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Зміст
ВСТУП
Понятійний апарат Програми
Мета та завдання Програми
Виховні інститути та їхнє місце в системі виховання
1. УМОВИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ЛЬВІВЩИНИ
1.1. Врахування потреб та вікових особливостей вихованців
1.2. Забезпечення виховниками єдиного виховного простору
2. ЗМІСТ ВИХОВАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЛЬВІВЩИНИ
2.1. Мета, завдання та напрями виховання
2.2. Виховний компонент ключових компетентностей
2.3. Спільні завдання виховної роботи у школах Львівщини
3. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ЛЬВІВЩИНИ
3.1. Планування виховної роботи
3.2. Організація виховної роботи
3.3. Взаємодія суб’єктів виховного процесу
3.4. Оцінювання якості виховання
4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ
ВСТУП
Виклики глобалізації та потреба формування в межах Української держави новітньої
нації, інтегрованої у світову економіку,
зумовлюють необхідність кардинальних змін
в організації виховного процесу в усіх
виховних соціальних інститутах, насамперед
у системі освіти. Необхідність змін в організації та методиці виховання пояснюється
також тим, що соціально-економічні та
суспільно-політичні трансформації в Україні
загострюють суперечності у розвитку українського суспільства, а це, своєю чергою,
відображається у свідомості та поведінці
молодших поколінь.
Як свідчать соціологічні дослідження,
значна частина суб’єктів виховання: батьків,
педагогів, громадських лідерів, працівників
ЗМІ, визнає потребу змін в організації
виховного процесу в Україні – осучаснення
його мети, змісту, методів та форм. Однак
далеко не всі вони розуміють сутність цих
змін і не бачать можливості їхнього практичного впровадження. Як наслідок, виховну
роботу в освітніх закладах області виконують
переважно формально, без розуміння сутності
та визначення цілей виховання. Сенс
шкільної виховної роботи більшість виховників бачить не у глибокому вивченні внутрішнього світу дитини, моделюванні відповідного виховного середовища, а в самому факті
її участі у виховних заходах.
4

Як наслідок, у загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини є низка проблем
виховання, серед яких найактуальніші, на
нашу думку, такі:
– несистемний
характер
виховання
у
загальноосвітніх навчальних закладах,
послаблення цілеспрямованих виховних
впливів на дітей у літній період;
– недостатня підготовка випускників вищих
педагогічних закладів до виховної роботи з
дітьми, відсутність системи ефективної
підготовки і передпідготовки виховників;
– домінування колективних форм виховання,
недостатнє вивчення і врахування індивідуально-психологічних особливостей учнів,
їх сімейних виховних систем;
– зменшення розумової та фізичної працездатності, зокрема через малорухливий спосіб життя, поширення шкідливих звичок та
загальне погіршення стану здоров’я учнів;
– споживацька психологія, зумовлена, зокрема, деструктивним впливом довкілля (ЗМІ,
реклама);
– низький рівень соціальної активності, нерозвинене почуття громадянського обов’язку, безвідповідальна поведінка, що зумовлено пануванням у навчальних закладах
«подвійної моралі», падінням дисципліни,
руйнуванням системи виховних стимулів,
нехтуванням батьками і педагогами своїх
соціальних обов’язків;
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– відсутність виховного ідеалу;
– імпульсивність
поведінки,
нездатність
частини учнів до самостійних суджень та
прийняття усвідомлених рішень;
– відсутня системна
виховна робота з
батьками, підготовка молоді до сімейного
життя.
В основу цієї Програми покладено низку
ідей провідних українських та зарубіжних
педагогів, філософів і психологів: Г. Сковороди, П. Юркевича, С. Русової, Дж. Дьюї,
Г. Ващенка, І. Огієнка, Ю. Дзеровича, А. Макаренка, А. Маслоу, Б. Роджерса, В. Сухомлинського, Ш. Амонашвілі, О. Вишневського, І. Підласого та ін.
Програма ґрунтується на положеннях міжнародних правових актів та чинного українського законодавства: Конвенції ООН про
права дитини, Конституції України, Законів
України Про освіту, Про загальну середню
освіту, Про позашкільну освіту, Про професійно-технічну освіту, у ній враховано ідеї та

підходи Рамкових Рекомендацій ЄС «Ключові компетентності для ціложиттєвого навчання», Державної національної програми
«Освіта», Концепції виховання дітей та
молоді у національній системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти, Національної програми патріотичного виховання
молоді, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Концепції громадянського виховання особистості в умовах
розвитку української державності, Програми
Міністерства освіти і науки України Основні
орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України,
Програм «Обдаровані діти», «Здоров’я дитини», «Корисні звички», «Рівний рівному»,
«Школа розвитку особистості», «Лицем до
дитини», чинного Положення про класного
керівника й інших правових документів та
методичних рекомендацій щодо організації
виховного процесу в школі.

Понятійний апарат Програми
Виховання – цілеспрямований організований процес формування характеру, духовний
фізичних, інтелектуальних і вольових якостей
людини.
Вихованець – суб’єкт виховного процесу,
який свідомо засвоює духовні цінності, на
їхній основі плекає власні особистісні надбання, приймає самостійні рішення, покладає на
себе відповідальність, здійснює свідомий
життєвий вибір.
Вихованість – результат виховання, який
виявляється у соціально прийнятній на рівні
вікових особливостей поведінці особи, вмінні
діяти морально і компетентно. Вихованість
школяра – показник ефективності та якості
навчально-виховного процесу.
Виховна програма – задум, проект виховної діяльності освітньої спільноти, що
визначає цілі (загальні та конкретні завдання), а також виховні справи, які забезпечують виховання. Шкільна виховна програма
– документ, який інформує про зміст, призначення та якість освітніх послуг навчального
закладу. Водночас цей документ служить
знаряддям порозуміння між учасниками
навчально-виховного процесу і засобом інтеграції виховної діяльності батьків, педагогів,
учнівських колективів та громадськості,
завдяки чому забезпечується системність
виховної роботи.

Виховна робота – сукупність дій виховників для організації спільної життєдіяльності
дорослих та дітей з метою їхнього найповнішого саморозвитку та саморозкриття.
Виховна справа – це форма організації і
проведення конкретної, необхідної, корисної
діяльності вихованців. Виховний процес складається з ланцюжка безперервних виховних
справ.
Виховний простір – середовище, в якому
виховується учень; духовний простір учня і
педагога; соціальне оточення, простір культури, що впливає на розвиток особистості.
Виховник (вихователь) – у широкому
розумінні слова – особа або організація, яка
здійснює виховання; у вузькому значенні –
посадова особа, яка займається вихованням
дітей і молоді у навчальному закладі.
Вчинок – основна особистісна форма й
одиниця поведінки, акт морального самовизначення, яким особистість виявляє і формує
свої ставлення до суспільства, людей, самої
себе, природи, діяльності, мистецтва.
Девіантна поведінка (від лат. deviation –
відключення) – окремі вчинки або система
вчинків, які суперечать прийнятим у суспільстві правовим або моральним нормам: злочинність і поведінка, яка заслуговує
покарання.
Дитина – особа віком до 18 років.
5

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2010 / № 3

Дитячі
громадські
організації
–
об’єднання громадян віком від 6 до 18 років,
метою яких є діяльність, спрямована на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих
здібностей, задоволення власних інтересів,
які не суперечать законодавству, та соціальне
становлення
як
повноправних
членів
суспільства.
Колектив – група людей, які об’єднані
суспільно значущими цілями, спільними ціннісними орієнтаціями, сумісною діяльністю,
спілкуванням, взаємною відповідальністю.
Компетентність – знання, навички і вміння, ціннісні орієнтації, а також досвід діяльності людини у тій чи іншій сфері суспільного або особистого життя.
Мета виховання – кінцевий результат
вихованості людини.
Методи виховання – сукупність способів
і прийомів виховної роботи для розвитку
мотиваційної сфери, вироблення в учнів переконань та звичок, корегування й удосконалення поведінки. Основні методи виховання: розповідь бесіда, демонстрування, вправлення та ін.
Засоби виховання – те, за допомогою
чого вихователі впливають на вихованців
(слово, наочні посібники, кінофільми, бесіди,
збори, факти, документи, традиції, література,
твори мистецтва тощо).
Моніторинг (в освіті) – систематичні процедури збору відомостей щодо важливих
аспектів освіти на національному, регіональному та локальному рівнях.

Напрями виховання – складові частини
виховного процесу, які в сукупності
забезпечують його (процесу) очікувані
результати.
Національне виховання – це історично
зумовлена і створена самим народом сукупність ідеалів, поглядів, переконань, традицій,
звичаїв та інших форм соціальної практики,
спрямованих на організацію життєдіяльності
молодих поколінь, у процесі якої засвоюється
духовна і матеріальна культура нації, формується національна свідомість і досягається
духовна єдність поколінь.
Освітня спільнота – суб’єкти навчальновиховного процесу (педагоги, батьки, учні,
інші члени громади), які співпрацюють для
реалізації усвідомлених та погоджених
педагогічних цілей.
Принципи виховання – вихідні положення, що випливають із закономірностей виховання й визначають загальне спрямування
виховного процесу, основні вимоги до його
змісту, методики та організації.
Самовиховання – цілеспрямована свідома
систематична діяльність особистості з метою
вироблення в собі бажаних духовних, інтелектуальних, моральних, естетичних, фізичних та інших рис і усунення тих, які визнані
нею негативними.
Форма виховної роботи – організаційна
структура, педагогічна дія, захід, у якому
реалізуються завдання, зміст та методи
конкретного виховного впливу.

Мета та завдання Програми
Подолати існуючі проблеми виховання
можна тільки гуманізувавши українську
освіту і подолавши корупцію та подвійні
стандарти у школі. Окрім цього, самим
педагогам слід усвідомити, що процес виховання – це система виховних ситуацій, яка
перебуває в саморозвитку, а кожну таку
ситуацію треба вибудовувати з урахуванням
результатів попередньої. Іншими словами,
потрібно розуміти, що розвиваються не
тільки вихованці, але й виховники, їхні відносини з вихованцями, розвивається навчальний
заклад загалом.
Для реалізації цих запитів нашій освіті,
кожній конкретній школі потрібен сучасний
менеджмент, який будував би стратегії її
розвитку згідно з поставленими цілями, використовуючи систему ефективних мотиваційних засобів та фінансових можливостей.
6

Завдання менеджерів полягає у тому, щоб
залежно від талантів, організаційних умінь,
бажання, розуміння суті виховного процесу
обрати певну модель (систему) виховання та
спільними зусиллями учнів, учителів і батьків
витворити в школі атмосферу єдності, співпраці і взаєморозуміння. Тоді кожний член
освітньої спільноти відчуватиме радість від
твореного ними життя. Саме система виховання впливає на розвиток і саморозвиток
особистості, визначаючи своєрідний, за
висловом К.Д. Ушинського, «дух школи».
Програма призначена переорієнтувати
систему загальної освіти Львівщини на
гуманне виховання та подолати її ключові
проблеми.
Метою Програми є представлення загальної моделі виховання на основі національних
та загальнолюдських цінностей як орієнтов-
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ної для проектування моделей виховних
систем у загальноосвітніх навчальних
закладах Львівщини.
Відповідно до характеристики потреб та
психофізичних особливостей учнів раннього,
середнього (підліткового) та старшого (юнацького) шкільного віку, в Програмі визначено
цілі виховання у загальноосвітніх навчальних
закладах Львівщини та вимоги до роботи
окремих ланок навчального закладу, що
реалізують ці виховні цілі.
Програма є стратегічним документом
регіону, який відкриває широкі можливості
навчальним закладам для розробки власних
виховних програм. Водночас вона не обмежує
свободи загальноосвітнього навчального
закладу у виборі змісту виховної діяльності.
Завдання Програми:
– підвищити статус виховання у суспільстві та в
системі освіти, стимулювати виховну роботу
в загальноосвітніх навчальних закладах;
– ефективніше використовувати національні
традиції, сучасний педагогічний досвід і
досягнення сучасної психолого-педагогічної науки у сфері виховання;
– зорієнтувати виховні системи на визнання
пріоритету духовного розвитку особистості;
– систематизувати виховний процес у навчальному закладі, зробити його цілеспрямованим;
– підтримувати розвиток місцевих (шкільних)
систем виховання, що враховують територіальні, соціальні та інші особливості;
– розвивати демократичний стиль керівництва виховним процесом;
– забезпечити взаємодію системи освіти з
усіма соціальними інститутами та координацію зусиль суб’єктів виховання;
– використовувати виховні можливості
дитячих і молодіжних громадських організацій як центрів самореалізації особистості;
– стимулювати підвищення професійної
компетентності педагогів у здійсненні
процесу виховання.

Ця Програма має бути реалізована у
процесі:
– навчальної діяльності;
– позаурочної та позакласної діяльності;
– позашкільної освіти;
– роботи органів учнівського самоврядування;
– взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.
У зв’язку з цим у програмі представлено
підходи до створення організаційних, методичних та інших умов для гармонізації навчання, сімейно-родинного виховання і
громадської роботи.
Для реалізації програми у кожному
загальноосвітньому навчальному закладі
Львівщини потрібно створити відповідні
психолого-педагогічні умови, а саме:
– сформувати комфортне виховне середовище, для чого виключити з педагогічної
практики
адміністрування,
примус,
волюнтаризм;
– забезпечити психологічний супровід навчально-виховного процесу освітнього закладу, професійної діяльності педагогів та
адміністрації
навчального закладу;
– організувати співробітництво всіх суб’єктів
педагогічного процесу в розв’язанні навчально-виховних завдань;
– задіяти у виховній роботі скарби національної педагогічної думки і досвіду;
– розробити шкільну програму національного
виховання учнів, відповідні навчальні
матеріали;
– при потребі створити у населеному пункті
координаційний центр з виховання учнів та
молоді;
– відкрити достатню для охоплення усіх
учнів конкретною діяльністю у вільний від
навчання час кількість гуртків, студій,
забезпечити
повноцінне
фінансування
виховного процесу.

Виховні інститути та їхнє місце у процесі виховання
На реалізацію завдань виховання працює
низка виховних інститутів: сім’я, родина,
Церква, територіальна громада (міська, селищна, сільська), громадські об’єднання,
зокрема дитячі та молодіжні, засоби масової
інформації, держава та школа.
Сім’я (родина) – першооснова духовного,
економічного та соціального розвитку суспільства. Сім’я покликана створити сприятли-

ві умови для забезпечення духовного, інтелектуального та фізичного розвитку дітей на
морально-етичних, християнських засадах,
національних звичаях і традиціях, засобами
рідної мови і культури, сформувати в неї
почуття власної гідності та впевненості у собі.
Місія Церкви чи іншої духовної спільноти,
до якої входить вихованець, – закласти у
дитині основи людської духовності – віру і
7
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мораль, а також розуміння себе як цілісної
тілесно-духовної істоти, що наділена свободою вибору і відповідальна перед Творцем.
Територіальна громада (міська, селищна,
сільська) через органи самоврядування формує загальні правила і норми поведінки в усіх
громадських місцях населеного пункту, організовує дієвий контроль за їх дотриманням,
здійснює профілактику правопорушень, що
трапилися внаслідок недостатньої вихованості неповнолітніх, організовує перевиховання правопорушників.
Засоби масової інформації призначені для
формування та відображення громадської
думки про ті чи інші процеси і явища суспільного життя. Вони ведуть спеціальні виховні програми для дітей і батьків, культивують кращий досвід виховної роботи у сім’ях,
навчальних закладах, організовують для дітей і
молоді цікаві конкурси, розваги, а також ведуть
оригінальні заняття з рукоділля, спорту, інтелектуальних олімпіадних змагань тощо.
Важливим суспільним інститутом, що
опікується вихованням дітей та учнівської
молоді в Україні, є дитячі та молодіжні
громадські організації й об’єднання. Членство
у цих організаціях сприяє вияву самостійності дітей та учнівської молоді, посильній
реальній участі у житті суспільства, задоволенню потреб у спілкуванні з однолітками,
самоствердженню у суспільно значущій
діяльності. Мета зареєстрованих чи неформальних об’єднань – створити умови для
реалізації права дітей і молоді на соціальну
творчість, розкриття й утвердження кожної
особистості, заохочення її до самодіяльності
та колективної діяльності. Особлива місія у
дитячих та молодіжних організацій громадянсько-патріотичного спрямування («Пласт»,

СУМ та ін.). Вони забезпечують самовиховання дітей через колективні творчі справи, що
ґрунтуються на засадах християнської моралі
та громадянсько-патріотичних почуттях українця, культивують здоровий спосіб життя.
Що стосується системи освіти, то виховання у дошкільних навчальних закладах спрямоване на зародження дитячого світогляду,
закріплення етичної поведінки та моральних
якостей, тобто на становлення особистісної
свідомості, а також на розвиток елементарних
знань та життєвих навичок.
Натомість
загальноосвітні
навчальні
заклади мають на меті становлення інтелектуальної та особистісної зрілості дитини,
набуття нею соціального досвіду, життєвої
компетентності. Загальноосвітні навчальні
заклади як координатори виховної роботи
повинні забезпечити цілісність виховного
простору для духовного дозрівання та
тілесного розвитку кожного вихованця.
Позашкільні навчальні заклади допомагають розв’язувати проблеми зайнятості школярів у вільний від навчання час, створюють
умови для загальнонаукового та загальнокультурного розвитку, допрофесійної підготовки.
Складовою цілісного освітнього процесу у
професійно-технічних та вищих навчальних
закладах є професійне виховання – основа
формування і розвитку професійної культури
молоді, підготовки молодих поколінь до
активної трудової діяльності та суспільного
життя.
У демократичному суспільстві система
освіти є водночас виконавцем державного
замовлення на вихованість та інститутом, що
узгоджує і до певної міри координує виховну
діяльність родин, громадських об’єднань та
міської чи сільської громади.

1. УМОВИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ ЛЬВІВЩИНИ
Виховання як спеціально організована, керована та контрольована взаємодія виховників і
вихованців потребує сприятливих умов: визнання вихованців суб’єктами виховання і
врахування їхніх потреб та вікових особливостей, вдалого підбору виховників та їхнього злиття
у педагогічний колектив, створення виховного простору із залученням усіх структурних
елементів (ланок) навчального закладу та формування правової, методичної і матеріальної бази
для виховної роботи.
1.1. Врахування потреб та вікових особливостей вихованців
Вихованцями загальноосвітніх навчальних
закладів Львівщини є діти від 6/7 до 17/18-ти
років. Щоб виховання дитини дало очікувані
результати, потрібно враховувати потреби,
8

стать, вік, темперамент та природні здібності
кожної дитини. Насамперед необхідно
орієнтуватися на загальні та вікові потреби
школярів, а також на характерні для певного
періоду їхнього життя анатомо-фізіологічні та
психічні якості  вікові особливості. Життя
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дитини шкільного віку традиційно періодизують, виходячи із стадій її фізичного та
психічного розвитку, які виділяють психологи, а також – з умов виховного процесу, на які
вказують педагоги. Згідно з педагогічною
періодизацією школярів ділять на дітей
молодшого (6-12 років), середнього (12-15
років) та старшого (15-18 років) шкільного
віку. Виховання, як і навчання, повинно
відповідати віковим особливостям дитини.

