучасні
події й відновлювати загублені колись національні коди. І щоб наші «покинуті секрети» не стали
прокляттям українського суспільства, а допомагали подолати національну дезорієнтованість,
шукаймо в минулому слова, які б доповнювали нашу картину світу, формували український світогляд.
У спогадах Галини Лащенко, української письменниці та громадської діячки в еміграції, зафіксовані
цікаві моменти з життя родини Олександра Олеся, згадані неординарні події, описані характер і вдача
членів сім’ї поета.
Ці спогади передала мені Галина Грицик, родом із Чернівців, нині мешканка Нью-Йорка, яка була
особисто знайома з Галиною Лащенко, – з тим, аби донести до широкого кола пошановувачів творчості
Олександра Олеся інформацію про життя митця, який вірив у відродження Держави Україна.
У тексті збережено авторську орфографію та лексику.
Для Олеся був важливий 1907 рік. Тоді видав
свою першу книжку «З журбою радість обнялась», тоді народився син. Перед народженням
дитини Олесь жартував, що як буде син, хоче
назвати його Дир. Віра Антонівна, знаючи оригінальний характер Олеся, напіввірила і протестувала. Назвали рідкісним, як на ті часи, ім’ям Олег.
У перші місяці після народження сина Олесь
подарував Олегові свою книжку «З журбою
радість обнялась» із написом. Початку напису
Віра Антонівна не пригадувала, а кінець був
такий: «…і вірним синам свого народу». Так
почалося виховання маленького Олега.
У дитинстві Олег був дуже гарненький хлопчик, знайомі називали його «Лорд Фаунтлерой».
Мав довгі золоті кучері, сині очі. Але,
підростаючи, не хотів мати довге волосся, боявся,
що хлопці будуть сміятися, і Віра Антонівна дала
фрізеру підстригти Олега. Олесь був тоді у
від’їзді, але коли повернувся й це побачив, був
незадоволений.
Малий Олег любив півнів. Умів їх досконало
наподоблювати. В Олеся був півень Король, в
Олега – Чернак. Вони вічно між собою билися.
Олег пильно спостерігав їхнє життя – й у 8 років
написав драму. Вона ніде надрукована не була.
Потім написав оповідання. Воно було так добре
написано, що вийшло окремою книжкою в Празі.
Олесь дуже високо оцінював цей твір свого сина.
Це була одна з перших літературних спроб Олега
Кандиби.
Олег гарно малював. Особливо любив
зображати звірят. У хлопцевих малюнках було
багато руху й гумору. Олесь хотів, щоб Олег
ілюстрував його книжку.
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Олег дуже радів успіхам української армії та
дуже переживав її невдачі. Саме тоді Олесь
написав:
Покинь, мій синочку, ридати,
Хай сліз твоїх ворог не п’є.
Почуємо рідні гармати,
Угледимо військо твоє.
Це був початок вірша, який покладено на
музику. Коли Олесь помер, його труну опускали в
землю, співаючи цю пісню.
Олесь любив подорожувати. У ньому жила
велика цікавість до світу. Не маючи грошей – усе
життя жив дуже скромно – спромігся двічі побачити
Крим, побувати в Італії, у Франції, в Німеччині.
Франція не зробила на нього великого вражіння. Ця
країна лишилася йому в душі чужою. Французької
мови не знав і, як сам казав, щасливо проїхав цілу
країну з одним словом «мерсі». Їздив у
Пастерівський інститут як ветеринарний лікар. Але,
як Гоголь і Словацький, Парижа не любив. Зате
Італією був захоплений. І це знайшло свій вислід у
його поезії – у таких віршах, як «Італійська ніч
підкралась», «В проваллі темнім десь на дні», «Коли
твоє убрання біле», «В далини тихий сон летить»,
«Ти не прийшла в вечірній час», «Вийди, о вийди, я
жду тебе, жду» й ін.
Ці вірші дихають півднем, Італією тих часів. У
поезії його сина Олега, пізніше за фахом
археолога, що був в Італії вже за Муссолінієвих
часів, виступають древність і Рим. У Німеччині
Олександра Івановича вражало на кожнім кроці
слово «Ґелд», таке чуже йому. Німецьку мову
знав добре і своїм кореспондентам-німцям часами
відповідав німецькими віршами.
Подорож на Гуцульщину 1912 р. зробила на
Олександра Івановича виїмково сильне вражіння.
Пожив там серед гуцулів, вивіз силу вражінь і під
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впливами їх написав цикл лірики «На зелених
горах». Із поетів Наддніпрянської України чи не
Олесь перший оспівав зелені гори Гуцульщини.
Перед тим, як написав «На зелених горах», читав
про Гуцульщину 4 томи Володимира Шухевича.
Олександр Іванович хотів, щоб на Гуцульщину
поїхала з ним і Віра Антонівна. Дитину можна було
лишити в рідні. Але Віра Антонівна не хотіла
залишати п’ятилітнього сина. Тоді перед Першою
світовою війною на Гуцульщину їздило багато
людей. Поет згадував пізніше, що ця подорож
лишилася для нього незабутнім спомином.
По дорозі на Гуцульщину Олесь був у Львові,
пізнав особисто багатьох визначних людей
Галичини, був і в Криворівні – літниську
українських діячів, де зустрічався з Михайлом
Грушевським, з Іваном Франком, з Володимиром
Гнатюком та іншими. У Галичині бачився і з
Михайлом Коцюбинським, котрий приблизно в
той час теж збирав матеріал для своєї повісти
«Тіні забутих предків». На Карпатській Україні
Олександрові Івановичу довелося побувати двічі.
На його ювілеї в Тячеві трапився такий випадок.
Один із відомих діячів Карпатської України
Бращайко, вітаючи Олеся, дуже хвилювався і
замість того, щоб сказати, що радіє бачити Олеся
міцним і здоровим, замість слова «атлет» назвав
Олеся «акробат». Олесь не міг без сміху згадувати
цей випадок.
У 1938 р. Олександра Івановича й Віру
Антонівну кликав на Карпатську Україну їхній
син Олег. Він умовляв їх цілком переїхати туди
жити. Але Олесь обережно поїхав спочатку сам,
залишивши Віру Антонівну тимчасом у Празі. У
Хусті швидко зорієнтувався, що все виглядає
непевно, і повернувся назад до Праги.
У той час вирішив видати книжку «З журбою
радість обнялась». Збірку почали друкувати в
Петербурзі в типографії «Труд». Олександр
Іванович від’їхав до рідні в Україну. Приїхав аж
тоді, як вийшла книжка – ще до цензури. Спішно
вивіз її в Україну, і тим ніби хрестив себе з
тяжкою долею свого народу.
Цікавий був спосіб, як писав Олександр
Іванович. Любив – ще колись в Україні – сісти на
краю стола за самоваром і на клаптику паперу чи
куперти писав. Натхнення хапало його несподівано. У Празі любив писати за пляшкою пива в
корчмі серед незнайомих людей. Галас і розмови
навколо йому не перешкоджали. Мав таку
улюблену господу, яку роки відвідував. Бував на
всіх українських імпрезах, святах, що в той час
українська колонія влаштовувала в Петербурзі. А
там дозволялося українцям більше, ніж у
провінції, бо відбувалося все не на українській
території і не загрожувало «єдности» Росії.
Олександр Іванович Петербург любив, може,
тому, що взагалі любив великі столичні міста.
Був співробітником київської газети (щоденника) «Рада», що її видавав Евген Чикаленко,
щомісячника «Літературно-науковий вісник», а в

роках 1913–1914 щомісячника «Дзвін». Рідко
читав свої ще недруковані твори.
У Першу світову війну Олександр Іванович
перебував на Південно-західному фронті як
ветеринарний лікар при військових частинах у
Галичині й на Буковині. Думки його все біля
свого народу:
А ми, каліки і старці, ридаєм
І, може, гинем, як борці.
Але за що – не знаєм. (1916 р.)
Настав 1917 рік. Московська монархія впала. У
березні 1917 року в Пекові було зречення
імператора Миколи ІІ, і урядом Російської держави
став «тимчасовий уряд» на чолі спочатку з князем
Львовим, а потім зі славнозвісним А. Керенським. З
жовтня того ж року до влади прийшли більшовики з
Леніним. Захвилювалась і Україна.
Утворився Український Національний Конгрес,
який передав політичну владу Центральній Раді.
Українські вояки відділяються з російської армії в
окремі військові частини. Центральна Рада
проголошує незалежну Українську Народну
Республіку. Тоді більшовики розпочали з Україною
війну й захопили Київ. З українською армією йде
запекла боротьба.
1917 р. відновилась українська преса, з’явилися нові талановиті люди: М. Філянський,
М. Вороний, Г. Чупринка й Олесь.
У ті роки відродження української державности поява Олеся була епохальною. Особливо
сильно звучали його громадянські поезії. Їхня
роля в той час була будительська.
Перша книжка Олександра Олеся «З журбою
радість обнялась» звернула на себе загальну увагу
й мала великий успіх. Серед нових поетів Олесь
відразу зайняв у той час перше місце. Леся
Українка казала, що може тепер не писати віршів.
Молодий студент Петро Дорошенко з цією
книжкою їздив по цілому Петербургу і всім її
показував. Був зачарований його лірикою.
Олесеві влаштовують ювілеї – чого він не любив
– в 1923, 1928, 1935, а в 1943 році Український
Вільний Університет у Празі вшанував Олеся
титулом Доктора філософії. Як Сенкевич, Олесь
любив товариство, але великого натовпу уникав.
Цінив незалежність і не належав до жадної партії.
У січні 1918 року в мешканні Олеся на
Тимофіївській вулиці трапився прикрий випадок –
загинув д-р Короманський. Вийшов до сусідньої
кімнати – і саме тоді більшовицький набій забив
його.
У 1919 р. Олесь виїхав з України як аташе при
українському посольстві до Буда-Пешту з послом
Галамаєм і з П. Певним, де в той час була
республіка з прем’єр-міністром Каролі, що року
1919 на короткий час став президентом
мадярської республіки. Віра Антонівна з Олегом
лишались тим часом у Пущі-Водиці. Олександр
Іванович перед від’їздом заїхав до Києва, де
перебували в той час його мати й сестра.
Попрощався з ними, а вже з Києва, де бачився з
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Вороним, виїхав за кордон. По дорозі затримався
у Вінниці і був на українському концерті. Звернув
увагу на те, що в програмі має виступати разом з
іншими артистами поет Олександр Олесь.
Здивовано чекав цього номера. На сцену вийшов
якийсь панок «поет Олесь», що мав співати й
танцювати гопака. Але, мабуть, організаторам
вистави вже стало відомо, що в салі серед публіки
присутній сам Олесь, бо чиясь рука з-за
лаштунків потягла артиста без церемонії назад.
На другий день Олександр Іванович дістав листа
від цього панка, де той благав Олеся його не
губити, писав, що має малих діток і дружину.
Лист кінчався словами: «Не погубите!»
Олександр Іванович, як виїздив, нічого не взяв
із собою з дому, бо думав, що скоро поверне
назад. Як сам, жартуючи, казав, узяв із собою
чотири носові хустини.
Уже минуло 4 місяці, як Олександр Олесь
від’їхав, а Віра Антонівна не мала від нього листа
й дуже турбувалася. Вони з Олегом все ще
залишались у Пущі-Водиці, передмісті Києва, бо
від’їзд Олеся був тимчасовий, та й не хотіли
переривати шкільну науку Олега. А листа все не
було. Усе могло з Олесем трапитися. Нарешті
прийшов нетерпляче очікуваний лист, переданий
через треті руки. Таке було тоді листування.
Пуща-Водиця – прекрасна околиця Києва, але
час, коли Віра Антонівна з Олегом там жили, був
дуже важкий: громадянська війна, перші часи
більшовизму. Якось, як Віра Антонівна
поверталася додому з праці, на неї напали
бандити, зірвали з неї футро, – і в січневий мороз
в одній сукні вона поспішала додому. Бог поміг,
обійшлося лише сильною перестудою.
Будучи підлітком, Олег вчив хлопців різних
ігор. Де він навчився їх сам, невідомо, – але був
першим серед хлопців, був їхнім ватажком.
Приятелі дуже його шанували. Діти часом ходили
до струмка й кошиками ловили малесеньку рибку,
а інколи в’юнів, що закопувалися в землю, в
болото, і їх треба було звідти витягати.
Уже тоді Олега все цікавило: книги, лісове
життя, риболовство, і, як сам пише в листі до
батьків, захоплювався дослідами над комахами.
Певно, думав і про зміни, які принесло
підсовєтське життя. Віра Антонівна – пізніше вже
в Чехословаччині – казала мені відверто: «Він для
мене без хиб».
У Буда-Пешті починався неспокій, ширився
комунізм на чолі з Бела-Куном, якого пізніше
мадярський уряд за договором із більшовиками
виміняв на більшовицьких полонених. Висланий
на вищі урядові посади більшовиками до Криму,
він розстріляв там близько 50 000 людей.
Тоді Олександр Олесь переїхав до Відня, який
став на якийсь час центром українського життя,
був переповнений політичними емігран-тами. Там
перебував галицький диктатор Е. Петрушевич,
члени директорії Ф. Швець і А. Макаренко,
В’ячеслав
Липинський,
Евген
Чикаленко,
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М. Грушевський, радник Ян Карашевич-Токаржевський, секретар В. Пале-тика, Д. Дорошенко,
урядовець М. Суровцева та інші. Утворилося
кілька осередків… Олександр Олесь був там головою Союзу українських письменників і
журналістів. Видавав журнал «На переломі»,
гумористичний журнал «Сміх». Вони існували
недовго.
Коли до Відня приїхала капеля Кошиця, поет
привітав її своїм віршем. Виникла думка
заснувати університет. Серед ініціяторів цієї ідеї
одним із перших був якраз Олесь. Університет,
який відіграв таку важливу ролю в життю
еміграції, перевезли до Праги, де утворилися
кращі можливости для його існування.
У Відні Олесь відчув, як люди міняються на
чужому ґрунті, піддаються впливам нових
обставин. Це відбилося на його творчості: почав
писати «Перезву», дотепні і їдкі сатири на
тогочасне українське життя. Пізніше Є. Маланюк
висловив припущення, що, крім усього згаданого,
Олесь у «Перезвах» хотів спробувати новий жанр
– сатиру. Тими сатирами Олександр Олесь нажив
собі багато ворогів.
Але це був перший трудний рік еміґрації.
Люди розгубилися. Лише поступово, опинившись
на чужині, пристосувалися до обставин. На
початку бувало всяке, часом навіть вороже
ставлення з боку місцевого населення. Розлука з
близькими, відрив від дому, докори в хибах, що
довели до такого стану, матеріальні труднощі –
все це впливало на настрої людей, пригнічувало.
Проте свою батьківщину не забували й таки
чимало зробили, часто в обставинах зовсім
нелегких.
Щасливим
винятком
була
Чехословаччина, якій самій лише в 1918 році
пощастило відзискати страчену незалежність.
Активними були емігранти в Канаді, ЗСА
(З’єднані Стейти Америки – так діаспора називала
США – авт.), в Австралії, Бразилії та інших
країнах. Українцям було трудніше, ніж еміграції
російській, бо після страшного для України ХVІІІ
століття з Петром І, Катериною ІІ, знищенням
Запорозької Січі, Україна підзабулася на Заході,
перестала бути справою політичною.
Олесь у Відні дуже переживав трагічні події в
Україні – страту чудом віднайденої державности.
Почав пити. Болюче пережив байдужість до
трагедії України західнього світу, про політичну
сліпоту якої писав С. Петлюра й інші:
Розбіглись ми по всіх кутках усюди:
Рятуйте нас, рятуйте нас, о люди!
……………………………………………….
Нас слухали, кривились і зітхали,
І в відповідь нічого не сказали…
(О. Олесь)
Комуністи обіцяли багато, народ – його
частина – повірили, й були ошукані. Олесь
відразу не повірив (1917 р.) і думок своїх ніколи
не змінив – до кінця життя.
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Якби лишився, мав би три шляхи: Зерова,
Тичини й умовкнути (літературно вмерти). На
еміграції були різні труднощі, але писати міг
вільно, а для поета це головне. Отже, мав головне.
Повертатися на совєтську Україну не думав, але
навмисне в деяких листах про це згадував – для
радянської цензури, бо дуже турбувався про
родину, що її не пустять за кордон. Він став у
Совєтах
забороненим
поетом.
Пізніше
М. Рильський, свідомо дещо змінивши в його
життєписі, – інакше не реабілітували б – таки
добився, щоб хоч частина поезій Олександра
Олеся – про кохання і природу – могла дійти до
українського читача. Життєрадісний за вдачею
Олесь видав на чужині збірку «Кому повім печаль
мою», – як свого часу римський поет Овідій,
засланий імператором Августом на береги
Чорного моря, назвав свою збірку поезій
«Скорботні елегії».
Згодом від’їхав із Відня і потім жив у Берліні,
часово зі священиком І. Бринзаном, часово сам.
Чекав приїзду Віри Антонівни з Олегом. З листів
Олега до Олеся видно, як вони хотіли скоріше
виїхати з Пущі-Водиці до нього, як вони тужили
за ним. У 1922 р. Олег писав: «Хоч би швидше
настав той час!» Пише до батька, що працює в
Українській Трудовій школі, де вчився, що ходить по селах, обмінює речі на харчі. Олександр
Олесь добивався їхнього виїзду за кордон через
Міжнародний Червоний Хрест, і врешті йому це
вдалося. Може, несподівано для самого Олеся,
помогла «Перезва», яку дещо скорочено в 1923 р.
надрукували в Радянській Україні.
Вони приїхали в січні 1923 року. У Берліні
Олександр Іванович жив у готелі проти двірця.
Ще до приїзду родини сильно простудився і був
тяжко хворий. Лежав сам у номері, часом його
відвідував портьє. Оповідав про це Вірі
Антонівні, коли вона з Олегом приїхала до
Берліна. Разом переїхали жити до Шпандау,
периферії Берліна, де винаймали з книгарем
Юрієм Тищенком-Сірим три кімнати.
У високім 15-літнім юнакови Олесь ледве
впізнав Олега, так він змінився і виріс. Але ті
внутрішні душевні зміни, які сталися за цей час із
Олегом, Олесь відкривав поступово. А зміни були
великі: переломовий вік – хлопчик мінявся в
юнака. Характер Олега був інший, і зовнішньо, і
вдачею був подібний на матір. Батько і син
знайомилися тепер один з одним. Після тяжкого
життя в Пущі-Водиці Віра Антонівна змінилася,
виглядала старше.
У цей час прийшов лист від Микити Шаповала
з пропозицією переїхати до Праги, оскільки
життя в Берліні важче. Перепустку до
Чехословаччини брали на чеському консуляті, де
висіли жалібні прапори. Якраз тоді вмерла від
раку жінка президента Т. Масарика. У Празі
мешкали недовго, переїхали до Черношиць,
зеленого гарного містечка недалеко від Праги, де
зупинились у журналіста Кушніра, поки не