Від них залежить не тільки її навчальне
навантаження, а й кількість та види фізичних
вправ і праці, зміст та методи виховання.
1.1.1. Потреби учнів
Загальні потреби учнів мотивують їхню
поведінку, отож, глибоке розуміння необхідності забезпечення у навчальному закладі цих
потреб створює сприятливі умови для виховання і формує засади гуманної поведінки з
боку педагогів.
Таблиця 1

1

Назва
потреби
Потреби
несоціальні,
які можуть
викликати
соціальну
взаємодію

2

Потреба у
психологічні
й безпеці

3

Потреба
залежати,
відчувати
межі
дозволеного,
знати
вимоги до
себе

4

Потреба в
дружніх
почуттях
(афіліації), у
прийнятті
іншими

5

Потреба в
домінуванні

Сутність потреби

Внесок школи

Очікувані результати

Потреби, які забезпечують фізичне виживання і почуття безпеки
- у чистій воді, поживній
їжі, екологічно здоровому
просторі, у теплі, комфорті, а також у грошах,
матеріальному достатку.

У школі має бути створене
здоров’язбережне середовище та умови для фізичного розвитку школяра, а
також мінімізувати вплив
чинників, які викликають
в учнів відчуття фізичного
дискомфорту та усвідомлення себе матеріально
обділеними.
Учень має бачити, що
його учителі – люди, які
заслуговують на довіру і є
правдивими перш за все
перед собою. Вони не приховують своїх почуттів та
ставлення до інших і скеровані на власне зростання, а отже можуть
збагачувати інших.
Працівники школи мають
бути турботливими і
водночас вимогливими до
учнів.

Мінімальний рівень
відчуття фізичного
дискомфорту та негативного впливу на учнів
усвідомлення себе
матеріально
недостатньо
забезпеченими.

Потреба відчувати впевненість, заспокоєність,
звільнення від тривог,
захищеність, розуміння,
прийняття, любов,
дозвіл на прояви своєї
індивідуальності, творчості, гри, спілкування
чи іншої діяльності у
безпечному просторі.
Потреба у допомозі, захисті, а також у керівництві з боку авторитетних дорослих. Межі –
це певний визначений
простір для розвитку, які
дають дитині відчуття
стабільності і допомагають орієнтуватись при
виборі.
Прагнення бути у
спільності з іншими
людьми, в приязні та
дружбі, схваленні,
прийнятті групою,
однолітками.
Потреба відчути себе
лідером, якому дозволено
говорити більше часу,
приймати рішення, бути
у центрі уваги.

У школі слід створити
атмосферу позитивної
підтримки та довіри, у
якій в учнів формуються
навички дружньої та
інтимної соціальної
взаємодії.
Школа має стимулювати
розвиток в учнів якостей
лідера, вчити комунікативним вмінням.

Дитина психічно
стабільна, радісно
навчається, спроможна
ставити та досягати
цілей.

Самодисциплінованість
учнів, наявність
мотивації ставити та
досягати цілі.

Діти ростуть здоровішими, розкривають свої
здібності, проявляють
ініціативу і творчий
підхід, продукують ідеї,
самоорганізовуються.
Це сприяє вихованню
впевненості, відповідальності, активності,
рішучості, та розвиває
стратегічне і тактичне
мислення, вміння враховувати інші позиції, публічно висловлюватись,
відчувати ризики тощо.
9
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Таблиця 1(продовження)
6

Назва
потреби
Потреба і
право на
самозахист

Сутність потреби

Внесок школи

Очікувані результати

Потреба у визнанні
іншими права на самозахист, навіть якщо це вияви ворожості (агресія, ревнощі та інше), як
спонтанна реакція дитини на грубе втручання у її
внутрішній простір та
фізичну чи психологічну
загрозу або на відсутність любові, захищеності, приналежності.
Потреба відчувати і
розуміти власну
цінність, незалежно від
будь-якого оцінювання,
як підтвердження своїх
потенційних, закладених
від народження можливостей і здатності до
творчої діяльності

У школі мають дбати про
максимально можливу
захищеність учнів, вчити
їх захищати себе і свою
гідність,. Виробляти в у
дітей вміння долати агресію без руйнівних наслідків, знімати в адекватний
спосіб стресове напруження і наслідки агресивного впливу.

Низький загальний
рівень агресивності, віра
в дієвість звернення за
допомогою до педагогів,
психолога, адміністрації
школи, почуття безпеки
та довіри, володіння
навичками подолання
стесу та саморегуляції
поведінки.

Учителі у відносинах з
учнями повинні забезпечувати баланс між оціночними судженнями про них
(нагородами і покараннями) та безоцінним
спілкуванням.

Усвідомлення учнем,
що центр відповідальності знаходиться у
ньому самому, а тому
смисл і цінність його
життєвого досвіду у
кінцевому результаті
визначати йому і жодні
зовнішні судження не
можуть цього змінити.
Самоідентифікація, що
дає змогу почуватися
впевнено, ставити цілі і
вірити в успіх, ефективно навчатись, мати
друзів і т.д.

7

Потреба
відчувати
безоцінне
ставлення

8

Потреба мати
гідність,
поважати
себе та
відчувати
свою цінність

Потреба у сприйнятті
самого себе як значимого,
відчувати свою рівність з
іншими, навчитись
приймати свої недоліки
та реагувати з гідністю.

9

Потреба у
свободі,
право на
вільний
вибір

Потреба і можливість
без зовнішніх впливів
здійснювати вибір. Ніхто,
крім учня, у кінцевому
підсумку не може впливати на рішення про те, що є
добрим для нього, а що ні.

10

Життя у школі має забезпечувати розвиток в учнів
вродженого почуття
гідності. У жодної дитини
не повинно сформуватись
уявлення про відсутність
здібностей та навичок, які
цінують близькі люди.
Почуття безпорадності та
інші негативні емоції - сором, вина, недостойність
мають бути рідкими і
нетривалими, а відчуття
успіху, гордість за досягнення, навпаки, частими.
Учні мусять мати реальну
можливість розвивати
власну внутрішню свободу і зрозуміти свій власний значимий для нього
досвід.Учителі повинні
вміти вислухати дитину і
дати змогу їй пояснити
свої мотиви. Насильство
різного роду, змушування
під страхом покарання чи
інших дій до певних учинків, які суперечать волі
дитини у школі недопустимі. Кожному учневі має
бути забезпечене право на
власну думку, на помилку
і на пробачення.

Учень усвідомлює своє
право на вільний вибір,
набуває навички самостійно осмислювати
свій триваючий життєвий досвід, уміння виявляти причини і наслідки
своїх учинків, зростає
його відповідальність за
свої вибори та вчинки.
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Таблиця 1(продовження)
10

Назва
потреби
Потреба
знати себе,
мати про себе
позитивне
уявлення та
бути
індивідуальні
стю

Сутність потреби

Внесок школи

Очікувані результати

Потреба відчувати своє
повноцінне, самодостатнє функціонування, безперервність свого «Я», розуміти і приймати свої
індивідуальні особливості, відсутність страху втратити себе.

У школі слід створити
умови, які стимулювали б
учнів постійно узгоджувати знання про себе з
реальністю, доповнювати
їх, переглядати, наприклад
знання про свої сильні та
слабкі сторони.

Учень має почуття психологічної стабільності
та впевненості.

Школа має забезпечувати
учням умови, за яких, долаючи труднощі і приймаючи рішення, вони
могли б повніше і глибше
відчути себе. Виховники
повинні вміло привертати
увагу дітей до питань:
«навіщо я це роблю і що
ще я міг би зробити», «що
відбувається зі мною
зараз», «що відбувається в
моєму оточенні зараз»,
«як сприяє те, що я роблю,
моєму зростанню» та ін.
У школі учні мають набути позитивного досвіду
переможця (над труднощами та завданнями, відповідно до віку), регулярно переживати командний
успіх, що підсилюватиме
їх віру у власні
можливості.
У навчальному процесі
слід зберігати баланс між
«інтригою» та
можливістю розв’язку,
змінювати рід занять,
звертатись до різних
пізнавальних об’єктів.

Навички самоаналізу,
рефлексії, прагнення до
пошуку себе, спроби
моделювати власну
поведінку, краще осмислювати дійсність та
адекватно реагувати на
зміни, розвивати себе.

11

Потреба
жити
свідомо,
прагнення до
позитивних
змін

У основі цієї потреби
лежить здатність до
самоусвідомлення – спроможність відчувати і
розуміти себе, свої вчинки та навколишню
дійсність, а також
конструктивне прагнення соціалізуватись,
досягти зрілості, яке
виявляється навіть в
незрілій, антисоціальній
поведінці.

12

Потреба
вірити у
власні
можливості і
здібності

На вірі у власні можливості і здібності базується самоефективність,
тобто вміння організувати і реалізувати поведінку, необхідну для
досягнення результату.

13

Потреба
досліджувати,
прагнення
новизни

Дослідницька поведінка
базується на бажанні
пізнавати, вона
мотивована новизною а
також тим, що
пізнавальний процес є
значимим для дитини.

14

Потреба
задовольняти
свою
допитливість
стосовно
того, що їх
хвилює

Прагнення розв’язати ті
проблеми та суперечливі
питання, які якось
стосуються їхнього
життя.

Зв’язок між шкільною
наукою та конкретним
життям дитини. На уроках
та під час поза навчальної
роботи необхідно
торкатися важливих
проблем дитячого життя,
це допомагатиме учням
відчувати
відповідальність за нього.

Навички брати участь у
чомусь з орієнтацією на
результат, розробляти
стратегію поведінки,
планувати і здійснювати
план дій.

Збереження та розвиток
пізнавальної активності
– необхідної умови
успішного навчання.

Здатність застосовувати
отримані знання і
вміння. Визнання
цінності навчання та
збереження пізнавальної
активності.

11
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Назва
потреби
Потреба
виробити
власне
світобачення
та світогляд

Сутність потреби
У основі цієї потреби
прагнення мати власні
орієнтири - картину
світу. Картина світу – це
його модель, у якій певним чином означені
важливі місця і зв’язки
між ними, причини і
наслідки змін.

Внесок школи

Очікувані результати

Завдання школи – створити умови для формування
в учнів світогляду, заснованого на здобутках науки, а також можливостей
перевірити обрані учнем
життєві принципи та цінності. Педагоги повинні
враховувати, що на формування в учня картини
світу значний вплив
мають не тільки знання, а
й його позитивна чи негативна Я-концепція, стиль
мислення, особливості
сприйняття реальності.
Мета сучасної школи –
розвиток життєвих компетентностей учнів, для чого
необхідні інтеграція навчання і виховання,
орієнтація навчальновиховного процесу на особистісний розвиток учня
та формування його індивідуальності, забезпечення
між предметних зв’язків
тощо.

Світогляд, що допомагає орієнтуватися у
природному середовищі, людських стосунках, цінностях, культурі.
Розуміння свого місця і
ролі в суспільстві, можливостей та наслідків
впливу на довкілля.

16

Потреба
вміти,
володіти
навичками

Володіння
інструментами, які
допомагають давати
раду у житті, щось
уміти лежить в основі
самоповаги.

17

Потреба
самостійно
ставити цілі

В основі - прагнення
діяти в прийнятних для
себе цілях. Цілі, намічені
самостійно, зазвичай найкраще досягати, тому що
вони повністю приймаються, викликають значний
інтерес та емоційне піднесення, скеровують увагу,
мобілізують ресурси, спонукають наполегливо
працювати.

Школа повинна давати
змогу учням переживати
позитивний досвід відповідальності за керівництво
своєю поведінкою, спонукати до зростання самостійності і відповідальності, налаштовувати на
позицію «Я контролюю, у
мене виходить, а отже, я в
безпеці і все добре».

Здатність контролювати
свою поведінку і почуватися впевнено.
Збереження пізнавальної активності.

18

Потреба
переживати
успіх

Дитина потребує переживати успіх у трьох
ракурсах:
зовнішність (особливо
негативно впливає стурбованість своїм зовнішнім
виглядом);
життєва компетентність; результативність діяльності (самостійне виконання різних
завдань).
Невдачі у цих сферах
знижують самооцінку і
самоповагу, і навпаки.

Створення умов для
забезпечення вищеназваних потреб учнів та формування у них життєвих
компетентностей дозволяє регулярно переживати ситуації успіху.

Розвинене почуття
власної гідності.
Самоповага.
Висока самооцінка
учня.

12

Здатність перетворювати життєві ситуації у
керовану взаємодію,
успішно взаємодіяти з
оточенням, досягати
результатів, бути
успішним.
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1.1.2. Гендерні особливості учнів
Через те, що виховання для хлопців та
дівчат у школі реалізується як спільне, так
само як виховання в родині, треба забезпечувати гендерну рівність та враховувати, що
статевий, а отже, й психофізичний розвиток
дівчат відбувається на два-три роки раніше,
ніж хлопців, що може спричиняти для
останніх у підлітковому віці певний психічний дискомфорт, і навпаки – природні фізичні
та психологічні відмінності юнаків і юнок
спонукають останніх до непосильної праці, а
це загрожує здоров’ю.
Щодо гендерних особливостей, то хлопці:
– міцні тілесно, але не надто витривалі та
уважні;
– мають багату уяву, здатні глибоко
розуміти суть речей, однак не схильні до
відкритого спілкування, маломовні;
– прагнуть виявити себе у суспільній
діяльності та у відносинах з протилежною
статтю, через що конкурують і воліють
підтримувати несталі стосунки.
Натомість дівчата:
– фізично слабші від протилежної статі,
але більш витривалі та зосереджені;
– мають ліпше розвинуту емоційну сферу,
краще запам’ятовують і вільніше висловлюються;
– схильні до встановлення тісного емоційного зв’язку та тривких стосунків, зокрема й з
особами протилежної статі.
Слід мати на увазі й те, що хлопчики та
дівчатка добиваються самоповаги різними
шляхами – для більшості хлопчиків характерна
активна життєва позиція, у той час коли дівчатка
орієнтуються на групові (соціальні) цінності.
1.1.3. Специфічні потреби та психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку
Учні 1–4-х класів найбільше потребують:
– нових знань про довкілля, нових контактів;
– виявлення власної позиції, свого ставлення до інших та довкілля;
– визнання та оцінки своїх учинків;
– емоційного контакту з людьми;
– розуміння і підтримки дорослих.
Домінування цих потреб пояснюється
насамперед тим, що у цьому віці:
– інтенсивно розвиваються мускульна та
нервова системи, як і в дошкільнят, переважає збудженість, але суттєво підвищується
точність роботи органів чуття;
– сприйняття все ще нестійке і неорганізоване, однак гостро емоційне та споглядально зацікавлене;

– увага переважно мимовільна, недостатньо
стійка, короткотривала, пам’ять сильна, хоча
має переважно наочно-образний характер,
мислення емоційно-образне, словниковий
ресурс порівняно незначний;
– серед мотивів діяльності перше місце
посідають мотиви самовизначення і самовдосконалення, друге – мотив відповідальності перед вчителем та батьками (у першому, другому класі) і перед однокласниками (у
третьому класі), а також мотив отримання
високої оцінки;
– емоційно-вольова, ціннісна, моральнодуховна сфери та навички саморегуляції,
вміння долати внутрішні та зовнішні конфлікти і стреси перебувають ще у стадії
становлення.
Названі вікові особливості молодшого
школяра зумовлюють необхідність жорсткого
цілеспрямованого виховання дітей цього віку,
а саме:
– привчити учнів свідомо слухати і споглядати, виробити вміння зосереджуватись;
– розвивати інтелект учнів, щоб вони
розуміли причинно-наслідкові зв’язки, збагачувати їхній словниковий ресурс та навчити
висловлюватись (усно й письмово);
– навчити правил раціональної організації
навчання, подолати схильність до дослівного
запам’ятовування та формувати навички
самоконтролю;
– формувати соціальні почуття і навички
соціальної поведінки;
– закласти основи моральної поведінки;
– зберегти у дитини позитивне сприйняття
школи.
За умови нормального психофізичного
розвитку та задоволення своїх потреб випускник початкової школи:
– охайний, дбає про власну гігієну та
обслуговує інші повсякденні потреби, не має
шкідливих звичок;
– допитливий, любить читати та слухати,
намагається самостійно розв’язувати пізнавальні завдання;
– позитивно налаштований до праці,
сумлінно виконує отримані завдання;
– турботливий, схильний допомагати
іншим;
– відкритий, легко ділиться з іншими враженнями про події особистого і шкільного
життя;
– бачить красу, має захоплення та
улюблені заняття;
– дбайливо ставиться до природи та
13
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людей, старається дотримуватись відомих
йому правил.
1.1.4.
Специфічні
потреби
та
психологічні особливості дітей середнього
шкільного віку
Учні 5–9-х класів найбільше потребують:
– знання про свій внутрішній світ,
самопізнання;
– уміти щось робити, щоб бути значущими
для інших;
– можливості усамітнитись, мати власну
територію;
– належати до групи, компанії, бути таким,
як усі;
– розуміти, як тебе сприймають усі
навколо, ровесники та дорослі;
– спілкуватись як з ровесниками, так і з
дорослими на рівних.
Домінування цих потреб пояснюється
насамперед кардинальними змінами, які
відбуваються у підлітковому віці, а саме:
– бурхливим зростанням довжини тіла,
закостенінням скелета, нарощуванням мускулатури та відставанням у розвитку внутрішніх
органів, що пояснює неврівноваженість,
надмірну жестикуляцію, розкоординованість
рухів підлітка та ін.;
– статевим дозріванням. У дівчаток цей
процес розпочинається в 11 років, у хлопчиків – на 2 роки пізніше;
– зростанням ролі свідомості, здатності до
абстрактного мислення і, водночас, підвищеною збудливістю, бурхливими виявами емоцій, схильністю до афектів;
– цілеспрямованим та організованим, хоча
все ще поверхневим сприйняттям, при збереженні жорсткої залежності якості сприйняття
об’єкта від ставлення до нього;
–
вибірковістю
уваги,
підвищеним
інтересом до незвичайного, нездатністю
надовго зосередитись на чомусь одному;
– критичністю (мислення), схильністю до
доказових суджень, логічного викладу, побудови складних речень, здатністю до образного і виразного мовлення;
– пошуком власної ідентичності, тобто
усвідомленням самого себе, безперервності
тривання себе у часі;
– критичним, деколи упередженим
ставленням до себе. Самооцінка підлітка має
свої особливості залежно від віку: в 10–11
років – загострене сприймання недоліків, їхнє
підкреслення, переживання через невміння
оцінити себе, у 12–13 – актуалізація потреби
у самоповазі, загальному позитивному став14