знайшли окреме мешкання. Поруч із ними жив
професор Білецький із дружиною і двома донечками: трьох і одного року, Катериною та Оленою,
чи, як їх кликали, – Калинкою і Ялинкою. Зі
старшою Олег часто грався і не думав тоді, що
через 20 років вона стане його дружиною.
Літературну стипендію, яка становила спочатку 1500 корон на місяць, чехи швидко зменшили, і до хати Олеся почали заглядати злидні.
Тоді Віра Антонівна дістала посаду виховательки
в дівочому інтернаті Української гімназії. Завдяки
тому, що добре знала французьку мову, помагала
ученицям готувати їхні завдання.
Потім інтернат перевели до Ржевниць, куди
родина Олеся переїхала й де залишилася до 1934
року. Згодом перебралися на Панкрац до Праги на
вулицю «У Зелене Лішки» 181. Це були бльоки
великих кількаповерхових будинків із малими
мешканнями для робітників. Меблів було мало і
були вони зовсім прості. Найціннішою була шафа
з книжками й паперами Олеся. А поруч стіл, де
стояли вазони з рослинами, які старанно поливав і
підстригав Олесь. Віра Антонівна казала, що з
квітами багато мороки, але Олесь робив це охоче,
із любов’ю. Цей район і мешкання після зелені в
Черношицях Олесю не подобалися. Віра
Антонівна, розуміючи обставини, віднеслася до
зміни спокійно, а Олег – байдуже.
Прийшли події на Карпатській Україні.
Безкорисна, віддана праця закарпатців і молодого
доросту еміграції мала болючий фінал: арешти,
допити, ув’язнення. Ув’язнений і Олег Ольжич
разом із моїм братом Олегом Лащенком, а також
із М. Михалевичем, М. Мухиним, Чирським, із
багатьма іншими. Олег Кандиба був заарештований мадярами, але коли після звільнення
повернувся до Праги, Віра Антонівна, його мати,
згадуючи той час, говорила: «Я знаю, що він дуже
терпів. У мене не було духу розпитувати його всі
подробиці, як над ним там знущалися. А він сам
ніколи про це не оповідав, мабуть, щоб не
завдавати мені болю».
Свою статтю «Всякі будівничі» в альманаху
«Карпатська Україна в боротьбі» Олег Ольжич
закінчує словами: «Цілій українській нації
героїчна епопея Закарпаття є каменем віри і
твердим заповітом боротися і перемогти».
Усі, хто знав Віру Антонівну, дуже її
шанували, але багато хто не був знайомий із нею,
бо майже нігде не бувала. Товариське життя
вимагало туалетів, грошей було мало, вже
прихворювала. А Олесь був багато поза домом.
Їхню родину в той час інколи відвідував
В’ячеслав Лащенко, педагог і поет. Він якось
сказав, що родина Олеся – це трилисник: Олесь –
поезія, Віра Антонівна – проза, але проза, яка
розуміє поезію. Більш окремо тримався Олег.
Здавалося, що з нього виробиться науковець, не
поет і не політик.
1924 р. Олег із відзнакою екстерном склав
матуру і став студентом філософічного
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факультету Карлового університету. Його
цікавила археологія. Він був учнем визначного
науковця Нідерле, який оцінив здібність молодого
українця. Блискуче закінчивши студії в
університеті, Олег Кандиба пише у своїй ділянці
археології, а Олесь радіє та вітає вдалий початок
наукової праці свого сина. Не хотів, щоб Олег
займався політикою і не вважав, що він має до
політики здібности.
Олег працює на розкопках у Галичині,
Словаччині, Румунії і Югославії, куди в цей час
приїхала Гарвардська археологічна експедиція.
Там знайомиться з молодою американкою Пусі – і
їх пов’язує глибока приязнь. Члени експедиції
повертаються до Америки, але Пусі їде до Праги
на довший час і стає нареченою Олега. Вона
буває на українських вечірках, в українській
їдальні, у батьків Олега. Олесь знає німецьку,
Віра Антонівна французьку, але не знають
англійської. Пусі не знає цих мов і ані одної
слов’янської. Дівчина часом трохи помагає по
господарству, і якось порозуміваються. Олесь
називає Пусі через її чорне волосся і червоняву
шкіру ім’ям якогось індіанського племені.
1935 року Олег Кандиба у Львові видає свою
першу збірку поезій «Рінь», а 1940 р. у Празі –
«Вежі». Ці вірші, зовсім відмінні від інших,
звертають на себе загальну увагу. Особливо
вразила всіх збірка поезій «Вежі». Її не всі
розуміли, знов інші захоплювалися. Улюбленим
поетом хворої на сухоти Лесі Петлюрівни був
саме поет Ольжич.
1940 року Олег Кандиба став членом Організації Українських Націоналістів, світогляду, що
по-новому підходив до історії України, де

домінують не лише ідеалізм, але вольовість і
динамізм. Націоналізм швидко й масово захоплює
українську молодь і під час гітлерівської окупації
України. Тисячі людей гинули в Києві та інших
містах і селах, але всі похідні групи української
націоналістичної молоді своєю витримкою та
мужністю цей іспит витримали. Молодь не
лишилася пасивною. Гинула, але боролася з
німецьким окупантом. Олег Кандиба був весь час
у русі серед найгірших небезпек. З ним усі
рахувалися, його не тільки поважали, але й
любили. Саме в той час (1942 р.) я спитала
Олександра Олеся, яка з українських партій має
найбільше хиб. Олесь відповів: «Націоналісти їх
мають менше від інших».
Коли Олег Кандиба приїхав із Києва відвідати
батьків у Празі, одна киянка прохала привезти їй
збірку його поезій. Він привіз збірку поезій
батька, видану за кордоном.
…Не судила доля Вірі Антонівні тихий захід
життя. Прийшли дні криваві й бурхливі. Почалася
Друга світова війна. Чоловік почав хворіти, хоч
будови був міцної. Син у перших рядах, де йде
боротьба. Душа її тремтить за здоров’я хворого
чоловіка, мучиться в постійній турботі за сина.
Віра Антонівна переживає вічний страх, чи на
сина не валиться біда., зовсім забуває про себе.
Мала передчуття якогось нещастя. Писала про це
до мене до Варнердорфа. Власне це була
приписка до листа Олександра Олеся, бо Віра
Антонівна мала хворі руки й писати їй було
тяжко. Скаржилася, що чорні думки лягають на
душу. Що це було? Передчуття матері?..
Продовження у наступному номері