ленні до себе як до особистості, у 14–15 років;
– здатність порівнювати свої властивості з
нормами та вимогами, вміння оцінити себе у
теперішньому часі;
– неузгодженістю переконань, моральних
ідей та понять з вчинками і поведінкою. При
цьому моральний розвиток суттєво прогресує,
розвивається власна ієрархія цінностей, яка
поступово ускладнюється;
– почуттям дорослості, потребою у
самореалізації та суспільному визнанні,
прагненням до самоствердження, через що
часто загострюються взаємини з дорослими.
Названі вікові особливості учня основної
школи зумовлюють необхідність певної перебудови виховання дітей цього віку, а саме:
– особливої уваги до фізичного виховання,
жорсткого відбору вправ та видів спортивних
занять з метою збереження і зміцнення
здоров’я підлітків;
– організації уроків та позаурочних заходів
таким чином, щоб у підлітків не виникало
бажання та можливості відволікатись: розв’язування проблемних завдань, формування
вмінь, участь у диспутах, проектах, виконання творчих завдань;
– підтримки громадської активності та
спроб самореалізації у різних громадських
об’єднаннях, учнівському самоврядуванні;
– профілактики помилкових, незрілих та
аморальних вчинків, вибору фальшивих
кумирів та антисоціальних цінностей;
– посиленого формування потягу до
пізнання, вміння навчатися;
– активного залучення до позашкільної
освіти, розвитку естетичних смаків та трудових навичок, почуття насолоди від праці та
мистецтва.
За умови нормального психофізичного
розвитку та задоволення своїх потреб
випускник основної школи:
– ініціативний, переконаний у тому, що він
є «кимось» і має право на самовираження;
– самостійний, здатний контролювати
свою поведінку і вчинки у взаєминах з людьми, хоч і не завжди достатньо організований,
терпелячий, терпимий і самокритичний;
– активний, схильний наполегливо працювати у тих сферах, які його цікавлять і в яких,
як йому здається, він може досягти успіху
завдяки своїм здібностям (навчанні, громадській діяльності, зокрема й у шкільному
самоврядуванні,
спорті,
різних
видах
мистецтв тощо);
– емоційно вразливий, налаштований на
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безумовне дотримання моральних
норм та захист основних людських,
зокрема й національних, цінностей, діяльність, орієнтовану на усвідомлені цінності;
– комунікабельний, готовий до різного
роду групових дій, наприклад, до участі у
командних іграх, походах чи інших акціях
життєдіяльності шкільного колективу;
– дружній, турботливий, толерантний,
зацікавлений у тісних емоційних стосунках, у
тому числі й з особами протилежної статі.
1.1.5. Потреби та психологічні особливості дітей старшого шкільного віку
Учні 10–11(12)-х класів найбільше
потребують:
– розуміння чинників змін та мотивації
вчинків;
– тренування власного тіла та інтелекту,
самовдосконалення;
– забезпечення власних прав та умов для
самореалізації;
– підтримки власних ініціатив, взаєморозуміння.
Домінування цих потреб пояснюється:
дозріванням,
зокрема
–
фізичним
завершенням росту тіла, окостенінням
скелета, стабілізацією роботи внутрішніх
органів, загальним фізичним зміцненням;
– формуванням статевої орієнтації, на яку
впливають уявлення про власну статеву роль і
про те, як має виглядати кохана людина;
– цілеспрямованим сприйняттям, довільною та стійкою увагою, домінуванням логічної пам’яті, мисленням з високим рівнем
абстрагування та узагальнення;
– виробленням власних критеріїв своєї
значущості, високою самооцінкою, зростанням самоповаги та почуття власної гідності.
Взаємини з дорослими вирівнюються, перестають бути конфліктними;
– виробленням світогляду, стійких
переконань та основних рис характеру;
– гострою потребою зайняти позицію
певної соціальної групи, громадянську позицію, самовизначитись у соціумі та виявити
своє життєве призначення;
– зародженням кохання та послабленням
емоційного впливу дружби, хоча потреба в
друзях залишається (для поради, щоб
поділитись переживаннями);
– моральною зрілістю, зокрема існуванням
морального стержня, етичних переконань.
Водночас характерною рисою цього віку
вважають юнацький максималізм та, як
альтернативу, демонстративний скепсис.

Можлива також схильність до морального
релятивізму (усе дозволено, все можна
виправдати);
– загостреним почуттям дорослості, що
виявляється як наполегливе прагнення виявити себе, продемонструвати свою індивідуальність. Деколи юні намагаються звернути на
себе увагу у будь-який спосіб, втрачаючи
почуття міри.
Названі вікові особливості старшокласника зумовлюють орієнтацію виховання дітей
цього віку на:
– утвердження здорового способу життя та
фізичний розвиток, зокрема через заняття
спортом;
– свідомий вибір профілю навчання,
глибоке пізнання і самостійність мислення;
– формування вмінь комплексного оцінювання людини та «повалення кумирів», що
стимулюватиме самовиховання;
– критичне осмислення явищ масової
культури та сучасної моди;
– пошук відповідей на «вічні питання»:
про сенс життя, щастя, обов’язок, свободу і
відповідальність тощо;
– участь у громадському житті, членство у
молодіжних організаціях, критичне ставлення
до гасел та популістських обіцянок;
– подолання егоцентризму і відчуття
самотності, вироблення вмінь висловити свої
почуття (у спілкуванні та творчості);
– підготовку до шлюбу і сімейного життя,
зокрема й формування гендерної ідентичності, усвідомлення ролі та суті сім’ї, впливу
її на особисте життя.
За умови нормального психофізичного
розвитку та задоволення своїх потреб
старшокласник:
– наділений почуттям самоповаги, самокритичний і терпимий до недоліків інших
людей;
– морально стійкий та послідовний у
дотриманні норм людського співжиття і
правил особистої гігієни;
– турботливий у ставленні до рідних та
близьких, зокрема до друзів і милих серцю
людей;
– критично мислить, використовує свої
знання з основ наук та набуті вміння й
навички для формування і висловлення
обґрунтованих
суджень
про
себе
й
навколишній світ;
– різнобічно розвинутий, схильний до
систематичного відвідування різноманітних
культурних, дозвільних і спортивних центрів;
15
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– вольовий, націлений на самозабезпечення і свідомий своїх інтересів та можливостей щодо майбутньої професійної діяльності.
Для кожної вікової категорії учнів
прийнятними є використання індивідуальних
(консультації), групових (тренінги, дискусії,
дебати, ділові та рольові ігри), колективних
(проекти) форм діяльності.
1.2. Забезпечення виховниками єдиного
виховного простору
Педагог-виховник – це особа, обов’язок
якої провадити учнів різного рівня
інтелектуального і морального розвитку,
різної вдачі та здібностей до єдиних
суспільно значущих цілей. При цьому
виховник бере на себе відповідальність за
результати виховання, а отже, певною мірою,
за майбутнє кожного учня і за долю нації та
держави. Звідси підстави висунути до педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини як до виховників
низку вимог.
1. 2.1. Критерії відбору виховників
Компетентний виховник – це:
– високоморальна та відповідальна особистість, здатна виховувати власним прикладом та вчинками;
– особа з педагогічним хистом, знанням
методів та прийомів виховної роботи, досвідом практичного ведення виховних справ;
– люблячий опікун дитини, який цінує
порядок та володіє методами заохочення і
покарання;
– педагогічний працівник, сповнений
почуття власної гідності та наділений такими
рисами характеру, як терпеливість, толерантність, працелюбність, скромність, патріотизм;
– високопрофесійний учитель-предметник,
який повсякчасно демонструє позитивне
ставлення до знань та пізнавальну активність.
1.2.2. Виховний простір
Виховники впливають на вихованців не
лише особистим прикладом та поведінкою, а
насамперед через створений у навчальному
закладі виховний простір. Виховний простір –
це не тільки середовище, а й духовний
простір учня і педагога, простір культури, що
впливає на розвиток особистості у всьому її
розмаїтті. Це також простір соціальних,
культурних, життєвих виборів особистості,
яка самореалізується у різних виховних
середовищах (академічне середовище, клубне, сімейне, середовище творчих майстерень
тощо). У сучасній українській школі вихов16

ний простір – національний, відкритий і
організований демократично. Тільки демократичні відносини у шкільній спільноті створюють кожному учневі можливості для
самоствердження та забезпечують сприятливі, безперешкодні умови для вияву активності
й самореалізації, а опора на національні
традиції та відкритість до культурних впливів
інших народів, передусім всеєвропейської
спільноти, дає змогу вихованцям сформувати
свою ідентичність.
Вимоги до виховного простору у
загальноосвітньому навчальному закладі:
– безпечний, у якому гарантуються педагогічний захист і підтримка дітей у розв’язанні
їхніх життєвих проблем та в індивідуальному
саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканості;
– моральний, у якому панують людяність,
християнська етика, толерантність, а також
педагогічна культура вчителів і вихователів;
– довірливий, коли є взаєморозуміння та
співпраця вихованців і виховників у розв’язанні суспільно значущих і особистісних
життєвих проблем;
– вільний, у якому дитині забезпечується
можливість самій облаштовувати власне життя, розв’язувати життєві проблеми, творити
колективні та міжособистісні взаємини;
– патріотичний, де панує культ рідної
мови, матері, Батьківщини, героїчних сторінок історії України, утверджується любов до
своєї землі, культури, церкви, до самих себе,
існує можливість набуття досвіду громадянської поведінки;
–культуротворчий, завдяки чому відбувається розвиток творчого потенціалу всіх
суб’єктів виховного процесу;
– комфортний, коли виховники враховують у комплексі всі зовнішні й внутрішні
впливи на вихованців, мінімізуючи негативні
та посилюючи позитивні;
– відкритий, де зі школою співпрацюють
усі виховні інститути: сім’ї, органи влади та
самоврядування, громадськість.
1. 2.3. Педагогічний колектив
Ключова вимога до виховного простору –
його гармонійність, що забезпечується тільки
за умови єдності педагогічних впливів на
свідомість, почуття й поведінку учнів у
навчально-виховному процесі. Тому виховники повинні виступати у цьому просторі
водночас як індивідуальності, кожен з яких –
неповторний зразок соціально зрілої особи, та
члени колективу, які свідомо і злагоджено
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реалізують цілі виховання. Педагогічний
колектив поряд з дитячими колективами
(класними і різновіковими) – органічна
частина шкільного виховного колективу.
Водночас це відносно динамічна автономна
система, для якої характерні процеси саморегуляції, самоорганізації та самоврядування.
Існування у загальноосвітньому навчальному
закладі педагогічного колективу – обов’язкова вимога і неодмінна умова ефективного
виховання. Саме завдяки колективові можна
згладити непорозуміння, пов’язані з існуванНазва принципу
Принцип гуманізму

Принцип
природовідповідності

Принцип
національної
спрямованості

Принцип
систематичнос-ті
Принцип взаємодії

Принцип активності
(діяльності)

ням різнорідних інтересів та недоліками
характеру окремих педагогів, націлити усіх
педагогічних працівників школи на реалізацію місії навчального закладу, врешті,
забезпечити дотримання принципів виховання. Тільки неухильне дотримання цих
принципів забезпечує реалізацію виховних
цілей.
1. 2.4. Принципи виховання
Виховна робота з дітьми у загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини будується
на таких принципах:

Вимоги, які передають зміст принципу
Дитина – не «продукт» діяльності виховника, а Людина – істота богоподібна та
самодостатня, вільна у своїх судженнях та вчинках, яка прагне пізнати істину, добро та
красу. Виховники повинні сприяти самовихованню дитини, поважаючи її права та не
обмежуючи свободи
Дитина має тіло, душу та дух, а отже, вікові психофізіологічні особливості, характер і
волю. Вона повсякчас перебуває у певному соціальному та природному середовищі.
Виховники повинні пізнавати кожну дитину та враховувати у своїй роботі обставини її
життя, фізичні, психологічні, духовні особливості, здібності, нахили та потреби, не
пускати виховання на самоплив
Виховання у кожному загальноосвітньому навчальному закладі регламентується
правовими нормами та приписами Української держави, фінансується її коштом або
коштом інших інститутів модерної нації (українських родин, громадських об’єднань
тощо). Виховники зобов’язані націлювати виховний процес у школі на формування
самосвідомості українця, почуття любові до рідного краю, свого народу, шанобливе
ставлення до його мови, культури, звичаїв і традицій, а також до культур інших
соціальних груп, що населяють Українську державу
Виховники мають забезпечувати системність виховного процесу, єдність цілей, форм
та методів виховання, щоб кожна дитина змогла зміцнити здоров’я, розвинути
природні здібності, сформуватися як цілісна особистість, стати індивідуальністю
Вихованість – результат взаємодії вихованця з іншими суб’єктами виховного процесу
(дорослими та дітьми). Виховники повинні організувати співробітництво вихованців з
іншими творцями виховного простору: батьками, педагогами, дитячими колективами,
осередками громадських об’єднань і т.д. з метою набуття дітьми потрібного для
культуротворення і корисного для життєдіяльності досвіду
Вихованість дитини виявляється через її погляди, вчинки та продукти творчості.
Виховники повинні кожному вихованцеві постійно створювати можливості виявити
себе, свою позицію, навички і знання у навчанні, праці, громадській діяльності,
міжособистісних стосунках. З іншого боку, вони мають самі демонструвати зразки
позитивної поведінки, справедливо оцінювати висловлювання і діяльність вихованців,
а також забезпечувати вільне виявлення щодо цього громадської думки (позиції
колективу)

Ці принципи становлять певну систему. Кожний принцип, як важлива складова системи,
взаємопов’язаний з іншими, їхнє гармонійне поєднання є запорукою ефективного виховного
процесу.
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1.2.5. Системотворні елементи виховного простору
Вказані вище принципи виховання можуть
бути забезпечені, якщо виховний процес буде
зорієнтований на узгоджені досяжні цілі та
підтримуватиметься усіма його учасниками.
Завдання учителів-предметників – виховання
у процесі навчання.
Позанавчальну виховну роботу координують: адміністрація школи, педагоги-організатори, класні керівники. Їхнє завдання –
забезпечити системність та постійність виховних впливів педагогів і громадського активу
школи (батьківські комітети, учнівське само-

врядування), а також психолога, лікаря,
соціального працівника. До виховного процесу мають бути залучені усі структурні одиниці навчального закладу, зокрема й шкільна
бібліотека, предметні гуртки, мистецькі студії
та спортивні секції.
Вимоги нормативних документів, відмінності у соціально-педагогічних умовах та
баченні виховними колективами місії школи
зумовлюють необхідність вироблення у кожному із загальноосвітніх навчальних закладів
Львівщини власної ефективної системи
виховання. Змоделювати систему шкільного
виховання можна так:

Виховний простір

Виховання у процесі
навчання

Морально-психологічний клімат та
стиль відносин у колективі

Шкільні та класні виховні справи
(проекти), у тому числі ініційовані
батьками та громадськістю

1.2.6. Правове та методичне забезпечення виховного процесу
У кожному загальноосвітньому навчальному закладі Львівщини має бути комплект
документів, необхідних для організації
повсякденної виховної роботи:
1. Чинне законодавство про освіту1.
2. Програми виховання, схвалені МОН
України.
3. Положення про раду загальноосвітнього
навчального закладу, про класного керівника,
учнівське самоврядування, батьківські комітети.
4. Регламент роботи навчального закладу.
5. Виховні програми та плани, навчальні
посібники з національного виховання учнів.

1

Перелік чинних юридичних актів
загальноукраїнського та регіонального значення
наведено у вступі до цієї Програми
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Позанавчальна
робота

Учнівське самоврядування
Дитячі організації
Позашкільна освіта

6. План-схема психолого-педагогічної характеристики класу та карта-характеристика
особистості учня.
7. Портфоліо класних керівників та їхні
звіти про виховну роботу у класі.
8. Звіти про організацію та результати
виховної роботи у навчальному закладі.
Доцільно також створити у бібліотеці
систематичний каталог літератури з питань
виховання та банк виховних справ (проектів,
сценаріїв тощо).
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2. ЗМІСТ ВИХОВАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ЛЬВІВЩИНИ
Під змістом виховання розуміють визначені залежно від обраної мети та завдань виховної
роботи очікувані результати виховання – сукупність уявлень, понять, цінностей та регулятивів
поведінки, якими збагачуються вихованці. Виховна діяльність у загальноосвітніх закладах
Львівської області зорієнтована на інтереси української нації та галичан як регіональної
спільноти, а отже, мусить мати національний зміст.
2.1. Мета, завдання та напрями виховання
У найбільш стислому формулюванні мета
виховання – це зрілість вихованця, як українця, його духовно-моральна і психофізична
довершеність. Досягнення цієї мети забезпечує не лише система освіти, а й батьки, місцеві громадські об’єднання, зокрема й дитячі,
засоби масової інформації, релігійні громади,
органи влади і правопорядку. Маючи певні
пріоритети у вихованні, кожен з цих виховних інститутів мусить визначити власні виховні завдання. Пріоритет загальноосвітніх
навчальних закладів – становлення інтелектуальної та особистісної зрілості дитини,
набуття нею соціального досвіду, життєвої
компетентності. Тому мета виховання у
загальноосвітніх навчальних закладах
Львівщини – вироблення кожним учнем
переконань, волі й навичок діяти в інтересах і на користь Батьківщини, нагромадження ним досвіду існування в межах
української нації та комунікації з носіями
різних культур.
Мета національного виховання у школах
регіону конкретизується через систему таких
виховних завдань:
Напрям національного
виховання
Духовно-моральне виховання –
формування моральної свідомості,
розвиток морального почуття, прищеплення смаку до самопізнання і
самовдосконалення, формування
навичок поведінки на засадах
християнської етики та вселюдських
цінностей істини, добра і краси
Статеве (гендерне) виховання –
розуміння змісту гендерних взаємин,
формування культури поведінки з
особами протилежної статі та потреби
керуватися у стосунках з ними
нормами моралі

– утвердження у свідомості вихованців
моральних чеснот;
– забезпечення фізичного та інтелектуального розвитку учнів;
– високий рівень соціальної активності
усіх учасників виховного процесу, розвинуте
почуття громадянського обов’язку та
патріотичні почуття;
– сформованість у випускників естетичного ідеалу, розвиток естетичних смаків;
– ініціативність, сумлінність, дисциплінованість, відповідальність вихованців.
Реалізація цих завдань традиційно відбувається через виховну діяльність у низці
пріоритетних напрямів, які є основними
складовими виховання, а саме: духовноморальне виховання, громадянсько-патріотичне виховання, розумове виховання, екологічне виховання, статеве виховання, правове виховання, трудове виховання, естетичне виховання, фізичне виховання.
Названі напрями виховання взаємопов’язані та доповнюють один одного, утворюючи
цілісну систему національного виховання.