ЮВІЛЕЇ
стежини щастя Марії Пац
Нещодавно відсвяткувала свій ювілей талановитий педагог, наставник, вчитель-методист
Добросинської загальноосвітньої школи Пац Марія Миколаївна.
Кажуть, що щастя – це тоді, коли є кого любити, чим займатися і на що сподіватися. У Марії
Миколаївни чітко простежуються всі ці складові людської долі. Вона понад усе любить свою сім’ю і
родину, має професію до душі, яка щоранку кличе її до педагогічної праці. А надії й сподівання, котрі
леліє в глибині серця і які часом вогником спалахують в її очах, нехай просто збуваються сповна.
Талановитий педагог, мудрий наставник, невтомна, винахідлива і цікава людина, яка вміє творити,
шукати і вести за собою. Свою навчально-виховну систему Марія Миколаївна вибудовує на основі
краєзнавчого принципу навчання, який, на її переконання, є джерелом розвитку творчих здібностей та
пізнавальних інтересів учнів, засобом всебічного і глибокого пізнання свого краю, виховання любові до
отчої землі, її природи, традицій, звичаїв, мови. Саме любов до рідної землі, до краси і величі природи
визначили її життєвий шлях.
А починався цей шлях у с. Добросин Жовківського району Львівської області, де народилася Марія
Миколаївна Пац. Дівчинка добре навчалася у місцевій школі, проте серед усіх предметів найбільше їй
подобалися уроки географії. Студентські роки навчання на географічному факультеті Львівського
державного університету імені Івана Франка назавжди залишилися в пам’яті не лише як роки
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напруженого навчання, а і як період незабутніх романтичних мандрівок зі своїми однокурсниками до
Кавказу, Алтаю, Криму, Карпат.
Після закінчення університету повернулася працювати у своє рідне село, школу. Всі роки свого
життя присвятила школі, дітям, бо з самого дитинства мріяла про професію учителя. Батьки навчили її
сумлінно працювати, бути відповідальною, до людей ставитися з повагою.
На уроках Марії Миколаївни байдужих не шукайте. Вона переконана, що сучасний вчитель повинен
володіти цілою низкою оригінальних прийомів та методів навчання: на заняттях навчає учнів вміло
дискутувати, приймати рішення в нестандартних ситуаціях, знаходити помилки, шукати раціональний
вихід із модельованих ситуацій. Вона багато працює з обдарованими дітьми, розвиває дитячі таланти.
Пац Марія якось зауважила, що, на її думку, Україну з соціально-економічної кризи спроможні вивести
тільки талановиті українці.
Талант, професіоналізм, творчість педагога дістають своє продовження у вихованцях. Саме їхні
успіхи є мірилом успіхів учителя.
Її випускники завжди пам’ятають про свого учителя. Ось уривок із розмови випускниці про неї:
«Вона – людина, яка ніколи не скаже: “Це твої проблеми”, завжди запропонує подумати та обговорити
ситуацію разом, – чи це негаразди з навчанням, чи щось особисте… І я довіряю їй свої переживання –
те, чого не скажеш навіть мамі, близьким, те, про що не повинен знати більше ніхто, те, що назавжди
залишиться нашою з нею таємницею. А вона у відповідь розповість якийсь схожий випадок із свого
життя, порадить і допоможе».
Візитною карткою її роботи є туристсько–краєзнавчий напрям. Марія Миколаївна – краєзнавець,
дослідник, турист. Її життя – це подорож, пізнання відомого і невідомого, далекого і близького,
минулого і сучасного. На все життя запам’ятаються подорожі та екскурсії, організовані та проведені
нею для учнів та учителів школи і району рідною Жовківщиною, мальовничою Львівщиною, до
високих вершин Карпат, неповторних місць України.
Як керівник краєзнавчого гуртка школи «НАДБ-о» Пац М. М. відома далеко за межами району і
області, вона часто виступає із власними проектами на науково-практичних конференціях, проводить
майстер-класи з організації краєзнавчої роботи для вчителів, керівників шкіл, гуртків, слухачів курсової
перепідготовки Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Науководослідницькі роботи гуртківців упродовж багатьох років представляють на обласні і Всеукраїнські
конкурси, експедиції і здобувають високі нагороди. Подані дослідницькі роботи відзначаються
практичним застосуванням, доступністю матеріалу, пізнавальним значенням, новизною.
Марія Пац є автором програм, факультативів, гуртків з географії рідного краю, співавтором низки
навчальних посібників та путівників: «Жовківщина», «Туристськими стежками Жовківщини», «Золота
осінь на Розточчі», «Краєзнавчі матеріали Жовківщини», «Топонімічний довідник Жовківщини» тощо.
Очолюючи впродовж довгого часу методичне об’єднання вчителів географії, досвідчений педагог
багато зробила для удосконалення методичної роботи з учителями. Доброзичлива, толерантна, щира,
вимоглива – такою її знають колеги по вчительській праці. Багатьом з них Марія Миколаївна дала
путівку в професійне життя, сформувала їхнє життєве кредо. Маючи великий життєвий і педагогічний
досвід, допомагає вчителям і класним керіникам у роботі з дітьми.
Її духовне багатство, активна громадянська позиція, висока працездатність, доброзичливе ставлення
до дітей позитивно впливає на становлення активної життєвої позиції юних. Бачиш усе це і радієш за
дітей, яким випало щастя вчитися у такого чудового педагога. Її серце біля вихованців, яких завжди
готова підтримати в їхніх стремліннях. Вона просить за них подумки в Господа: «Не провадь їх
шляхами найлегшими, але найпрекраснішими проведи».
Марія Пац впевнена:– усе в цьому житті відбувається не пізно, не зарано, все відбувається вчасно,
тоді, коли мало відбутися у долі кожної людини. Намагається жити так, щоб кожен наступний день був
кращим, ніж минулий, приносив упевненість і радість, енергію й натхнення, задоволення і бажання
жити.
Ось така вона, усміхнена, заклопотана, працьовита, творча Марія Миколаївна – методист,
УЧИТЕЛЬ.
Щиро вітаємо з ювілеєм і бажаємо подальшої творчої наснаги, злагоди у колі близьких та
рідних, здійснення всіх професійних та особистих задумів! Міцного здоров’я, гармонії з
навколишнім світом і з собою, нових досягнень і звершень!. Хай доля буде ласкавою до Вас, Маріє
Миколаївно, і подарує багато років щасливого життя!.
Колеги, творча група учителів географії району, а також Сліпець Стефанія, Зінкевич Мирослав
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In Memoria
Ярина Сенчишин

«ПРИЙШОВ МІЙ ЧАС...»
Не можу собі навіть уявити,
як виглядала б польська повоєнна поезія
без віршів Тадеуша Ружевича.
Ми усі йому чимось завдячуємо,
хоч не кожен з нас може це визнати.
Віслава Шимборська

24 квітня 2014 року Тадеуш Ружевич відійшов
у вічність. Йому було 92 роки. Відійшов останній
з Великих польських письменників, переживши
майже на десять років Чеслава Мілоша і на два
роки Віславу Шимборську.
Тадеуш Ружевич – видатний польський поет,
прозаїк, драматург, есеїст – народився 9 жовтня
1921 року в містечку Радомско Лодзинського
воєводства. Там навчався у гімназії, закінчити яку
йому перешкодила війна. 1942 року склав присягу
бійця Армії Крайової. Після піврічного вишколу
пішов у ліс. Воював із червня 1943 року до листопада 1944. Атестат зрілості отримав 1945 року на
вечірніх курсах для робітників. З 1945 до 1949
року вивчав історію мистецтв у Ягеллонському
університеті. 1949 року Ружевич одружився і переїхав у Глівіци (одне з міст Верхньо-Сілезького
промислового округу, так званої «Чорної Сілезії»), де прожив дев’ятнадцять років; там народилися двоє його синів. З 1968 року мешкав у Вроцлаві.
Тадеуш Ружевич написав більше тридцяти
поетичних збірок, близько десяти книг прози, два
десятки п’єс... За свою творчість отримав велику
кількість літературних премій, відзнак, почесних
звань. Його книги перекладені п’ятдесятьма
мовами. На межі 70–80-х років Тадеуша
Ружевича вважали реальним претендентом на
здобуття Нобелівської премії, але лауреатом тоді
став Чеслав Мілош. Ружевича й досі у Польщі
називають Нобелятом без Нобеля.
Тадеуш Ружевич центром поезії зробив не
метафору, а сенс. В есе «Звук і образ у сучасній
поезії» (1958) він писав:
«На практиці поет за допомогою образу ніби
ілюструє вірш, ілюструє поезію. Тоді, коли події і
викликані ними почуття не хочуть, щоб їх
передавали через посередництво найдосконаліших і найгарніших метафор-образів, вони хочуть
самі свідчити про себе. Хочуть зразу і безпосередньо постати перед читачем і розкрити себе.
Метафора, образ не прискорюють, а віддаляють зустріч читача з істинною, справжньою
матерією поетичного твору.
Вірш, на мою думку, повинен іти від автора до
читача по прямій, не затримуючись навіть на
найгарніших і естетично досконалих стилістичних фігурах».
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Про творчість Тадеуша Ружевича написано
багато, та, на жаль, не в Україні. Я можу
розповісти про свій особистий досвід спілкування
з Поетом і його Поезією. Не думала, що
перекладатиму з польської мови, хоча читати
польською навчилася приблизно тоді, коли й
українською – у дошкільному віці. Дідусь вчив
мене читати, писати, розмовляти польською, ми
декламували вірші, можливо, занадто серйозні
для мого віку, бо дідусь любив Міцкевича і
Словацького.
І ось минули роки, і наприкінці літа 1995 року
мені до рук потрапив двотомник поезії Тадеуша
Ружевича. Я ніколи досі нічого подібного не
читала, але зрозуміла, що це моє, бо мене
приваблювала поезія-думання, поезія сенсів. Тоді
я спробувала щось перекласти, насамперед для
себе. І так воно почалося. Мені на той час нічого
не було відомо про переклади Ружевича
українською. Один з перших віршів, які я
переклала, – «Яблуко» зі збірки «Неспокій»
(1945–1946). Мені сподобалося, як Ружевич
звучить українською. Це була фантастична осінь
– я читала поезію Ружевича і перекладала те, що
мені було близьке. Потім ці переклади увійшли до
двомовного видання Тадеуша Ружевича «Вибрані
вірші» (Львів: Каменяр, 1997).
Після виходу книги з’явилася ідея запросити
Ружевича до Львова. Ми з ним листувалися, мали
телефонні розмови. Він, до речі, дуже гарно
відгукнувся на це запрошення, написав, що
ніколи не був у Львові і радо приїхав би разом з
дружиною. Але потім було спекотне літо і повінь
у Вроцлаві, а у вересні 1997 року я отримала
листа, уривки з якого дозволю собі зацитувати:
«... мені дуже прикро, що не можу до вас
приїхати, хоч і обіцяв. Я дуже хотів побачити вас
і своїх читачів і особисто представити книжку...
але не можу, хворію, я вже старий і щоразу
більше стомлений. Не знаю, чи ще колись у житті
виберуся до Києва і Львова. Прошу на мене не
гніватися, у вересні мушу лікуватися. Дуже
поганим було для мене це літо, яке поволі
закінчується. Сьогодні, коли пишу до Вас – 1
вересня, річниця вибуху війни 1939 року, мені
було тоді 18 років... Ще раз прошу на мене не
гніватися...»
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Рівно за десять років у львівському
видавництві «Літопис» у моєму перекладі вийшов
томик прози Тадеуша Ружевича «Смерть у старих
декораціях», до якого увійшла повість, яка дала
назву книзі, та декілька оповідань.
А восени 2009 року до мене звернувся режисер
Польського театру у Львові Збіґнєв Хшановський,
який хотів поставити українською моновиставу за

п’єсою Тадеуша Ружевича «Стара жінка
висиджує» з Ларисою Кадировою в головній ролі.
Так мені пощастило наблизитися і до драматургії
Поета. Вистава, до речі, була дуже успішною,
перемогла на кількох фестивалях, вона й досі є у
репертуарі Київського театру ім. Івана Франка.
Та справжнє відкриття українським читачем
творчості Тадеуша Ружевича все ще попереду.
Тадеуш РУЖЕВИЧ

У ЦЕНТРІ ЖИТТЯ
Минуло шістдесят років від вибуху ІІ світової війни.
Мені 77, 78 років. Я поет. На початку дороги я не вірив у це чудо… що колись стану поетом, часом
вночі, пробуджений нічними страхами і жахіттями, я рятувався думкою, прагненням “буду поетом”,
прожену жахіття, темряву, смерть… Увійду в світло поезії, музику поезії.
Тишу.
Тепер, коли пишу ті слова, спокійні уважні очі Мами спочивають на мені. Дивиться на мене з “того
світу”, з того боку, в який я не вірю. На світі знову йде війна. Одна зі ста, які безперервно тривають від
кінця ІІ світової аж до сьогодні…
Мій світ, який я пробував будувати протягом півстоліття, валиться! знову під руїнами будинків,
лікарень і святинь помирає людина і бог, помирає людина і надія, помирає людина і любов.
Колись, давно, у 1955 році, я написав вірш “У центрі життя…”
***

Після кінця світу
після смерті
я опинивсь у центрі життя
я створював себе
будував життя
людей звірят краєвиди
я сказав це стіл
це стіл
на столі лежить хліб ніж
ніж служить для того щоб різати хліб
хліб їдять люди
людину треба любити
вчився я вночі і вдень
що треба любити
я відповідав людину
поет! постарів, стоїть на “порозі смерті” і ще не
зрозумів
що ніж служить до відрізання голів до відрізання
носів і вух
для чого служить ніж? для відрізання голів… десь
там, далеко? близько

і для чого ще служить ніж? для відрізання язиків
що говорять
чужою мовою і для розрізання животів вагітним
жінкам
для відтинання грудей годувальницям для
відрізання геніталій
для виколупування очей… і що там ще можна
побачити по телевізору?
що прочитати в газетах? що почути по радіо?
для чого служить ніж
служить для відрізання голів суперникам
служить для відрізання голів “жінкам дітям
старцям”
(Так про це пишуть в газетах вже сто років…)
тепер коли пишу ті слова спокійні очі мами
спочивають на мені на моїй руці на тих
покалічених осліплених словах
очі наших матерів які пронизують серця і думки є
нашим сумлінням судять нас і кохають повні
любові і страху
очі мами