Очікувані результати
Знання духовної спадщини своєї нації, людства, норм етики,
розуміння сутності загальнолюдських моральних цінностей,
наслідування кращих моральних зразків своєї родини, народу,
вміння поводитися згідно з моральними нормами, що діють у
суспільстві, почуття любові до батьків та Вітчизни,
справедливість, чесність, скромність, милосердя, готовність
захищати слабших, шляхетне ставлення до жінок,
благородство, інші чесноти, повага до цінностей та норм інших
народів, релігійних та цивілізаційних спільнот
Знання, що стосуються взаємин між статями, навички
поведінки з особами протилежної статі, вміння чинити опір
деструктивній інформації та поведінці, християнський погляд
на тіло як храм Святого Духа, визнання святості дружби,
кохання, інтимних почуттів; прагнення до статевої чистоти,
стриманості, розбірливості у стосунках; позитивне ставлення
до майбутнього сімейного життя, усвідомлення цінностей
батьківства і материнства
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Напрям національного
виховання
Екологічне виховання – прищеплення культури взаємодії з природою
Громадянсько-патріотичне
виховання – формування почуття
патріотизму та приналежності до
української нації, що дає людині
можливість відчувати себе морально,
соціально, політично і юридично
захищеною та відповідальною
Правове виховання –формування
правової свідомості і правомірної
поведінки дітей
Розумове виховання – розвиток
інтелектуальних здібностей, мислення,
творчих здібностей учнів,
прищеплення їм культури розумової
праці
Естетичне виховання – формування
здатності сприймати і перетворювати
дійсність за нормами краси
Трудове виховання – вироблення
позитивного ставлення до праці через
формування навичок активної
трудової діяльності
Фізичне виховання – прищеплення
навичок, що забезпечують здоровий
спосіб життя, розвиток фізичних
можливостей та загартування
організму людини

Очікувані результати
Екологічні знання, вміння і навички діяльності у природному
середовищі; дбайливе ставлення до природи, почуття любові і
відповідальності за природу як за національне багатство,
основу життя на землі, активна екологічна діяльність
Глибоке розуміння громадянського обов’язку, володіння
військовими і військово-технічними знаннями, знання бойових
традицій та героїчних сторінок історії українського народу,
історії Збройних Сил; навички публічної діяльності та
громадянської поведінки, повага до Конституції України,
державних символів (Герба, Прапора, Гімну), почуття любові
до рідного краю, України, потреба служити Батьківщині,
готовність у будь-який час стати на захист Української
держави, дбати про її збереження та процвітання
Правові знання, уміння і навички правомірної поведінки,
знання й дотримання у поведінці правил людського співжиття
та законів України, повага до прав і свобод людини і
громадянина, схильність до активної протидії особам та
установам, що порушують закони, завдають збитків державі
Володіння основними розумовими операціями (аналіз,
синтез, узагальнення, порівняння, систематизація), критичне
мислення, багате образне мислення, творча уява, навички
розумової праці, гармонійне поєднання логіки й інтуїції,
«голови» і «серця»
Погляди, смаки, що ґрунтуються на народній естетиці та на
кращих
надбаннях
культури,
уміння
власноручно
примножувати
культурно-мистецькі
надбання
народу,
відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті,
здатність до естетичного освоєння дійсності
Працелюбність господаря (господині) дому, володіння
навичками та уміннями, здатність самостійно знайти
застосування власним здібностям у системі виробництва,
науки, освіти; психологічна готовність до праці
Розвинуті фізичні здібності, міцне здоров’я, гармонія тіла і
духу; знання про особливості організму, психофізіологічні
процеси в ньому, санітарно-гігієнічні уміння та навички
догляду за власним тілом. Прагнення підтримувати і розвивати
його потенційні можливості, мотивація до фізичного
вдосконалення

2.2. Виховний компонент ключових
компетентностей
Для забезпечення завдань національного
виховання
загальноосвітнім
навчальним
закладам Львівщини слід орієнтуватись на
формування у вихованців низки суспільно
значущих компетентностей. Компетентності
виписують як норми освітньої підготовки
учня, а отже, вони чітко відображають
суспільне замовлення і потреби дітей як
суб’єктів соціалізації. До того ж, компетентнісний підхід акцентує увагу на єдності
навчальних, виховних і розвивальних впливів, іншими словами, на цілісності освіти, та
дає змогу точніше планувати, діагностувати й
оцінювати процес та результати виховання.
Згідно з наказом МОН України № 371 від
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05.05.2008р. «Про затвердження критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів у
системі загальної середньої освіти» ключовими компетентностями учнів визнані:
«вміння вчитися», «здоров’язбережна компетентність», «загальнокультурна (комунікативна) компетентність», «соціальнотрудова компетентність» та «інформаційна компетентність».
Європейська орієнтація України, прагнення забезпечити європейські стандарти життя,
вступити у Європейський Союз та інтегруватись у загальноєвропейський освітній простір
зумовлюють врахування школами Львівщини
компетентностей, рекомендованих ЄС, а саме:
– спілкування рідною мовою;
– спілкування іноземними мовами;
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–

математична компетентність та
основні компетентності у природничих і
точних науках;
– компетентність у цифрових технологіях;
– уміння вчитися;
– соціальна і громадянська компетентності;
– ініціативність і підприємливість;
– усвідомлення та вираження культури.
У процесі виховання важливо забезпечити
розуміння учнями світоглядних ідей та регулятивів (правил) поведінки, володіння проце-

Назва
компетентності
1
1. Уміння
вчитися

2. Здоров’язбережна

дурами спілкування, демократії, відбору
достовірної інформації та істинних суджень,
використання ІКТ та проектної діяльності, а
також вироблення ставлень/переконань щодо
себе, сім’ї, родини, інших людей, суспільства
і держави, до природи, праці, культури і
мистецтва. Вказані знання, вміння та ставлення (переконання) в сукупності є вагомою
частиною змісту названих ключових компетентностей.

Основний зміст її забезпечення засобами виховання
Знання/розуміння
Вміння/навички
Ставлення/переконання
2
3
4
Вмотивованість навчатися
Знати свої сильні та слаб- Вміти на тривалий час
та впевненість в успіхові
зосереджувати увагу,
кі сторони, а також ефеквласного навчання.
організовувати власне
тивні навчальні стратегії
Наполегливе просування до
навчання, критично
обмірковувати навчальні мети, самодисципліна й
цілі та отримані завданготовність присвячувати
ня, а також оцінювати
свій час самонавчанню.
результати навчальної
Схильність, коли потрібно,
роботи
шукати поради, інформації
та підтримки, а також співпрацювати в процесі навчання, обмінюючись навчальними досягненнями.
Готовність застосовувати
нові знання та спиратися на
власний життєвий досвід,
постійний пошук можливостей до навчання та
реалізації знань і вмінь у
різних життєвих ситуаціях
Вміти підтримувати
Переконаність у першоЗнати, як підтримувати
фізичне, енергетичне,
черговій цінності життя і
фізичне й духовне
психологічне і духовне
здоров’я.
здоров’я (особистий,
здоров’я.
Критична оцінка поширених
родинний та соціально
Вміти протистояти
у середовищі молоді псевдозначущий ресурс).
зовнішнім
цінностей, стереотипів і
Знати правила особистої
деструктивним впливам, облуд. Схильність
гігієни і психогігієни, а
обстоювати позицію
також фізіолого-гігієнічні шкідливим звичкам,
основи сімейного життя.
тиску масової свідомості особистої відповідальності
Розуміти, що здоровий
і масової культури тощо за своє здоров’я.
Дотримання правил
спосіб життя сприяє
особистої гігієни та
добробуту
психогігієни, ведення
здорового способу життя
(відсутність шкідливих
звичок, заняття спортом
тощо).
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1
3. Загальнокультурна
(комунікативна)
Спілкування
українською (як
рідною чи державною) або
іншою рідною
мовою

Спілкування
іноземними
мовами

2
Усвідомлювати багатство
мови та розмаїття комунікативних засобів у
різному оточенні.
Розуміти вагомий вплив
рідної мови на людей та
потребу позитивно й
відповідально (у соціальному аспекті) послуговуватись нею.
Розуміти значення української мови для нації та
держави, її роль у міжетнічному спілкуванні на
теренах України
Усвідомлювати суспільні
умови комунікації
іноземною мовою та її
культурні аспекти

Математична
компетентність

Знати міри довжини, площі
фігур та об’ємів тіл, маси
тіл

Основні
компетентності
в природничих і
точних науках

Розуміти вплив науковотехнічного прогресу на
довкілля та суспільне
життя

Усвідомлення та
вираження
культури

Знати місцеву, національну та європейську
культурну спадщину, її
місце у світі. Знати досягнення сучасної культури.
Глибоко розуміти рідну
культуру.
Розуміти необхідність
збереження культурного
розмаїття та важливість
естетичних чинників у
повсякденному житті.
Усвідомлювати важливість
творчого вираження ідей,
досвіду та емоцій різними
засобами, зокрема через
музику, театральне
мистецтво, літературу і
живопис. Усвідомлювати
власну ідентичність як
носія культури.
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3
Вміти спілкуватися усно
та письмово в різних комунікативних ситуаціях,
пристосовуючи власне
мовлення до потреб
ситуації. Вміти висловити
свої погляди,
дискутувати, обстоювати
власну позицію.

4
Позитивне ставлення до
спілкування державною та
рідною мовами.
Бажання спілкуватися з
іншими, налаштованість на
критичний, але конструктивний діалог.
Пошанування естетичних
засад та прагнення до них.

Мати навички
посередницької
діяльності та
міжкультурного
розуміння
Вміти застосовувати математичні операції у щоденному житті, а також
відстежувати й оцінювати
закономірності в
хаотичних процесах
Вміти використовувати
наукові відомості для
досягнення мети,
обґрунтованого рішення
чи висновку.
Уміти розпізнавати
суттєві ознаки наукових
досліджень, повідомляти
про підсумки цих
досліджень

Пошанування культурного
розмаїття, а також
зацікавленість у вивченні
іноземних мов та розвитку
міжкультурного спілкування
Пошанування істини,
прагнення дошукуватись
причин і оцінювати їхню
достовірність

Вміти цінувати твори
мистецтва та отримувати
від них насолоду.
Вміти зіставляти власні
творчі погляди та їхнє
вираження з думкою
інших

Допитливість.
Інтерес до етичних проблем,
які виникають у зв’язку із розвитком науки, критичне оцінювання результатів розвитку.
Повага до принципів безпеки
та сталого розвитку, особливо
в контексті науково-технічного прогресу, дотичного безпосередньо до особи й родини, а також до територіальної
громади, нації і глобального
світу.
Почуття відповідальності за
стан довкілля
Визнання себе українцем та
повага до української
культури.
Визнання свого етнічного
походження та повага до
культури рідного народу.
Бажання розвивати власні
творчі здібності через
мистецьке самовираження та
участь у культурному житті.
Розвиток творчих навичок, які
можуть бути реалізовані у
різних професійних
контекстах
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1
Соціальна

2
Знати загальновживані
поняття психології, соціології, культурології та
інших наук про Людину,
зокрема ті, що стосуються
гендерної рівності та
недопущення
дискримінації.
Усвідомлювати власні
почуття, розуміти почуття
інших. Розуміти
поведінкові кодекси і стилі
поведінки, прийняті у
різних спільнотах та
соціальних середовищах,
зокрема у школі.
Розуміти багатокультурність українського та
європейських суспільств

3
Вміти конструктивно
спілкуватися у різних
середовищах: розпочати
розмову, підтримувати
розмову, ставити запитання, подякувати,
відрекомендуватися,
представити інших,
робити компліменти.
Вміти попросити
допомоги, прилучитися
до гурту, пояснити,
дотримуватись вказівок,
просити пробачення,
переконувати інших.
Вміти давати раду почуттям (виражати власні
почуття, реагувати на чужий гнів, виявляти свою
приязнь, долати страх,
винагороджувати себе).
Вміти просити дозволу,
поділитися, допомогти
іншим, доходити згоди,
володіти собою, обстоювати свої права, реагувати на насмішки, уникати
неприємностей, уникати
бійок.
Вміти реагувати на стрес
(скаржитися, реагувати на
скаргу, вітати суперника з
перемогою у змаганні,
долати збентеження,
реагувати на нехтування,
заступитися за друга,
реагувати на
переконування, на
невдачу, розрізняти
суперечливі повідомлення і реагувати на них,
реагувати на звинувачення, налаштуватись на
складну розмову, вміти
вистояти перед груповим
тиском).
Вміти планувати (зайняти себе корисною
справою, з’ясувати
причини труднощів,
ставити мету та вибирати
цілі, зібрати відомісті,
орієнтуватись у часових
рамках, оцінювати свої
можливрсті, розподіляти
справи за важливістю і за
терміновістю, приймати
рішення, зосереджуватись
на завданні.

4
Схильність довіряти та
здатність викликати довіру,
відчувати і виявляти
співчуття.
Толерантність, повага до
інших, готовність долати
упередження і йти на
компроміс.
Зацікавленість у
міжкультурній комунікації
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1
Громадянська

Ініціативність
та
підприємливість

Інформаційна
(компетентність у цифрових технологіях)
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2
Розуміти демократію, справедливість, рівність, громадянство та низку інших соціальних понять, а також
сутність громадянських
прав. Володіти змістом
Конвенцій ООН про права
людини і права дитини,
Конституції України та
знати, як ці правові акти
застосовуються. Знати ключові факти національної та
європейської історії, сучасні події, цілі, цінності та
політику українських парламентських партій, міжнародних громадських рухів,
організацій, а також місцевих, пов’язаних з навчальним закладом, громадських
об’єднань. Розуміти процеси
національної консолідації
українців та європейської і
євроатлантичної інтеграції
України
Розуміти «загальну
картину» – оточення, у
якому живуть і працюють
люди, стан економіки,
можливості та виклики, із
якими стикається
працедавець чи організація.
Знати етику
підприємництва, а також
те, як можна працювати для
загального добра,
наприклад, через чесну
торгівлю чи соціальне
підприємство

Розуміти потенційні ризики та можливості Інтернету, електронних комунікацій (електронна пошта,
інструменти мережі) для
роботи, відпочинку, обміну інформацією, співробітництва в мережах, навчання і досліджень. Розуміти
те, як ІКТ може підтримувати творчість та новаторство, орієнтуватись у питаннях обґрунтованості та
достовірності доступної
інформації. Володіти
правовими та етичними
нормами інтерактивного
користування ІКТ

3
Вміти ефективно
взаємодіяти з іншими в
публічній сфері та
солідарно й зацікавлено
розв’язувати проблеми,
що впливають на стан
місцевої громади,
громадського об’єднання,
шкільної або класної
спільноти

Вміти виявляти та оцінювати, насамперед з етичних позицій, можливості
для особистої (у тому числі
економічної) чи громадської ініціативи. Вміти розробляти та вести проекти,
зокрема, планувати, організовувати, керувати і делегувати, аналізувати,
спілкуватись, здобувати
інформацію, вести облік
та оцінювати, презентувати, вести перемовини та
співпрацювати. Вміти
формувати судження,
виявляти сильні і слабкі
сторони, оцінювати ризики, перетворювати ідеї у дії
Вміти шукати, нагромаджувати та обробляти
інформацію, критично й
систематизовано її
використовувати.
Вміти оцінювати
важливість інформації,
розмежовувати реальне і
віртуальне

4
Почуття відповідальності за
долю родини, рідного краю,
Батьківщини, Планети.
Участь у громадській роботі.
Критичне і творче осмислення
програмних засад та конструктивна участь у діяльності
формалізованих і неформальних спільнот, прийнятті ними
рішень на всіх рівнях, від місцевого до національного,
зокрема й шляхом голосування. Вияви людяності та належності до конкретних соціальних груп, української нації та
європейської спільноти народів, визнання притаманних їм
цінностей. Шанобливе ставлення до цінностей і приватного життя інших людей, систем цінностей інших релігійних та етнічних груп, підтримка соціального розмаїття, повага до прав людини, включаючи
рівність як основу демократії
Ініціативність, енергійність,
незалежність, новаторство в
приватному та громадському
житті, а також у навчанні,
рішучість у досягненні
особистих та спільних
командних цілей, а також
готовність ризикувати, якщо
це виправдано

Критичне та вдумливе
ставлення до доступної
інформації, відповідальне
використання інтерактивних
інформаційних засобів
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Зміст ключових компетентностей, який забезпечується засобами виховання, необхідно
конкретизувати для дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку, що зумовлено
специфікою їхніх потреб та психофізичного розвитку.
2.3. Спільні завдання виховної роботи у
школах Львівщини
Зміст виховної роботи у загальноосвітніх
навчальних закладах Львівщини має ґрунтуватися на національній ідеї. Діти повинні
усвідомити, що вони належать до української
нації – відкритого, багатокультурного, демократичного та плюралістичного суспільства,
яке з повагою ставиться до гідності всіх його
членів, поважає етнічну, культурну, мовну та
релігійну самобутність кожної особи і
нетерпиме до виявів ксенофобії та дискримінації. Водночас виховну роботу треба проводити з урахуванням традиційних для шкіл
Львівщини пріоритетів:
1. Утвердження моралі та ідентичності християнина.
Цей напрям передбачає насамперед усвідомлення учнями взаємозв’язків між вірою і
культурою, засвоєння основ християнської
етики, формування навичок об’єктивної
самооцінки та роботи над удосконаленням
власного характеру, турботу про атмосферу
радості та християнського оптимізму в школі.
Для забезпечення ефективності виховання у
цьому аспекті потрібно подбати про тривку
співпрацю школи з місцевими християнськими громадами, Церквою, молодіжними
християнськими організаціями.
2. Опанування історичної та духовної
спадщини рідного краю.
Цей напрям виховної роботи передбачає
освоєння багатства традиційної культури
галичан, історії рідного краю, творчого
доробку та життєвого досвіду прославлених
земляків – митців та борців за волю України,
кращих представників рідної громади.
Діти мають навчитись любити Україну
так, як її любили відомі і невідомі герої
Січового Стрілецтва, УПА, ОУН, учасники
визвольних змагань 40–50-х років та їхні
провідники: Є. Коновалець, Р. Шухевич,
С. Бандера, які віддали своє життя національно-визвольній боротьбі. Їхні імена мають
пам’ятати і шанувати в кожному шкільному
колективі.
3. Духовне зростання в україномовному
середовищі.
Виховна робота у цьому напрямку передбачає засвоєння дітьми багатств української

мови як мови побутового спілкування, професійної та духовної культури, державної мови;
усвідомлення можливості духовного самовираження у слові; вироблення культури мовлення, усунення набутих мовних хиб,
подолання лихослів’я, вироблення навичок
вільного користування доброю українською
мовою в найрізноманітніших життєвих
ситуаціях. Мета виховання в україномовному
середовищі – сформувати у молоді почуття
любові до мови, прагнення її зберігати та
збагачувати. Ставлення до рідної мови має
бути одним із критеріїв в оцінці гідності
кожного школяра. Саме у ставленні до мови
найповніше виявляється громадянська позиція людини. Діти повинні також усвідомити,
що українська мова як державна належить
усім націям, які населяють Україну, і відіграє
важливу роль у забезпеченні національного
єднання та міжетнічного спілкування.
4. Формування активної громадянської
позиції.
Виховання у цьому напрямку має забезпечити учням отримання безпосереднього
досвіду життя в громаді: колективі класу,
школи, дитячої чи молодіжної організації,
сільській або міській спільноті. Для цього
потрібно сприяти засвоєнню учнями етики
громадських відносин, навчити працювати у
команді, сформувати соціальну активність,
повагу до закону та переконаність у тому, що
кожен громадянин України несе особисту
відповідальність за свою державу та благо
нації. Формуванню активної громадянської
позиції дітей сприятимуть спеціальні заняття,
присвячені плануванню міжпредметної навчальної діяльності та організації роботи
учнівського самоврядування (навчання лідерства), тісна співпраця школи з місцевими
осередками дитячих та молодіжних організацій, популяризація ідеї волонтерства тощо.
5. Реалізація європейського вибору для
молоді.
Виховання у цьому напрямку має сприяти
одержанню учнями знань про спільну європейську
спадщину,
практичних
умінь
адаптуватись до життя і навчання в різних
країнах Європи, бути мобільними, здатними
до міжкультурної комунікаціїта захисту своїх
прав. Для цього знання про Європу мають
25
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бути інтегровані до змісту гуманітарних, а
також природничо-математичних дисциплін;
позакласну та позашкільну роботу доцільно
провадити у формі спеціальних навчальновиховних програм «Ми в Європі», «Україна –
європейська держава», «Європейська куль-

турна спадщина» тощо; у школах слід розгорнути діяльність «Євроклубів» або клубів
ЮНЕСКО; долучитись до членства в освітніх
міжнародних програмах (наприклад, «Європа
в школі») та освітніх мережах («I’Earn»).

3. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ЛЬВІВЩИНИ
Щоб забезпечити досягнення виховних цілей, процес виховання має обов’язково пройти
низку етапів. Спочатку вихованці повинні зрозуміти національні цінності та регулятиви
поведінки, освоєння яких передбачене програмою виховання, та виробити своє ставлення до
них. Школярі повинні зрозуміти необхідність оволодіти цими нормами і вимогами, тобто
усвідомити, що добре, а що погано, справедливо – несправедливо, корисно чи шкідливо. Далі
знання мають перейти у переконання – тверді, ґрунтовані на певних принципах, якими
вихованці керуватимуться. Виховання почуттів – ще один обов’язковий компонент виховного
процесу. Останнім умовним етапом виховання вважають діяльність вихованців, продуктами
якої є вчинки та стійкі навички поведінки. Що більше місця у структурі виховного процесу
займає педагогічно доцільна, добре організована діяльність, то вищою є ефективність виховання. Подана вище структура виховного процесу певною мірою відображена в орієнтовних
вимогах до змісту виховання у загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини (Розділ 2).
У цій частині Програми етапи виховного процесу виділені за іншим критерієм – зв’язки та
залежності, що забезпечують ефективність виховання. Цей підхід передбачає таку
послідовність організації виховного процесу: проектування виховної роботи, коли визначаються цілі та обираються методи, засоби і прийоми виховної діяльності; організація виховної
роботи, реалізація конкретних виховних справ; регулювання міжособистісної взаємодії та її
корекція у процесі діяльності вихованців; моніторинг процесу та оцінювання реальних
результатів виховання – вихованості учнів.
3.1. Планування виховної роботи
Основа для проектування виховної роботи
у кожному загальноосвітньому навчальному
закладі – шкільна програма виховання. Її
доповненнями можуть бути спеціальні програми виховної роботи, які створюються на
розсуд виховників.
Програми або плани роботи класних керівників, гуртків, студій та секцій, бібліотеки,
учнівського самоврядування та батьківських
комітетів конкретизують шкільну програму
виховання і повинні їй відповідати. Календарно-тематичне планування та сценарії виховних справ школи, класу (місячників, тижнів, свят, змагань, конкурсів тощо) – це документи та матеріали, з якими безпосередньо
працюють виховники.
Методичні об’єднання класних керівників
теж повинні мати плани роботи.
3.1.1. Шкільні програми виховання
Виховну програму навчального закладу
розробляє спеціально створена творча група
із залученням усіх педагогічних працівників
школи, представників учнівського самоврядування та батьківської громади, керівників
26

органів місцевої влади, а також лідерів місцевих осередків громадських об’єднань. Виховна програма – елемент стратегічного планування розвитку навчального закладу, розрахована, зазвичай, на п’ять років. Вона складається з двох частин: сталої, що визначає
стратегічні завдання виховання у навчальному закладі, та змінюваної – заходів і очікуваних результатів виховної роботи за кожним з
визначених завдань на кожен навчальний рік.
Спеціальні програми виховання доповнюють і конкретизують виховну программу
навчального закладу в певних календарних
межах щодо роботи з деякими категоріями
учнів, наприклад, з учнями певного класу,
дітьми, які мають особливі потреби або
відзначаються девіантною поведінкою. Спеціальні програми можуть бути призначені для
формування тієї чи іншої ціннісної орієнтації
учнів, конкретної особистісної якості тощо
(наприклад, Програма виховання читача).
3.1.2. Програми/плани роботи виховників
Програми/плани роботи класних керівників, гуртків, студій та секцій, бібліотеки, а
також учнівського самоврядування і батьків-
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ських комітетів – це елементи тактичного
планування, які конкретизують стратегічні
виховні цілі навчального закладу.
Загальні вимоги до виховних програм/планів:
– цілеспрямованість, орієнтація на місію
школи та стратегію виховної роботи;
– реальність (здійсненність), відповідність
планованих виховних справ вікові та інтелектуально-моральному потенціалу дітей;
– системність, тобто наступність і
послідовність планованих заходів;
– конкретність: усе заплановане повинно
мати чіткі цілі, конкретні терміни та реальних
виконавців;
– ефективність, вибір форм та технік виховного впливу, які відповідають вимогам часу;
– творчий характер планування і соціальна
значущість планованих виховних справ;
– узгодженість з бажаннями та інтересами
учнівського колективу, батьків, громадськості.
Структура програми/плану виховної роботи класного керівника:
1. Характеристика учнівської спільноти:
– склад класу та його прикмети: кількість
хлопців та дівчат, загальний розвиток і пізнавальний рівень (за групами), успішність та
працездатність, кількість дітей з неповних сімей, з вадами розвитку, девіантною поведінкою;
– згуртованість: схильність до співпраці,
існування компаній, лідери, спільні
ціннісні орієнтації і регулятори поведінки;
– пов’язаність класу зі шкільною спільнотою: участь у роботі шкільних органів самоврядування, гуртків, студій та секцій, проведенні загальношкільних виховних справ.
2. Виховні цілі:
Виховні цілі для класу конкретизують
виховні цілі для школи та доповнюються
спеціальними виховними цілями, які визначає
класний керівник відповідно до результатів
аналізу
якостей
учнівської
спільноти
(характеристики класу).
3. Організація роботи класу як виховного
колективу:
Плануючи роботу класу, слід врахувати
усі види діяльності школярів: навчання, суспільно корисну працю, громадську та відпочинкову діяльність. Відповідно, ця робота
може бути спланована за такими напрямами:
– організаційно-навчальні заходи, наприклад, проектування виховних справ;
– справи, спрямовані на формування ідентичності та творчий розвиток особистості;
– справи, спрямовані на розвиток і
згуртування спільноти; 1

– справи, покликані зміцнити здоров’я
учнів, запобігти травматизму;
– контрольно-аналітичні заходи, наприклад, журнал відвідування навчальних занять
та позаурочних заходів.
4. Індивідуальна робота з учнями.
5. Робота з батьками.
3.1.3. Календарне планування виховних
справ
Календарно-тематичний план виховних
справ школи – це укладений у хронологічній
послідовності перелік загальношкільних виховних справ на навчальний рік, де вказано
підрозділи школи та педагогічних працівників, які відповідають за їхнє проведення.
Такий план складає заступник директора з
виховної роботи та затверджує директор
навчального закладу. Традиційно він передбачає відзначення Дня знань, Дня вчителя,
Дня української армії, великих християнських
свят – Різдва та Великодня, Дня матері, Дня
останнього дзвоника, а також заходи до
ювілейних дат видатних діячів України.
Шкільний план виховних справ допомагає
класним керівникам планувати виховну роботу. За зразком цього плану укладаються
циклограми роботи не тільки цих категорій
виховників, а й підрозділів школи, що забезпечують той чи інший напрям виховання.
3.2. Організація виховної роботи
Організація виховної роботи педагогічними працівниками – це забезпечення співробітництва з вихованцями завдяки визнанню та
прийняттю останніми визначених у процесі
планування цілей виховання. Заради такого
співробітництва виховники мають використовувати різні стилі, форми, методи та прийоми
виховання.
Складний, багатофакторний та безперервний процес виховання відбувається як система продуманих виховних впливів, серед
яких ключовими є так звані «виховні справи».
Тому організувати виховання у навчальному
закладі означає також забезпечити його
повсякчасність та залучення до виховної
роботи усіх педагогів. Водночас, організувати
таку роботу – мистецтво, у якому виховники
виявляють свої особисті якості, власну
індивідуальність.
Уміле педагогічне керівництво процесом
виховання полягає у зниженні ролі зовнішніх,
примусових впливів на вихованців та нарощуванні свідомого їх ставлення до власного
розвитку, тобто організація самовиховання
учнів. Визначивши цілі виховання, виховники
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формують в учнів відповідні потреби,
включають їх у діяльність, у такий спосіб
спонукаючи до праці над собою.
3.2.1. Мотиваційні стилі у вихованні
Є два протилежні стилі формування
мотивації вихованців. Перший полягає у
тому, що вчитель, спираючись на потреби, які
вже є в учня, так організовує певну діяльність, щоб вона викликала у нього позитивні
емоції: задоволення і радість, готовність
формувати цілі і йти до них, переживаючи
почуття гордості за виконану справу. Другий
– засвоєння через спонукання, переконання,
пояснення,
навіювання,
інформування,
демонстрування прикладу готових цілей та
ідеалів.
3.2.2. Форми виховання
Форма виховання – це його оболонка,
видиме втілення. За кількістю охоплених
вихованням дітей виховання може бути
індивідуальним, груповим та масовим. У
практиці виховної роботи найкраще користуватись класифікацією, у якій поєднано її
кількісні характеристики
і змістове
наповнення:
1. Інформаційно-масова (дискусії, диспути, конференції, «філософський стіл»,
«відкрита кафедра», інтелектуальні аукціони,
ринги, вечори, подорожі до джерел рідної
культури, історії, держави і права, «жива
газета«, створення книг, альманахів тощо).
2. Діяльнісно-практична групова (творчі
групи, осередки, екскурсії, свята, театрекспромт, ігри-драматизації, ділові ігри,
ярмарки, народні ігри, огляди-конкурси,
олімпіади, тренінги, семінари та ін.).
3. Інтегративна (шкільні клуби, КВК,
фестивалі, асамблеї з проблем традицій,
культури, політики і права, гуртки та ін.).
4. Діалогічна (бесіда, міжрольове спілкування).
5. Індивідуальна (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота тощо).
6. Наочна (шкільні музеї, кімнати і зали,
галереї, виставки дитячої творчості, книжкові
виставки, тематичні стенди, стінгазети тощо).
3.2.3. Виховні справи
Виховна робота ведеться у процесі навчання та у позаурочний час. Позанавчальна,
позашкільна робота – це, традиційно, низка
виховних заходів, які часто бувають формальними, без добре продуманої виховної основи.
Сучасна педагогіка пропонує відмовитись від
поняття «виховний захід», у змісті якого
закладені фрагментарність та розрізненість
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виховних дій, і вживати термін «виховні
справи». Звичайно, заміна виховних заходів
на виховні справи, якщо це лише жонглювання термінами, не звільнить виховної
роботи від формалізму.
Системність, комплексність, послідовність, безперервність виховання може
бути забезпечена лише за умови, що виховні
справи – це цікаві, корисні та посильні для
вихованців види діяльності, які мають
моральний, естетичний, інтелектуальний,
громадянський виховний вплив. Виховна
справа має бути комплексом кількох видів
діяльності: наприклад, пізнавальної, громадської та трудової, розважальної і
спортивної або інших, до яких вихованці
вдаються як на уроках, так і в позаурочний
час. Організація виховних справ має ті самі
етапи, що й організація виховного процессу
загалом: аналіз ситуації та формулювання
цілей, планування, проведення, підведення
підсумків. І на кожному з цих етапів вихователеві треба забезпечити активну участь
вихованців. Інша його функція – допомогти
організувати їхню роботу.
Виховні справи – це насамперед проекти,
які розробляються і реалізуються вихованцями за участю виховників та спрямовані на
формування у дітей визначених програмою
виховання якостей. Однак не варто виховними справами вважати лише ті, що відображені у програмах виховної роботи. Низка
таких справ може існувати тільки як
система традицій:
1. Повсякденні традиції (дотримання режиму роботи навчального закладу, правил
поведінки у ньому і т. ін.).
2. Традиції навчання та суспільно корисної
праці (підготовка класу до уроку, робота на
уроках, виконання домашніх завдань,
чергування у класі та у школі тощо).
3. Традиції громадської роботи (участь в
учнівському самоврядуванні, роботі шкільної
газети, радіо- чи телецентру, членство в
дитячих об’єднаннях та ін.).
3.2.4. Колективи вихованців
Виховна справа – це, дуже часто, справа
колективна та творча. Колективи вихованців –
це демократичні спільноти, об’єднані спільними цілями та діяльністю, спрямованою на
їх досягнення, внаслідок чого між членами
такої спільноти виникають стосунки відповідальної залежності, діяльнісна, емоційна
та моральна єдність. Саме завдяки існуванню таких стосунків колектив має потужний
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виховний вплив на своїх членів. Сучасна
педагогіка визнає провідну роль колективу у
формуванні особистісних якостей учня.
Водночас наголосимо: не можна зводити всю
виховну роботу до культивування колективізму, так само, як не можна орієнтуватись
лише на розвиток індивідуальності учня. У
загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини індивідуальне і колективне виховання
мають гармонійно поєднуватись.
Основою виховання у сучасній школі
традиційно вважають класний колектив.
Однак його існування можливе тільки за
умови, що учнів об’єднує не лише навчання,
яке все-таки індивідуальне. Класний керівник
має подбати про насичення життя цього
колективу колективними творчими справами,
до планування, виконання й аналізу результатів яких, через поділ його на мікроколективи, можна залучити усіх учнів класу,
учителів-предметників та батьків, а також
старших вихованців. Не можна допустити
згуртування учнів як учасників опору вчителям-предметникам, чи задля фальшивої
взаємодопомоги,
наприклад,
організації
списування під час тестувань, приховування
своїх проступків тощо.
Доцільно також приділяти більше уваги
формуванню у загальноосвітніх навчальних
закладах різновікових дитячих колективів:
гуртків, театральних труп, хорів та ансамблів,
спортивних команд і т. ін., а в перспективі й
створенню спеціальних групп дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку
для забезпечення розвитку школи як осередку
дитячого життя.
3.2.5. Технології (методи, засоби та
прийоми) виховання
Щоб виконати заплановані виховні справи
та досягнути очікуваних результатів, виховникам потрібно продемонструвати індивідуальну майстерність у володінні технологіями виховання. Технологічний підхід дає змогу
активізувати, інтенсифікувати процес виховання, наблизити його до оптимального. Слід
мати на увазі, що педагогічна технологія
відрізняється від виробничої. Вона є, можна
сказати, низкою «ключових точок» на шляху
до реалізації виховних цілей. У цих точках
виховники повинні обов’язково контролювати та корегувати проміжні результати роботи,
а між «точками» педагог має діяти творчо,
орієнтуючись на конкретні умови та наявні
можливості.

Важливо, що використання технологій
виховання забезпечує комплексність виховних
впливів, а саме:
– спрямованість на розум, почуття і волю;
– поєднання виховання та самовиховання;
– координацію зусиль усіх виховних
інститутів;
– виконання виховних справ, у яких
органічно поєднуються завдання кількох
напрямів виховання;
– врахування внутрішніх і зовнішніх
чинників, які впливають на вихованців
(умови життя, набуті звички, стосунки у
школі тощо).
Як приклад, варто виділити технологію
колективного творчого виховання, сутність
якої у формуванні особистості в процесі
роботи на користь інших людей; в організації
певного способу життя колективу, де все
грунтується на засадах моральності та
соціальної творчості.
Форми організації та способи (методи)
виховання – складові виховних технологій. У
навчально-виховному процесі все ширше
використовуються активні форми і методи
роботи: тренінги, рольові ігри, мозкові штурми, диспути, дебати, аналіз ситуацій, різноманітні вправи тощо. Найефективнішими не
тільки для навчання, а й для виховання
вважають інтерактивні методи, за допомогою
яких педагог під час спілкування з вихованцем інтерпретує життєві події, впливає на
його вибір, активізує діяльність вихованця,
сприяє формуванню навичок самоконтролю
та саморегуляції. Однак сфера виховання
відкрита
для
пошуку
альтернативних
способів виховання.
3.2.6. Реалізація виховного потенціалу
шкільних предметів
Виховна робота на уроках – компетенція
кожного вчителя, незалежно від того, який
предмет він викладає. Учителі-предметники
розв’язують виховні завдання, впливаючи на
вихованців:
– через зміст предмета, наприклад, обговорюючи ідеї, закладені у творах української
класики, що вивчаються у школі;
– через методику викладання предмета,
наприклад, використовуючи інтерактивні методи, що формують комунікативні навички,
терпиме ставлення до інших, схильність до
співпраці;
– власним прикладом, своєю позицією
щодо предмета, закладених у його змісті
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суджень, а також щодо поведінки вихованців
на уроках.
Кожний учитель зобов’язаний також вести
виховну роботу в позаурочний час.
Позаурочна виховна робота будь-якого
предметника пов’язана з предметом, якого він
навчає. Учитель сам визначає зміст та методику своїх позаурочних занять, але повинен
узгоджувати свої плани з класними керівниками, обов’язок яких скеровувати та координувати таку роботу. Бажано, щоб позаурочну виховну роботу учителі-предметники проводили, широко використовуючи інтерактивні методи та враховуючи міжпредметні
зв’язки.
Особливу виховну роль в українському
загальноосвітньому навчальному закладі відіграють такі предмети: фізичне виховання,
основи здоров’я, етика, християнська етика,
громадянська освіта, практичне право, трудове навчання,
філософія (основи філософських знань, людина і світ), музика
(співи), образотворче мистецтво.
Основна мета цих предметів – відповідно,
фізичне, духовно-моральне, громадянське та

естетичне виховання, вироблення у дитини
навичок здорового способу життя. Тому
учителі не можуть обмежуватися виділеними
для навчання цих предметів годинами. Для
того, щоб учні опікувались своїм тілом та
душею, набували досвіду громадської і
трудової діяльності, формували цілісний
світогляд, дотримувались вимог особистої
гігієни і берегли довкілля, викладачі цих
предметів
зобов’язані
планувати
й
організовувати позаурочні виховні справи,
зорієнтовані на реалізацію цілей навчальної
програми.
3.2.7. Позаурочна виховна робота
Організація позаурочної виховної роботи –
справа кожного з численних підрозділів
навчального закладу, основне навантаження
беруть на себе класні керівники, а координація цієї роботи – завдання заступника
директора з виховної роботи та/або педагогаорганізатора.