***
Мама дивиться на сина коли він робить перші кроки і потім коли шукає дороги, дивиться коли син
відходить, огортає поглядом ціле життя і смерть сина
може ті мої слова дійдуть до матерів які кинули своїх дітей на смітниках
або до дітей які забули про своїх батьків у лікарнях і притулках
пам’ятаю що Мама сказала до нас, мабуть, тільки раз… я мав тоді п’ять років… тільки раз у житті
сказала до нас “залишу вас… ви нечемні… піду собі і ніколи не повернуся…” троє малих хлопців були
нечемні… я пам’ятаю ціле життя страх і темний розпач який охопив нашу трійцю…
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пам’ятаю як мені стиснулося серце (саме так “стиснулося мені серце”) я опинився у пустці і
темряві… тільки раз Мама це сказала і пам’ятаю до сьогодні свій розпач і плач… але мама не пішла
була з нами і буде…
тепер коли пишу ті слова допитливі очі мами дивляться на мене
піднімаю голову, розплющую очі… не можу знайти дороги
слова переповнені ненавистю трупною отрутою вибухають
роздирають любов віру і надію… розтуляю вуста щоб щось сказати –
“людину треба любити” не поляка німця серба албанця італійця єврея грека…
треба любити людину… білу чорну червону жовту
знаю, що ті мої жебрацькі трени позбавлені “доброго смаку”…
і знаю, що з речей того світу залишиться… що залишиться?!
Великий геніальний смішний Норвід сказав:
З речей того світу залишаться тільки дві
Дві тільки: поезія і доброта… і більше нічого…
Великий Дон Кіхоте! Залишилося ніщо. І якщо ми люди не візьмемося за голову і не облаштуємо
того Ніщо, яке розростається, то… то що? скажи, не бійся! що станеться… приготуємо собі таке пекло,
на землі, що Люцифер здасться нам ангелом, справді звергнутим ангелом, але не позбавленим душі,
який має гординю, але повний туги за втраченим небом, повний меланхолії і смутку… політика
перетвориться в кіч, любов у порнографію, музика у галас, спорт в проституцію, релігія в науку, наука у
віру. І побачимо “дві ступні, цвяхами прибиті, що тікають з планети”.
Пам’ятаю вчительку “релігії”, то була весела повна пані з блискучими чорними очима, чорним
волоссям, смаглявою шкірою і надзвичайно білими зубами. Пам’ятаю її прізвище. Пані Кришчинська.
Вчила мене релігії, катехизму і готувала до Першого Святого Причастя. Це був 1928 рік. У країні була біда,
передчуття мільйонного безробіття, яке наближалося. І що з того, що я мав “п’ятірку” з релігії. На пошиття
нового костюмчика не було грошей. У повсякденному шкільному костюмі до Причастя йти не можна.
Мама вирішила, що піду за рік. То була катастрофа. Я страшенно плакав. І тоді мама як завжди знайшла
вихід. Вдома був білий костюмчик, в якому три роки тому приступав до Причастя Янушек; треба було його
відсвіжити і трохи переробити. А ще тільки білі панчохи, черевики і свічка… Я ще схлипував, хоч справа
прояснювалася. Але насамперед треба було йти до сповіді, відбути тайну покаяння. Зробити “іспит
сумління” було неважко. Список гріхів не був дуже великий. Нечистота. Об’їдання. Ласунство. Лінивство.
Брехня. Гнів. Першим моїм сповідником був ксьондз “Кашкетик”, звичайно, мав інше прізвище ксьондз
Білявський, але у нашому дитинстві майже всі особи мали “клички”, це не були псевдоніми, а прізвиська,
вигадані нами, а часто й старшими. Цей ксьондз носив темно-синій “кашкет” і звідси, мабуть, “Кашкетик”.
Отже, робив я іспит сумління. Це була перша моя сповідь в житті, отже, ніби сповідь з усього мого
восьмирічного життя. Найбільше місця займали такі гріхи, як брехня, лінивство, об’їдання і нечистота – у
думках, словах і вчинках. Були там такі звороти, як нескромні погляди і слова, “бридкі забави”. Я був дуже
побожний. Найбільше я молився до Господа Ісуса, який клячить у саду. В думках я називав того Ісуса
“Бозя з великим животом”, але коли я ліпше придивився до образочка, то зрозумів, що Бозя клячить біля
каменя, через який перекинуто шати, а виглядало то як великий живіт. У п’ятницю я постив, їв тільки
сухий хліб і пив воду. Наша старша кузинка Зося Райсувна, яку називали “Голкою”, говорила про мене
“наш малий святий”. Очевидно, що “малий святий” мав, як і всі святі, свої слабкості і гріхи… часом з’їв у
п’ятницю шматок ковбаси або шкварки, часом мав якісь не надто чисті думки, коли на вулиці дивився на
псів, які парувалися або на подвір’ї на півня, що дер курей… ласунство… то родзинки, виколупувані з
тіста, виїдання цукру з цукорниці, грудка халви за десять грошів… Я висповідався, отримав розгрішення і
“покуту”… п’ять Отче Наш і п’ять Богородице Діво… Вночі мені захотілося пити і я випив два-три ковтки
води… потім не міг спати, бо хвилювався, чи не згрішив… зранку охопили мене такі сумніви, що я
вирішив ще раз йти до “поправки”, перед прийняттям Причастя. З тривогою у серці я визнав свої сумніви…
але ксьондз “Кашкетик” розвіяв їх якимось рухом руки і усмішкою.
З гріхами були клопоти менші й більші. З роками гріхи змінювались, росли, набирали різних форм і
кольорів. Були як “голосні” у вірші Артюра Рембо… А чорна, Е біла, І червона… Двигаючи восьмий
хрестик, старий чоловік знову повертається до гріхів дитинства… ласунство, об’їдання, п’янство, лінивство
і “нечистота”… Я підвів кузинку “Голку” і не став “малим святим”… І не знаю чи піду до “поправки”.
Тепер, коли пишу ті слова, очі Мами спочивають на мені. І є в тих очах питання, якого ніколи мені
не поставила.
(Розділ з книги “Мама відходить”, відзначеної 2000 року нагородою Nike)
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Анджей Горальський