Орієнтовна модель виховної роботи підрозділів загальноосвітнього навчального
закладу
Педрада

Рада школи

Заступник директора з НВР
Педагог-організатор
Шкільний психолог
Соціальний педагог

МО класоводів та
класних керівників
класних керівників

Предметні гуртки

Вихованці
Мистецькі студії

Спортивні секції
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Батьківські комітети
Бібліотека,
фоно-, фото- та
кінофонди

Учнівське самоврядування
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3.2.8. Виховні ланки загальноосвітнього
навчального закладу
Бібліотека, предметні гуртки, мистецькі
студії та спортивні секції у загальноосвітньому навчальному закладі призначені для
того, щоб задовольняти пізнавальні, естетичні
та фізичні потреби учнів і забезпечувати розвиток творчих здібностей, індивідуальності, а
також самореалізацію вихованців школи.
Бібліотека повинна:
– забезпечувати потреби вихователів та
вихованців у друкованих джерелах навчальної інформації: підручниках, посібниках,
словниках і довідниках, методичній літературі;
– задовольняти потреби вихователів та
вихованців як читачів художньої, науковопопулярної літератури та мистецьких видань,
преси;
– формувати читацьку культуру вихованців, влаштовуючи книжкові виставки, огляди
нових надходжень, зустрічі з авторами популярних творів для дітей і т. п.
Бажано, щоб шкільна бібліотека мала не
лише книго-, а й аудіо- та відеофонди на
цифрових носіях.
Предметні гуртки покликані плекати
ерудованість та розвивати інтелектуально
обдарованих учнів. Керівник гуртка має
забезпечити його членам можливість не
тільки збагатити свої знання, а й застосувати
їх з користю для себе та інших. Тому членів
таких гуртків треба залучати до роботи
навчального кабінету, дослідницької ділянки,
шкільного музею, до предметних олімпіад,
конкурсів дослідницьких робіт, Інтернетконкурсів, змагань ерудитів тощо.
Мистецькі студії у навчальному закладі
створюються для творчого розвитку здібних
до мистецької діяльності учнів. Це – літературні гуртки, студії образотворчого мистецтва, хорового співу, класичних і сучасних
бальних танців, шкільні театри та ін. Учасники цих студій повинні відчути не тільки насолоду від творчої діяльності, а й задоволення
від соціальної затребуваності свого таланту.
Спортивні секції, що діють у загальноосвітньому навчальному закладі, призначені
для вироблення навичок здорового способу
життя, здатності захистити себе, здоров’я і

життя інших від можливих загроз, а також
для розвитку здібностей спортивно обдарованої дитини. Учасники цих секцій повинні
відчути не тільки насолоду від занять
спортом, а й задоволення від публічного
визнання своїх спортивних досягнень. Тому
керівникам секцій слід не лише тренувати
своїх вихованців, а й публічно демонструвати
їхні спортивні досягнення: проводити шкільні
чемпіонати, влаштовувати змагання, презентації шкільних рекордів тощо. Важливо, що
такі заходи матимуть для публіки, а передовсім для вихованців загальноосвітнього
навчального закладу, певний виховний ефект:
формуватимуть прагнення до фізичної досконалості, позитивне ставлення до занять
спортом.
3.2.9. Педагогічні працівники, відповідальні за організацію виховання
Відповідають за організацію виховного
процесу у загальноосвітньому навчальному
закладі та проводять систематичну роботу з
дітьми (учнями) і дорослими (педагогами,
батьками, громадськістю): заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор,
класні керівники, психолог, соціальний
педагог, вчителі християнської етики.
Напрями роботи з учнями:
– розвиток особистості школярів;
– формування та духовне зростання шкільного та класних колективів;
– організаційне зміцнення і консультування органів учнівського самоврядування,
навчання лідерів;
– збереження та підтримка традицій шкільної, класної спільноти;
– участь у виховних справах.
Напрями роботи з дорослими:
– допомагати учителям планувати та організовувати виховну роботу, оцінювати її
ефективність;
– планувати позаурочне виховання у
масштабах школи, класу;
– координувати виховні впливи школи,
батьків і громадських об’єднань;
– консультувати батьків та представників
громадських об’єднань з питань виховання;
– сприяти педагогам у підвищенні кваліфікації як виховників.
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Схема роботи заступника директора з виховної роботи, педагога-організатора,
класного керівника
Діагностування потреб та запитів вихованців і можливостей закладу та його працівників
Конструктивна робота
Планування роботи
Комунікативна робота
Організаційна робота

Організація
гуртків, студій,
секцій.
координація
їхньої роботи

Організація роботи
класних керівників та
вчителівпредметників (тільки
вчителівпредметників)

Індивідуальна
робота з
педагогами та
учнями

Співпраця з
батьками та
координація
виховних
впливів сім’ї і
школи

Організація
співпраці з
державними
структурами та
громадськими
організаціями

Діагностування виховного процесу та його результатів

3.2.10. Організація співпраці педагогів,
які ведуть позаурочну виховну роботу
Щоб забезпечити співпрацю учителів, які
відповідають за позанавчальну виховну роботу, та умови для їхнього професійного
розвитку як виховників, створюються шкільні
методичні об’єднання класних керівників
початкової та основної і старшої школи. Для
виконання своєї місії ці методичні об’єднання
повинні:
– обговорювати та узгоджувати виховну
програму навчального закладу і програми/плани
виховної роботи класних керівників;
– ініціювати та забезпечувати створення
спеціальних програм превентивного виховання учнів, що вимагають особливої уваги
педагогів;
– створити банк психолого-педагогічних
ідей щодо розвитку особистості дитини та її
виховання;
– постійно поповнювати бібліографію
методичної літератури з проблем виховання;
– нагромаджувати зразки виховних
програм, планів виховної роботи, кращі
проекти виховних справ, сценарії вечорів,
конкурсів, змагань тощо;
– планувати свою роботу на навчальний
рік з урахуванням рівня професійної підго32

товки класних керівників та потреб навчального закладу, окремих класів.
У центрі уваги шкільних методичних
об’єднань класних керівників мають бути
проблеми, що випливають із завдань педагогів:
– організувати набуття освіти вихованцями;
– створити і розвивати шкільний та класні
колективи;
– забезпечити умови для фізичного, інтелектуального та духовного (морального) розвитку учнів, самореалізації вихованців школи.
Окрім того, саме класні керівники повинні
вирішувати низку спеціальних завдань, які
можна умовно поєднати у чотири групи:
– моральні завдання: навчити вихованців
розрізняти добро і зло, створювати ситуації
морального вибору, конкретизувати моральні
критерії у реальних життєвих обставинах;
– соціальні завдання: захистити та підтримати учнів у процесі включення у різноманітні соціальні зв’язки, зокрема, взаємодіяти з
сім’єю для створення оптимальних умов
формування індивідуальності дитини;
– діагностико-психологічні завдання: вивчати психофізичні характеристики своїх
вихованців, їхні здібності, особистісні якості
та поведінку;
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– завдання професійного зростання:
розвиток умінь планувати виховну роботу,
відбирати найефективніші виховні техніки,
об’єктивно і справедливо оцінювати поведінку вихованців та ін.
Тому засідання шкільних методичних
об’єднань класних керівників варто присвятити розглядові ключових проблем організації виховної роботи:
1. Як визначати та формулювати виховні
цілі?
2. Як складати виховні програми та плани
виховної роботи?
3. Як обирати виховні технології?
4. Як працювати з учнями, які потребують
особливої уваги та опіки педагогів?
5. Як працювати з батьками школярів?
6. Як забезпечити медіа-освіту?
7. Як залучити до виховної роботи у
школі, класі громадські організації та ін.
3.2.11. Організація самовиховання учнів
Самовиховання – це формування людиною
своєї особистості відповідно до свідомо
поставленої мети.Серед його завдань:
– формування і корекція власних потреб
(гіпертрофовані потреби призводять до
шкідливих звичок і залежностей);
– викорінення негативних і формування
корисних звичок;
– формування здібностей, розвиток умінь
і збагачення знань;
– досягнення вихованцем згоди із самим
собою;
– пошук смислу життя;
– самоактуалізація і самореалізація потенційних можливостей;
– активне самоутвердження в суспільному житті.
Основні етапи процесу самовиховання:
1) усвідомлення вихованцем вимог до своєї
діяльності;
2) самопізнання, критична самооцінка вихованцем своєї діяльності та поведінки;
3) планування роботи над собою, вироблення
програми та правил поведінки;
4) практична реалізація програми самовиховання;
5) самоконтроль, самооцінка та самокоригування дій і поведінки.
Самовиховання потребує від учнів високої
самодисципліни, яка тримається на вольових
якостях або на сильній мотивації. Щоб створити мотивацію самовиховання, викликати
бажання формувати позитивні риси особистості, необхідна насамперед популяризація

ідеї самовиховання: довести його необхідність, захопити його ідеєю.
Стимулювання
самовиховання
може
здійснюватися шляхом створення зовнішніх
умов:
– чіткого внутрішнього порядку у школі,
класі, гуртку тощо;
– наукової
організації
навчальнопізнавальної і виховної діяльності;
– формування позитивної громадської
думки у колективах;
– висунення високих вимог до вихованців
у поєднанні з турботою про них;
– залучення кожного вихованця до
активної діяльності;
– пропаганди виховної літератури;
– організації дозвілля вихованців.
Стимулювати
самовиховання
можна
також, впливаючи на його внутрішні передумови, тобто формуючи свідому мотиваційну настанову. Цьому сприяють педагогічно цілеспрямовані заохочення за досягнуті
результати у самовдосконаленні, надання
дієвої методичної допомоги в реалізації
програми самовиховання.
Основні етапи педагогічного керівництва
самовихованням:
підготовчий – переконання вихованця у
необхідності самовиховання і в можливості
досягти бажаних результатів; формування
потреб, мотивів, мотивації самовиховання;
визначення основних цілей і завдань
самовиховання;
основний – визначення змісту самовиховання; допомога у виборі прийомів, способів,
форм і методів самовиховання, у складанні
програми самовиховання та її реалізації;
організація контролю за ходом самовиховання і внесення у нього необхідних
корективів;
заключний – допомога у самоконтролі і
привчання вихованців до нього; стимулювання; підсумування досягнутих результатів і
визначення нових завдань для самовдосконалення; коригування і внесення нового
змісту до програми самовиховання.
Самовиховання буде успішним, якщо:
– у колективі створено сприятливий
морально-психологічний клімат;
– учнів ваблять яскраві ідеали;
– вихованці оволоділи прийомами, способами, методами і формами самовиховання;
– прищеплено навички самовивчення,
виокремлення позитивних і негативних
індивідуально-психічних якостей;
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– вихованці можуть отримати допомогу
старших в опрацюванні програми самовиховання та її реалізації;
– створено зовнішні умови для самовиховання;
– діє система стимулів за досягнення
позитивних результатів у самовдосконаленні.
3.3. Взаємодія суб’єктів виховного
процесу
Щоб забезпечити ефективність виховання
у загальноосвітньому навчальному закладі,
мало взаємодії вихованців з педагогами.
Потрібна скоординована діяльність учителів і
дитячих та молодіжних громадських об’єднань, батьків, духовенства, лідерів територіальної громади, працівників закладів
культури, органів внутрішніх справ. Налагоджувати ефективну співпрацю педагогів з
іншими суб’єктами виховного процесу треба
не лише на особистому рівні, але й через
органи учнівського самоврядування, раду
школи та батьківські комітети, а також через
спеціально створені обласну та місцеві
координаційні ради з питань національного
виховання, до яких входитимуть представники місцевих осередків громадських
об’єднань.
3.3.1. Школа та громадські учнівські
об’єднання
Учнівський колектив – це скоординована
єдність двох структур: неформальної, яка
склалася у процесі міжособистісного спілкування та спільної діяльності, власне
колектив, та формалізованої, створеної під
впливом дорослих, які запропонували колективові для цього певну форму – громадське
об’єднання. Важливо, щоб обидві структури –
неформальна і формалізована – були цілістю.
Тільки за цієї умови об’єднання вихованців
виконуватиме свою виховну функцію, і лише
тоді педагоги зможуть реально спиратися на
керівні органи учнівських об’єднань у
виховній роботі.
Зазначимо також, що учнівський колектив
школи – органічна частина складнішої спільноти – колективу загальноосвітнього навчального закладу, що складається з педагогів,
учнів та, в ідеалі, батьків і представників громадськості. Тому учнівське самоврядування –
представницький орган учнів у цій шкільній
спільноті. Його місія у системі виховання
загальноосвітнього
навчального
закладу
полягає у створенні умов для набуття кожним
34

учнем особистого досвіду громадської
роботи.
Основні завдання учнівського самоврядування:
– представництво інтересів учнiв у
шкільній спільноті, органах управління
навчальним закладом;
– захист прав учнів у навчальному закладі
та за його межами;
– забезпечення виконання учнями своїх
обов’язкiв школяра;
– сприяння творчiй дiяльностi учнiв;
– налагодження спiвробiтництва з дитячими і молодіжними органiзацiями, з учнями
iнших шкіл.
Умови, які забезпечують учнівське
самоврядування:
– самоврядування повинно мати оптимальну структуру і розвиватися не за
рахунок збільшення кількості органів, а
завдяки ускладненню завдань, які стоять
перед ними;
–
самоврядування
неможливе
без
підтримки педагогів;
– мусить бути конкретна відповідальність
органів самоврядування і персональна відповідальність учнів, які входять до їхнього
складу. Відповідальність забезпечується, коли
відбувається своєчасна індивідуальна робота
з організаторами учнівського самоврядування
всіх рівнів;
– самоврядування має бути упорядкованим, з відкритим характером роботи всіх
органів, з інформуванням про всі рішення.
Учні повинні знати: де, коли, які питання
будуть обговорюватися, як вони можуть
брати участь у їхньому обговоренні, вносити
свої пропозиції, впливати на життя
колективу.
У кожній школі учні самі вирішують, яка
організаційна структура самоврядування буде
для них найліпшою. Вона залежить від
традицій школи, інтересів та запитів дітей,
можливостей педагогічного та учнівського
колективів, інших чинників. У практиці роботи навчально-виховних закладів Львівщини
використовують різну структуру та форми
організації самоврядування: учком, шкільна
ліга, учнівська рада, рада учнівських товариств, колективне самоврядування школи
(КСШ), учнівський парламент, шкільна рада,
президентська рада, учнівське віче, велика
школярська рада «Старшокласник», учнівське
братство, козацька республіка тощо.
Структура і повноваження органів шкільного самоврядування кожного загальноосвіт-
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нього навчального закладу Львівщини мають
бути зафіксовані у регламенті школи або
виписані у спеціальному положенні, схвалені
радою школи та введені в дію відповідним
наказом. Доцільно зафіксувати у положенні
право представників учнівського самоврядування порушувати перед адміністрацією
питання, пов’язані з навчальним планом та
викладанням предметів, створенням гуртків,
студій та секцій, плануванням і проведенням
виховних справ, брати участь у роботі ради
навчального закладу, педради, нарадах при
директорові школи з планування та підведення підсумків навчально-виховного процесу, організації вільного часу, канікул тощо.
Органи учнівського самоврядування також
повинні отримувати від адміністрації школи
необхідну інформацію про хід навчальновиховного процесу, визначати форми та
методи здійснення учнівського самоврядування; організовувати трудові об’єднання школярів, клуби, гуртки за інтересами у школі та
за місцем проживання, випускати стінні
газети, організовувати радіо- та телепередачі;
використовувати зароблені школярами кошти
на організацію культурно-масової, спортивної
роботи, туризму, технічної та художньої
творчості.
Розвиток і вдосконалення системи
учнівського самоврядування потребує кваліфікованого
педагогічного
забезпечення.
Ефективність учнівського самоврядування у
школі як елемента виховної системи безпосередньо залежить від здатності виховників
усунути суперечність, зумовлену необхідністю збереження самостійності школярів –
учасників самоврядування – та потребою
педагогічного керівництва учнівською самодіяльністю. Протиставлення педагогічного
керівництва самодіяльності дітей неприпустиме. Ефективною формою допомоги учням,
яка не обмежує їхньої ініціативи та
самостійності у прийнятті рішень, може бути
методична рада учителів-консультантів на
чолі з директором школи. Педагоги-консультанти допомагають органам самоврядування
підготувати обґрунтований перспективний
план колективної діяльності учнів у позанавчальний час, консультують членів комісій,
секторів з окремих практичних питань
життєдіяльності вихованців. Навчання лідерів
учнівських громад можна забезпечити через
обласну, районну або міську «Школу молодого лідера», а також залучивши їх до
роботи загальнорайонного (міського) учнівсь-

кого парламенту. Для організації роботи
«школи молодого лідера» треба мати підготовлених педагогів, які здатні вести цю
школу та надавати методично-консультативну й організаційно-практичну допомогу
районним/міським учнівським парламентам.
3.3.2. Школа і сім’я
Взаємодія школи та сім’ї – обов’язкова
умова вихованості учня, оскільки виховання в
школі і сім’ї – це єдиний нерозривний процес.
Для цього педагогічні працівники повинні:
– розуміти виховний потенціал сім’ї;
– забезпечити підвищення педагогічної
культури батьків;
– організувати спільну діяльність педагогів, батьків і учнів.
Виявами такої взаємодії з боку вчителів
будуть:
– партнерські стосунки із батьками учнів з
метою забезпечення моральної підтримки
навчання та розвитку дітей;
– обмін інформацією про розвиток і
навчання дітей, індивідуальні бесіди про
потреби, досягнення та труднощі дітей, щоб
батьки могли додатково займатися вдома;
– залучення батьків чи інших членів
родини до участі у навчальному процесі
(лекції, диспути, знайомство з пам’ятками
історії та культури, організація зустрічей з
цікавими людьми тощо);
– знання інтересів членів родин, хобі,
професій, побутової культури та заохочення
батьків до участі в житті школи, класу (участь
у випуску стіннівок, класних вісників,
фотоальбомів, організації екскурсій, поїздок,
спортивних, класних, родинних свят, вечорів
відпочинку тощо);
– використання ресурсів, які можуть
забезпечити батьки для проведення виховних
справ (шахові турніри, культпоходи вихідного дня, екскурсії на фірми, перегляд
відеоматеріалів, фотоклуби тощо);
– контакти з сім’ями, окремими батьками,
щоб отримати додаткові ресурси для
виховання.
Школа повинна спрямовувати сім’ю на:
– забезпечення умов для духовного
саморозвитку дітей, зокрема, шляхом раннього залучення до життя Церкви, пізнання
національних цінностей тощо;
– формування критичного ставлення до
матеріалів ЗМІ та Інтернету;
– забезпечення позитивного психологічного клімату в родині та здорового способу
життя;
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– оптимальну допомогу в організації
самостійної роботи дітей вдома;
– залучення дітей до виконання побутових
обов’язків і розвитку працьовитості.
При організації виховної взаємодії школи з
батьками учнів потрібно використовувати
різноманітні форми і методи роботи, зокрема: індивідуальні бесіди, батьківські збори,
дні відкритих дверей, відкриті уроки для
батьків, зустрічі за круглим столом, конференції, диспути, клуби для батьків, консультації-практикуми тощо.
Найактивніше з батьками працюють класні
керівники. Проводячи роботу з сім’ями, вони
повинні:
– ознайомитись з побутом, історією та
цінностями родин, з якими вони працюють;
– демонструвати позитивне ставлення до
кожної сім’ї, батьків та дітей;
– ознайомити батьків із правилами, які
діють у класі;
– регулярно демонструвати досягнення
учнів: оцінки, дитячі творчі роботи, результати спортивних змагань, предметних олімпіад, турнірів тощо;
– наголошувати на позитивних моментах у
спілкуванні між учнями, виявах толерантності і приязних стосунках.
Організувати виховну взаємодію школи з
батьками учнів найліпше через шкільний та
класні батьківські комітети. Вони, як і
органи учнівського самоврядування, є
представницькими структурами і потребують
кваліфікованого педагогічного забезпечення.
Роль батьківського комітету у системі
виховної роботи так само залежить від того,
чи вдалось педагогічному колективові школи
усунути суперечність між необхідністю
визнавати і поважати самодіяльність цих
представницьких об’єднань батьків та
потребою педагогічної опіки над ними. Якщо
крихкий баланс інтересів порушено нібито на
користь школи, наприклад, залучено до
роботи у батьківському комітеті неініціативних, але лояльних до адміністрації чи
класного керівника батьків, батьківський
комітет не зможе виконати своєї місії:
налагодити співпрацю у питаннях виховання
між учителями та батьками учнів.
3.3.3. Школа і дитячі та молодіжні
громадські організації
Взаємодія школи з дитячими і молодіжними громадськими організаціями й об’єднаннями – один із пріоритетів виховної роботи.
Така взаємодія зумовлена спільністю цілей,
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прагненням розвивати самодіяльність та
ініціативу дітей і підлітків, єдиним часовим
простором, у якому проводять таку діяльність, тією соціально значущою роллю, яку
відіграють дитячі та молодіжні громадські
організації й об’єднання в демократичному
суспільстві. Полем спільної виховної діяльності навчальних закладів і дитячих громадських організацій та об’єднань є включення молодих поколінь до системи громадських суспільних зв’язків, організація
життєдіяльності, яка задовольняє основні
потреби учня у розвитку особистості; захист
від
ймовірних
негативних
впливів
соціального середовища.
Напрями цієї взаємодії, актуальні для
сучасного українського суспільства:
– допомога учневі в адаптації до інтенсивних суспільних змін, у знаходженні надійної
життєвої опори, що ґрунтується на духовних
цінностях, осмисленні себе і свого місця в
житті, набутті впевненості у своїх силах;
– сприяння в отриманні дітьми доступу до
знань, навичок, поза якими вони дистанціюються від інформаційного і технічного
прогресу;
– зародження у молодої особистості почуття власної причетності до розвитку
суспільства, держави;
– створення умов для усвідомлення дітьми
значущості індивідуальної ініціативи;
– допомога в оволодінні навичками співробітництва з представниками інших культур,
різних статево-вікових груп;
– надання інформації щодо шляхів розв’язання проблеми особистих взаємин, пов’язаних із вживанням тютюну, алкоголю,
наркотиків;
– сприяння у набутті досвіду успішної
діяльності в соціумі.
Взаємодію загальноосвітніх навчальних
закладів Львівської області з дитячими і
молодіжними громадськими організаціями та
об’єднаннями можна ефективно реалізувати
шляхом:
– налагодження і зміцнення зв’язків шкіл з
громадськими організаціями «Спадщина»,
«Обнова», «Пласт», «Українська молодь –
Христові» та ін., через місцеву координаційну
раду з питань національного виховання;
– створення чіткої скоординованої системи
діяльності шкільних осередків молодіжних
об’єднань за ланками: школа-район-область;
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– розгортання системи підготовки і
перепідготовки керівників шкільних осередків молодіжних об’єднань;
– ознайомлення батьків з діяльністю
шкільних осередків молодіжних об’єднань,
залучення батьків до фінансової та іншої
підтримки цих осередків;
– популяризації, зокрема й через засоби
масової інформації, досягнень шкільних
осередків молодіжних об’єднань у виховній
роботі.
3.3.4. Школа та інші виховні інститути
Співпраця загальноосвітнього навчального
закладу з територіальною громадою стосується насамперед педагогічно неспроможних сімей. Педагогічна неспроможність виявляється у низькому рівні культури, втраті
традицій, послабленні або відсутності зв’язків
поколінь, занедбаності дітей, порушенні їхніх
прав та жорстокому поводженні з ними. Школа не може і не повинна допустити індиферентного ставлення громади до таких явищ.
Спільна виховна робота шкільного колективу виховників і спеціальних державних
органів та структур територіальної громади
полягає у:
– профілактиці правопорушень і злочинності у дитячому середовищі;
– корекції і реабілітації педагогічно занедбаних, безпритульних дітей, жертв різних
видів насильства;
– соціально-педагогічній роботі з неблагополучними сім’ями та дітьми з девіантною
поведінкою;
– соціальній підтримці дітей-сиріт та
учнівської молоді з особливими потребами;
– соціально-педагогічному супроводі обдарованих дітей, багатодітних сімей;
– ресоціалізації неповнолітніх, які повернулися з місць позбавлення волі.
Для виконання названих завдань загальноосвітні навчальні заклади Львівщини можуть
співпрацювати з місцевою координаційною
радою з питань національного виховання,
службою у справах неповнолітніх; управлінням охорони здоров’я та Червоного Хреста;
центрами соціальних служб для молоді;
службами соціального супроводу неповнолітніх, які повернулися з місць позбавлення
волі; службами психологічної допомоги (Телефон довіри та ін.); кризовими й реабілітаційними центрами; органами внутрішніх
справ, зокрема дільничними інспекторами
міліції;
громадськими
приймальнями,
структурами, що проводять культурно-

розважальні заходи; засобами масової інформації; благодійними фондами та громадськими організаціями. Така співпраця у справі
виховання може відбуватися за спеціальними
програмами. Лідерство в організації співпраці
школи та територіальної громади повинні
взяти на себе шкільні соціальні педагоги та
психологи.
Взаємодія загальноосвітніх навчальних
закладів та місцевих засобів масової інформації полягатиме насамперед в інформуванні
громади про життя школи, здобутки та
потреби учнів тощо. З іншого боку, ЗМІ
можуть на замовлення освітян розміщати
значущу у виховному плані інформацію:
відомості з історії рідного краю, нариси про
відомих краян, гострі аналітичні статті щодо
проблем, які хвилюють місцеву громаду
тощо. Водночас школа і батьки повинні обмежувати прагнення вихованців переглядати
«дорослі» телепередачі, відвідувати «доросле» кіно, погортати «дорослі» журнали.
Серед способів обмеження небажаного
впливу ЗМІ на вихованців:
– перегляд кінофільмів та телепередач з
батьками або педагогами та наступне їхнє
обговорення;
– забезпечення у навчальних закладах так
званої медіа-освіти;
– громадський нагляд та моральна
«цензура» щодо ЗМІ.
3.4. Оцінювання якості виховання
Основний очікуваний результат виховання
– здатність, діючи самостійно, за власним
планом, реалізовувати себе як особистість та
розвивати свою індивідуальність. У працях
класиків української педагогіки як продукт
виховання виступає здатність вихованця
виконувати свої обов’язки, що до себе свого
народу і природи.
Критеріями вихованості особи можна
також визнати об’єктивні показники її
готовності та здатності виконувати своє
суспільне призначення – систему соціальних
ролей. Для забезпечення такого результату
людина має володіти певними компетентностями, які включають знання, вміння, ставлення та досвід діяльності.
Отже, оцінювати результати виховання
можемо як потенційні – демонстрація очікуваної компетентності в інтелектуальних та
фізичних вправах, та реальні – поведінка
(вияви набутої компетентності у вчинках). За
умов, що очікувані результати вправ
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збігаються з реальними, а вчинки учня
визнаються старшими, які діагностують його
компетентність, бажаними в конкретних
ситуаціях, виховання слід визнати успішним.
Зазначимо також, що процес виховання –
двосторонній: від виховників до вихованців
(прямий зв’язок) та від вихованців до
виховників (зворотний зв’язок).
Управляти цим процесом та корегувати
його проміжні результати можна, тільки
спираючись на ці зворотні зв’язки, тобто на
ту інформацію, що надходить від учнів.
Що більше такої інформації і що вона
об’єктивніша, то цілеспрямованішими й
ефективнішими будуть виховні впливи.
3.4.1. Критерії оцінювання вихованості
учня
Складність процесу виховання полягає у
тому, що його результати не завжди явно
відчутні та виявляються порівняно повільно.
До того ж вони часто неоднозначні, невизначені і можуть суттєво різнитись за однакових обставин. Ці розходження зумовлені
насамперед
значними
індивідуальними
відмінностями вихованців, їхнім соціальним
досвідом, ставленням до виховання, а також
професійною майстерністю виховників і тим,
що водночас з вихованням відбувається
самовиховання учнів.
Встановити реальну вихованість учня
доволі складно, але загальний принцип її
оцінювання відомий: треба зіставити реальні
результати виховання з очікуваними, які слугують своєрідними критеріями вихованості.
Критеріями вихованості можуть бути:
– статистичні дані, що в комплексі характеризують якість виховання та вихованість
дитячого колективу (школи, класу). Наприклад,
кількість правопорушень, їхня динаміка (тенденції); кількість неповнолітніх, засуджених за
злочини; темпи поширення серед учнів куріння,
пияцтва, наркоманії та ін.;
– показники рівня сформованості різних
компетентностей (у межах компонента
виховання);
– показники рівня сформованості якостей
особистості чи колективу тощо.
В останньому випадку краще брати за
основу оцінювання не окремі, умовно
виділені якості особи (риси характеру), а
загальну моральну зорієнтованість дитини.
Моральна зорієнтованість учня пов’язана
не з вчинками, які не завжди є достовірним
свідченням вихованості, а з мотивами його
поведінки. Тільки знання мотивації дає змогу
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впевнено оцінити вихованість, тому що прямо
вказує, як за інших обставин діяв би цей
вихованець: так само чи по-іншому.
Відзначимо, що критерії вихованості
можна згрупувати як змістові та оцінювальні,
загальні та спеціальні. Перші – це групи
показників, придатних для встановлення
певної компетентності або якості, другі
пов’язані з можливістю більш-менш точно
зафіксувати інтенсивність її (компетентності,
якості) вияву, треті – ті, що використовуються для діагностування досягнутого
особою чи колективом рівня вихованості, а
четверті потрібні для аналізу проміжних
результатів виховання: формування окремих
рис, навичок, ставлень. Отже, загальні
критерії вихованості відображають завдання
виховання (див. п. 2.1.), а спеціальні –
конкретні цілі виховного процесу (див. пп.
2.1. і 2.2.).
Формулюючи загальні критерії вихованості учня, можна використати також категорії навчальних цілей (результатів навчання) в
емоційно-ціннісній (афективній) сфері, які
були розроблені групою американських
педагогів на чолі з Д. Кратволем. Група
Д. Кратволя виділила такі категорії цілей:
– сприйняття (уважність);
– реагування (активність);
– засвоєння ціннісної інформації (ставлення, перевага, переконаність);
–
організація
ціннісних
орієнтацій
(осмислення різних позицій, розв’язання суперечностей між ними, осмислений вибір
ставлення, включення в систему цінностей);
– розповсюдження ціннісних орієнтацій
або їхнього комплексу на діяльність (дії
згідно з обраною позицією, стиль життя).
Узагальнено очікувані результати засвоєння учнем цінностей та розвитку почуттєвої
сфери Д. Кратволь описував так:
– уважно слухає, емоційно реагує, сприймає проблеми, розуміє потреби;
– виконує домашні завдання, демонструє
дисциплінованість, бере участь в обговоренні,
виявляє інтерес;
– цілеспрямовано вивчає різні погляди,
щоб запропонувати власне судження, переконливо обстоює ту чи іншу позицію;
– бере на себе відповідальність за свою
поведінку, розуміє свої можливості й
обмеження, планує діяльність, виходячи з
власних здібностей та інтересів;
– навчається самостійно, співпрацює з
іншими та у групі, демонструє готовність
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переглянути свою позицію під тиском
аргументів, формулює власне життєве кредо,
веде здоровий спосіб життя.
У сучасній педагогічній літературі пропонують ще такі критерії вихованості:
– відповідність поведінки та ставлень
моральним вимогам суспільства;
– гармонійне поєднання усіх видів виховання у поведінці, діяльності;
– вияви відповідальності, самостійності,
активності;
– адекватне поєднання у поведінці протилежних
настанов
–
колективізмуіндивідуалузму, альтруїзму-егоїзму;
– гармонійне співвідношення внутрішнього гуманізму, зовнішньої вихованості та
власної гідності;
– асертивність поведінки в умовах безкарності, без примусу і контролю;
– адекватність поведінки в умовах стресу,
емоційного напруження та екстремальних
обставин;
– наявність певного ступеня самоволодіння, орієнтації, ясності мислення;

– здатність творчо змінювати поведінку у
нестандартних ситуаціях;
– поєднання вміння вести за собою і
вміння за потреби підпорядковуватись.
Подані вище показники вихованості узагальнено в таблиці «Загальні критерії вихованості учня». Ці показники згруповано так,
щоб вони у комплексі описували якийсь із
п’яти умовних рівнів вихованості. Тому
оцінювати вихованість треба за сукупністю
наведених показників. Якщо ставлення і
поведінка учня не відповідають хоча б
одному із показників, що описують конкретний рівень вихованості, оцінка його вихованості має бути на рівень нижчою. Запропоновані Загальні критерії вихованості стосуються старшокласників. Їх можна спростити й
адаптувати для учнів молодшого та середнього шкільного віку. Після публічного
обговорення (та, при потребі, корекції) ці
Критерії можна ввести у практику шкільного
життя наказом по загальноосвітньому
навчальному закладу.