Спогад про Анджея Ґжеґорчика
Із сумом повідомляємо, що 25 березня цього року, на 92 році життя помер видатний польський вчений,
філософ, професор Інституту філософії та соціології Польської академії наук, один із останніх членів
львівсько-варшавської школи аналітичної філософії, учасник відомого Польського «Круглого столу» часів
«Солідарності», гарячий прихильник України та польсько-українського порозуміння Анджей Ґжеґорчик.
Автор численних книг з математичної логіки, філософії, антропології, культурології, а також статей на
тему польсько-українських взаємин, професор Ґжеґорчик відомий у нас, зокрема, такими перекладами його
творів, як «Популярная логика», «Життя як виклик. Вступ до раціоналістичної філософії», «Польськоукраїнські стосунки та філософія», «Освіта майбутнього», «Декалог розуму» та інші. (Остання робота була
опублікована у журналі нашого інституту «Педагогічна думка» у 2007 році.)
Анджей Ґжеґорчик був також своєрідним промоутером започаткованої у середині 90-х років минулого
століття у Львові щорічної філософської конференції, присвяченої спадщині львівсько-варшавської
філософської школи та її засновника – професора Львівського університету Казимира Твардовського під
назвою «Твардовські читання» (п’ять із яких були організовані та проведені у ЛОІППО за участю
працівників нашого інституту).
Висловлюємо щирі співчуття родичам та близьким професора Анджея Ґжеґорчика. Нижченаведений
текст, укладений на честь померлого від імені всіх тих поляків і українців, яким пощастило особисто знати
та спілкуватися з цією світлою людиною і хто вважає себе його учнями, складений Анджеєм Ґоральським –
професором кафедри методології Академії спеціальної педагогіки імені Марії Ґжеґожевської у Варшаві,
засновником відомої у Польщі наукової школи педагогіки творчості.
Лист другові
Дорогий мій, незбагненні стежки Провидіння… .
Так от, уяви собі, що я знайшов:
Забутий вірш Артура – нашого спільного друга, який у грудні 1980 року написав ось такий твір
Три хрести
Троє хрестів, три якорі
Три слова й три рядки,
померлі,
і працівник,
боротьба
і гідність,
і сни.
i ти.
Три квітки i три шафи
Три знаки й якорів три
поета пам’ять
вітчизна,
i ми.
праця
Три правди й стежок три
й ми.
Три межі і три закриття
надія і любов,
і cпівчуття,
i ти.
і гнів,
Три злочини i кари три,
i лзи.
і бездоріжжя ницість,
i ви.
Артур відійшов, його звершення триває …
Така наша доля, не інакше.
*
Проте, я, як і Ти – поет, та водночас учений, який спостерігає долі людей, народів, цивілізацій,
культур, а також усіляких проявів творчості, однаково – що людської, що Космосу та польових каменів.
Що ж можна виснувати, вивести з „трьох якорів”?
Багато. Зауваж, будь ласка, що вони є своєрідним синтезом, лапідарним свідченням часу, який ми
переживали, часу багатоликого – часто гнівного й бурхливого, однак, завжди сповненого надії, бо –
здавалося б – ідемо разом, об’єднані прагненням зміни, покращення себе та Світу.
Не вдалося. А радше – навпаки, все закінчилося великим, знову колективним, тріумфом –
порозумінням із давнім, непоступливим, але також і таким, що прагне до своєрідно трактованого ладу,
противником.
Тож був період “бурі і натиску”, навіть хаосу, пошуку шляху.
Справи не йшли, однак – говорячи одночасно метафорично та стисло – до атрактора тривання, до
жаданої, просто необхідної рівноваги, чогось, що було б спільною перемогою.
Навпаки, могло бути зле, однаково – як для кожного з нас зокрема, так і для всієї нашої спільноти,
якже сильно – у звичайні дні – розрізненої, поділеної на дрібні, часто взаємно протидіючі частини.
Врешті-решт з’явився новий лад. Безмежно кращий від попереднього облаштування цього шматочка
світу, який називаємо Вітчизною, рідним краєм.
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Не всі погоджуються з цією оцінкою. Та все ж факти залишаються фактами: є краще, а Польща,
знову, через багато літ, стає „орлом народів”.
А при цьому, всі ніби дещо помудрішали – краще працюють, сягають по реальні цілі, є
ефективнішими та краще організованими, вірять у майбутнє та можливість реалізації добра.
Тож ми багато чого навчилися і досягли.
*

Та от на горизонті чорна хмара.
Може, грізна, безперечно, нова та невідома. Породжує надію, але й тривогу.
І тоді здійснюється Майдан, героїзм, готовність до самопожертв і водночас колективна братерська
мудрість, і – що найважливіше – ефективність, організованість, непоступливість у прагненнях та
м’якість у діях.
Україна, а з нею і Світ, ідуть до кращого. Це важливо!
*

Звідки це чудо?
Не знаю. Напевно, це з’ясує майбутнє.
*

Я уже майже закінчую, ще тільки одне пізнавальне спостереження:
Ти добре знаєш, дорогий друже, що творець науки мусить бути переможцем – вміти переконати у
своїй правоті інших, отримати їхнє розуміння та підтримку.
Маємо при цьому, на мою думку, можливість вибору однієї з двох т.зв. “чистих” стратегій гри з
дійсністю, яка буває бездумною, жорстокою, понадчасовою i такою, що добровільно або
цілеспрямовано позиціонує себе у просторі «понадсправності» (неологізм від “справа”), а зокрема:
– будувати зв’язки з іншими за принципом „говорю якнайменше, рідко, старанно виважуючи слова,
зважаючи на те, що можуть зробити потенційні противники, які, на їхню думку, теж діють у правильних
напрямках;
– назвемо цю першу можливість стратегією “вся правда, лише правда, але тільки декому і не надто часто”;
– зв’язки іншого типу спираються на провідну ідею “спільностності”, що вимагає виконання важких,
навіть дуже важких умов, на жаль…
Зазначена позиція вимагає надії та водночас відваги, так, як цього очікував, можливо, прагнув
Богдан Суходольський у лекції, що відкривала діяльність Студії Педагогіки Творчості на початку 80-х
років минулого століття, в суворі часи військового стану, що був (бо допустимою є i така інтерпретація)
спробою нав’язати дійсності наперед прийняту “форму”, що трактує загал уже існуючих i діючих
“елементів” як матеріал, який можна i треба формувати;
Назвемо цей метод дією, що спирається на стратегію “говорити все, аби старанно, не боячись
наслідків, вірячи у феномен людяності та його рушійну силу”.
Я прихильник другої можливості, обмеженої проте спостереженням, що i та перша була успішна, у
тому сенсі, що її можна використати як знаряддя для досягнення поставлених цілей не завжди
“чистими” засобами, які в принципі треба зневажати. Виявилося (як добре відомо кожному уважному
спостерігачеві i що було описане раніше), що попри очевидні нещастя, Польща та спільноти, які її
утворюють, були здатні і змогли добитися успіху, будуючи творче порозуміння прихильників i
противників зазначених вище протилежних опцій.
А феномен, що його ми спільно пережили, я називаю феноменом “самоорганізації хаосу”,
відповіддю на надто жорстку спробу формувати дійсність під наперед прийнятий зразок.
Інше здійснення цієї самоорганізації відбувається у нашого близького сусіда.
І триває, в оперті на долю, історію народу, на важливу у цьому випадку традицію, а саме – традицію
Запорізької Січі, а також на увесь досвід сучасної України.
*
Якщо цього запрагнути, дорогий друже, то у наступному листі, за якийсь час, я зможу приступити до
повнішого окреслення методу Майдану, так успішно реалізованого.
Слава Україні!
Бувай, друже,
Твій вірний слуга
P.S.: Життя та його наррація (25.III.2014):
Сердечні вирази співчуття, Шановна пані професор Ренато Ґжеґорчик.
Звістку про смерть Анджея – нашого Учителя, опікуна і, подекуди, немилосердного критика
недоліків – ми сприйняли з глибоким болем і смиренням: померти є річчю звичайною, людською,
залишитися в серцях i в пам’яті нащадків дається вибранцям долі, тим, хто вірно служив загалу та його
спільнотам, поспішаючи з порадою, підказкою, допомогою.
Вихованці, з Варшавського та Львівського кола
Шана Його пам’яті!
(переклад з польської Олег Гірний)
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