Загальні критерії вихованості учня
Оцінка вихованості
Похвально
(дуже добре
вихований)
Добре
(добре вихований)

Задовільно
(вихований)

Незадовільно
(недостатньо
вихований)

Украй
незадовільно
(невихований)

Критерії оцінки
Навчається самостійно, ініціативний, активно співпрацює з іншими та у
групі, виявляє моральні чесноти, громадську активність, готовність
переглянути свою позицію під тиском аргументів, формулює власне життєве
кредо, веде здоровий спосіб життя, займається спортом або/і мистецтвами.
Навчальні досягнення лише високі та достатні
Виявляє окремі моральні чесноти, бере на себе відповідальність за свою
поведінку, розуміє свої можливості й обмеження, планує діяльність відповідно
до власних здібностей та інтересів, співпрацює з іншими та у групі, обмірковує
різні погляди, щоб винести власне судження, переконливо обстоює ту чи іншу
позицію, дбає про здоров’я, навчальні досягнення переважно достатні
Уважно слухає, емоційно реагує, сприймає проблеми, розуміє потреби,
дисциплінований, хоча трапляються порушення правил поведінки, виявляє
позитивне ставлення до моральних цінностей, інтерес до суспільно корисної
діяльності та навчання, виконує домашні завдання, бере участь в обговоренні
проблем класу та школи, дбає про зовнішній вигляд. Навчальні досягнення
переважно середні
Інколи порушує норми поведінки, неуважний на уроках, буває, що не
виконує домашніх завдань, недисциплінований, рідко виявляє інтерес до
навчання та суспільно корисної праці, не бере участі в обговоренні проблем
класу та школи, навчальної проблематики, не розуміє своїх та чужих потреб і
проблем, не приділяє уваги здоров’ю та зовнішньому вигляду, має шкідливі
звички, навчальні досягнення переважно низькі
Постійно порушує норми поведінки, відсутній на уроках без поважної
причини, часто не виконує домашніх завдань, недисциплінований, може
неадекватно відреагувати у виховній ситуації, безвідповідальний, не сприймає
інших, байдужий до навчання та суспільно корисної праці, цінує шкідливі
звички, зовнішній вигляд не відповідає правилам етикету, навчальні досягнення
низькі
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3.4.2. Моніторинг якості виховання
Для збору інформації про процес та результати виховання і діагностування вихованості учнів використовують різний інструментарій:
– нагромадження й аналіз статистичних
даних, які в комплексі характеризують якість
виховання шкільного (класного) дитячого
колективу;
– спостереження педагогів та шкільних
психологів, а також батьків, лідерів громадських об’єднань та ін. за поведінкою
вихованців;
– анкетування, зазвичай, із залученням
соціологів;
– інтерв’ювання вихователями;
– виконання вихованцями творчих робіт на
задану тему;
– створення проблемних виховних ситуацій, у яких вихованці повинні або виявляти
очікувані якості, або нездатні їх продемонструвати.
Моніторинг якості виховання в системі
освіти Львівської області проводять на
кількох рівнях.
На рівні навчального закладу:
– кожен педагогічний працівник. Це –
діагностування
проміжних
результатів
виховання конкретних учнів з метою корекції
виховного процесу;
– класні керівники. Це – діагностування
вихованості учнів конкретного класу, виявлення динаміки розвитку дитячого колективу,
збирання та узагальнення статистичних
показників, що в сукупності інформують про
умови та динаміку виховного процесу;
– дирекція, педагог-організатор. Це –
діагностування вихованості випускників по-

чаткової, основної та старшої школи, виявлення
динаміки
розвитку
виховного
колективу, а також моніторинг виконання
шкільної програми виховання та умов для
виховного процесу, зокрема стану виховного
простору;
– психолог, соціальний педагог, вчитель
християнської етики. Психолог діагностує
психологічний мікроклімат у класі, школі;
рівень конфліктності між вихованцями,
учнями та педагогами; виявляє групи ризику,
а також оцінює відповідність поведінки
дитини її вікові, встановлює причини відхилень.
Соціальний
педагог
діагностує
насамперед рівень педагогічної занедбаності
окремих учнів та можливості корекції їхньої
поведінки, а вчитель християнської етики –
рівень розвитку моральних якостей.
На рівні району/міста моніторинг якості
виховання має передбачати збирання статистичних показників та анкетування учнів,
педагогів і батьків з метою оцінки динаміки
якості виховання (позитивна/негативна) у
навчальних закладах та встановлення типових
проблем в організації виховного процесу.
У межах області моніторинг якості
виховання має виявити відповідність/невідповідність середньостатистичного рівня
компетентності
(компонент
виховання)
випускників 4-х і 9-х класів опорних шкіл
освітніх округів тій матеріальній, методичній
та кадровій підтримці, яку ці школи
отримують від місцевої та регіональної влади.
Завдання моніторингу також у тому, щоб
оцінити забезпечення у районах/містах
пріоритетних напрямів виховання.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ
Програма «Основні орієнтири національного виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх
навчальних закладів Львівської області» у цій редакції чинна впродовж 2010–2012 років.
Положення цієї Програми мають рекомендаційний характер. Обов’язковими до виконання у
загальноосвітніх навчальних закладах Львівської області є розроблені цими закладами
програми виховання. Шкільна програма виховання розробляється на термін до 2012 року і
вводиться в дію наказом директора навчального закладу. Ці школи також стають базовими для
поширення досвіду впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах програм виховання.
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Омелян Вишневський

Український виховний ідеал і національний характер
(витоки, деформації і сучасні виклики)*
Вступ
Автор першої в Європі наукової історії
України Й. Енґел у 1796 році запитував: «Як
це сталося, що ці горді, вільні козаки опинилися в московському ярмі? Яким чином
москвини змогли накласти кайдани на козаків
– націю, що була пострахом для Туреччини,
Польщі і татар? Як це сталося, що місце
вільно обраного гетьмана зайняв московський
губернатор?» [18, с. 4]. Ці питання – в дещо
іншій модифікації, – на жаль, залишаються
гострими та без відповіді й досі. Чому за умов
демократії, маючи свою державу – з своїм
гербом і своїм прапором, – чому досі
програємо російській силі – в економіці, на
інформативному полі, в культурно-мовній політиці? А між тим залежно від відповіді на
такі питання лише й можемо будувати
перспективи нашого поступу. На що маємо
орієнтувати нашу освіту і наше виховання?
Яким маємо бачити наш ідеал майбутнього
українця?
Не поділяємо думки, що причиною наших
бід в минулому були «сухоти розуму і душі»
[27, с. 6], якими П. Штепа, наприклад, називає
почуття меншовартості, малоросійство, хохляцтво. Бо не можна докоряти недужому за
те, що він хворіє. Мусимо шукати в нашій
історії причин, що привели до формування
таких якостей у нашому характері. І ці причини, очевидно, сягають тих далеких часів і
обставин, коли не все вирішувала сама
людина. Формуючи для себе зміст ідеалу
виховання, потребуємо, отже, заглянути в те
далеке і глибоке джерело нашої натури, з
якого почались наші клопоти.
Питання змісту виховного ідеалу має
пряме відношення і до минулого, і до
сучасних українсько-російських стосунків, бо
в їхній основі було і досі є щось «те саме».

* Друкується у скороченому вигляді за виданням:
Вишневський Омелян. Український виховний ідеал і
національний характер (витоки, деформації і сучасні
виклики). – Дрогобич: Видавець Святослав Сурма, –
2010. – 160 с.

Згадуємо 17 століття, коли наші селянки
ходили до церкви з молитовником, а Меншіков підписувався «хрестиком», коли духовно
ми стояли вище від своїх поневолювачів і
вкотре вже запитуємо себе, чому переможцями стали вони і чому кріпаками стали
ми? І чому досі хворіємо почуттям
меншовартості? Це «чому» має, зрештою, й
інше, дещо парадоксальне звучання: чому за
умов жорстокого гніту і намагань знищити
нас, ворогам це й досі не вдалося? Чому ми
були надто слабкими, щоб вистояти перед
ворожою навалою, але достатньо сильними,
щоб за цих умов зберегти себе як націю?
Досліджуючи походження двох народностей – української і російської – на цю обставину вказував ще М. Костомаров. Його міркування поглиблюють проблему, про яку
ведемо мову. Виявляється, що ще в роки
свого дитинства обидві нації виявляли абсолютно протилежні властивості. Якщо українська народність, що вийшла на історичну
арену на півдні в глибоку давнину [5, с. 18],
виявила в собі тенденцію до «розпаду
цілості», але водночас і внутрішню силу до
самозбереження [5, с. 40], то північна народність відразу (тобто у ХІІ–ХІІІ ст.) заявила
про себе двома тенденціями: до централізації
та до експансії. Чому? Багато разів згодом у
процесі протистояння цих двох народностей
українська нація піддавалася нищенню і
занепаду, але наставав час, і вона знову
відроджувалася.
Потребуємо мати відповіді на ці «чому».
Не для того, щоб керувати часом і потаємними для людини законами буття, але бодай
для того, щоб не заважати їм, а, можливо, і
сприяти відродженню нації. І якщо виховний
ідеал концентрує в собі основні виховні
тенденції, то потребуємо знати, чи відповідає
нашому часові його традиційне розуміння.
Праця, яку Ви, шановний читачу, тримаєте
в руках, є спробою поглянути на зміст
українського виховного ідеалу в залежності
від обставин нашого життя та довести
потребу і певної корекції цього змісту
відповідно до нового соціального замовлення.
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Розділ 1. Зміст і структура виховного ідеалу
Виховний ідеал та його функція
Будь-яка вільно обрана діяльність зорієнтована на певну мету, супроводиться прагненням людини осягнути цю мету якнайкраще,
що й породжує її ідеальний образ, найкращий
«взірець», до якого людина хоче наблизитись.
«Ідеал – це уявлення про найвищу досконалість, котра як взірець, норма і мета
визначає спосіб і характер діяльності людини
або соціальної групи», – таке визначення
ідеалу дає філософський словник [24]. В
педагогіці – це «виховний ідеал», під яким
Г. Ващенко розумів «образ ідеальної людини,
на який має орієнтуватися педагог, виховуючи молоде покоління» [2, с. 41]. Очевидно, що, з одного боку, виховний ідеал
концентрує в собі основну сутність педагогі-

ки і її скерованість, а з другого, – це не щось
усереднене, реально існуюче, а те, що ми
хотіли б одержати унаслідок наших зусиль,
до чого прагнемо, хоча ніколи і не осягаємо.
Ідеал – це орієнтир. Середньостатистичну
людину не можемо вважати ідеалом.
Нарешті, прагнення ідеалу зумовлено
вродженим в людині і в народі потягом до
досконалості.
Педагог покликаний усвідомити зміст
виховного ідеалу – цей найкращий взірець – і
прийняти як мету власної едукаційної діяльності. Прагнення до такої «ідеальної мети»
він передає і своїм вихованцям. В такому разі
виховний ідеал орієнтує освітній процес на
найближче майбутнє.

Структура виховного ідеалу
Діяльність людини, як і її мета, мають
ієрархічну структуру, тобто коли осягнення
вищої мети передбачає вирішення завдань
нижчого рівня. Це дає підстави стверджувати,
що і змістові виховного ідеалу властива
ієрархічна структура, яка має «вершину»
(ядерний зміст) і периферію, залежну від
«вершини». В такому разі відхилення і варіації у трактуванні всього змісту виховного
ідеалу матимуть переважно і найперше
периферійний характер і виявлятимуть себе
певною («природньою») дисгармонією однієї
і тієї ж системи цінностей. Це не веде до її
руйнування, а є радше запорукою її удосконалення. Такі, власне, можливі відхилення,
зумовлені часом, мав на увазі В. Янів, коли,
застерігаючи нашу педагогіку, писав, що
«виховання – бувши релігійним і християнським, не може бути конфесійним, а бувши
патріотичним і державницьким, не сміє бути
ідеологічним із якимсь конкретним партійнополітичним спрямуванням» [29, с. 809].
Ядерному змістові виховного ідеалу, його
«серцевині», за висловом Г. Ващенка, властива «печать вічності». Зміст їх становлять
цінності, які для всіх людей і народів видаються абсолютними і стійкими. Г. Ващенко
трактує цю «серцевину» найперше як загальнолюдський ідеал, який усвідомлюється і на
загал сприймається всіма народами («де
немає ні елліна, ні єврея»). Творцями такого
ідеалу він вважав стародавніх греків, які
любили Природу і її Творця Зевса. До абсо42

лютних цінностей вони відносили не тільки
«вартості добра», але і «вартості краси» та
дуже цінували гармонію і рівновагу в стосунках людей та у їх ставленні до Природи.
Такі ідеали, на думку Г. Ващенка, пов’язані з релігією, бо в основі моралі тут покладено любов – до Бога і до ближнього [3,
с. 85]. Вони слугують орієнтиром для духовного розвитку і стають джерелом вчення про
високу гідність людини та в кінцевому
рахунку і – становлення громадянського
суспільства.
Загальноприйнятою, хоча і специфічною
для кожного народу, є й інша складова
ядерного змісту виховного ідеалу – те, що
випливає із сенсу його власного існування,
що завжди присутнє у свідомості та
підсвідомості народу і що зумовлює його
почуття окремішності.
Загальна
прийнятність
окремішності
(«національного») ґрунтується на тому, що в
його основі лежить універсальний природний
закон родо-видового поділу всього живого на
землі, з людиною включно. Тому й у
розумінні «національного» всіма людьми є і
специфічне, але є й багато аналогічного
(патріотизм, націоналізм, космополітизм, шовінізм, Мала і Велика Батьківщина, боротьба
за свободу народу тощо). Національне є,
отже, природовідповідним і зрозуміле всім
людям на землі. Проте, входячи до ядерного
змісту теоцентричної системи цінностей, воно
займає в її ієрархії другий щабель.
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Можна йти далі і намагатися включити до
ядерного змісту виховного ідеалу почуття
«суспільності» і, відповідно, схильність до
певного суспільного устрою, спрямованість
характеру людини і народу (див. далі),
ставлення до родинності та трактування
індивідуальної людини тощо. Але що далі від

«центру піраміди», то значніше відчувається
специфіка і меншає універсалізм. Тому,
трактуючи виховний ідеал з суто філософських позицій, головними складовими
його змісту визначаємо духовність, що від
Бога, і національність.

Народність виховного ідеалу
Термін «народність», як і «національне»,
мають по два значення – вузькі, що вказують
на ставлення людини до свого етносу і часто
асоціюються з поняттям патріотизму, і широкі, які вказують на весь спектр свідомості
народу, на систему цінностей, якою він живе.
Бо кожен народ має дещо «своє» розуміння
духовності, моралі, патріотизму, суспільного
устрою, родинності, гідності людини,
ставлення до праці тощо. А водночас є в цих
поняттях і щось загальнолюдське.
Тут мова йтиме, власне, про друге – широке розуміння терміна «народність». Саме ним
переважно користувався і К. Ушинський,
хоча не заперечував почуття патріотизму
етнічного змісту. Своє вчення про народність
виховання і народність виховного ідеалу він
будує на визнанні того, що кожен народ
володіє сумою специфічних ознак, які з’явилися під дією природних та історичних умов
життя [21, с. 161]. На його думку, не існує
«наднародного», «вселюдського» виховання і
не існує такого виховного ідеалу. «Кожен
народ, – писав він, – має свій особливий ідеал
людини і вимагає від свого виховання відтворення цього ідеалу в окремих особистостях»
[21, с. 122]. Свої поняття про такий ідеал
народ втілює у різних формах свого філософського і художнього вислову – в казці, в
пісні, у приказці. «Він прикрашає цю
ідеальну людину всіма найкращими якостями
своєї душі…» [21, с. 122]. Водночас, цей ідеал
людини завжди відбиває світогляд народу,
рівень його свідомості та розуміння добра і
зла, його совість [21, с. 123], завжди має на
собі відбиток того народу, який його творить
і у виховній практиці реалізує. На думку

К. Ушинського, народність виявляє себе
навіть у науці, спонукаючи до дослідження
того предмета, до якого приваблює національний характер [21, с. 70]. Як буде видно
далі, це спостерігається, зокрема, у характері
українців, традиційно схильних до гуманітарних наук.
Звертаючись тут до поглядів К. Ушинського щодо виховного ідеалу, зауважимо
також, що такої самої позиції дотримувались
й інші дослідники його змісту, зокрема
Г. Ващенко, В. Янів, Ю. Липа, Я. Ярема,
П. Штепа, О. Губко та ін.
Трактуючи, таким чином, однозначно факт
народності виховного ідеалу як природовідповідну його ознаку, не можемо оминути
сумніву щодо її стійкості – як з огляду на
колоніально-руйнівні утиски з боку сусідів
нашого народу, так і беручи до уваги вплив
сучасних космополітичних і глобалізаційних
віянь. Чи не зводить нанівець цю ознаку
виховного ідеалу достатньо потужний чужий
вплив?
Проблема стійкості національного в людині буде розглядатися у розділі 6. Тут лише
відзначимо, що воно, будучи зумовленим
«вродженістю» (генетичною структурою),
насправді є незнищенним. Вплив негативних
чинників стосується лише культурної «поверхні» національної свідомості. Вона дійсно
може зазнавати деформацій і навіть суперечити підсвідомості. Проте за сприятливих
умов під її дією може «оживати», оновлюватися і навіть «спалахувати», що в нашій
історії
неодноразово
спостерігалося
(М. Костомаров, Ю. Липа, П. Штепа та ін.).
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Розділ 2. Історичні витоки і традиційний зміст
українського виховного ідеалу
Збірна психологія народу і виховний ідеал
Проблема виховного ідеалу має пряме
відношення до етнопсихологічних особливостей народу, які прийнято називати «національним характером». Обидві ці категорії –
виховний ідеал і національний характер –
виявляють себе на різних площинах.
Національний характер складається стихійно як наслідок адаптації людини і народу
до певних зовнішніх природних та історичних
умов. Він є природною данністю і як такий є
предметом етнічної психології, котра ставить
собі за мету вивчати і описувати його,
виявляти в ньому ті чи інші риси та, можливо,
пояснювати їхні джерела.
Виховний ідеал втілює в собі свідоме
прагнення народу виховати своє молоде
покоління якнайкраще – з огляду на історичні
потреби, вимоги часу тощо. Це – категорія
педагогічна, що передбачає також наукове, а
отже, і критичне осмислення народом
власних позитивних і негативних рис, в тому
числі і таких, що закодовані у національному
характері, і формувати до них відповідне
ставлення. Виховний ідеал є продуктом культурного розвитку народу і його прагнення до
самоудосконалення.
Отже, національний характер, це те, що
маємо, що реально існує, що закладено в нас
природою та історією, а виховний ідеал – це
те, до чого прагнемо, що хочемо осягнути.
Кожен народ плекає свій виховний ідеал і
бачить в ньому лише позитивні риси, тим
часом у національному характері він має як
позитивні, так і негативні складові.
Романтизація національного характеру і
спроба піднести зміст цього поняття до рівня
виховного ідеалу – не завжди правомірна і
навіть не завжди доцільна. Педагогіка,
навпаки, покликана об’єктивно поглянути на
цей зміст і позитивні риси національного
характеру зарахувати до змісту виховного
ідеалу, утверджувати їх у молодому поколінні
через виховання, а дію негативних рис –
послаблювати [13, с. 193]. Такої думки
завжди
дотримувалися
К. Ушинський,
Г. Ващенко, В. Янів, галицькі педагоги
міжвоєнного часу та ін.
Проте складність проблеми цим не вичерпується. Вона видається ще глибшою,
якщо зміст обидвох цих понять – виховного
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ідеалу і національного характеру – зіставити
із вимогами сучасного соціального замовлення. Не тільки національний характер, але й
виховний ідеал формувалися в минулому,
відповідно до тих умов, які існували колись.
Але коли ситуація у суспільстві різко
змінюється, і зміст соціального замовлення
диктує цілком інші вимоги, то це торкається
не лише виховного ідеалу, але, певною
мірою, і національного характеру. На ці нові
вимоги безумовно повинна найперше реагувати педагогіка і зі свого боку впливати
також на відповідні зміни в ньому. Йдеться
сьогодні, зокрема, про такі дуже потрібні
риси людини, як характерність – вольові
якості, цілеспрямованість, практичний інтелект, стійкість, наполегливість, підпорядкованість власної діяльності ідеї державотворення, господарська конкурентоздатність
тощо. Осмислюючи такі потреби і зміст
відповідних рис, доходимо висновку, що вони
(чи їхня відсутність) мають пряме відношення
і до національного характеру, який
формувався за умов неволі.
Отож, стоїмо перед необхідністю у
нашому вихованні імперативним орієнтиром
брати не той зміст виховного ідеалу, який
сформувався у минулому і, тим більше, не
той зміст, який підказує нам наш національний характер, але враховувати і ті конкретні
вимоги, які диктує час. Звісно, що при всіх
таких намаганнях мусимо остерігатися однобокості і не вимивати з нашої традиції позитиви, які є золотим надбанням наших предків.
Ставлячи перед собою таке фундаментальне завдання як корекція національного характеру, педагогіка, звісно, вимушена знайти
відповіді ще на кілька ґрунтовних питань. Поперше, що, власне, зумовлює ті ознаки, які в
сумі становлять національний характер?
Чому один народ володіє якостями, які
спонукають його до панування над іншими,
інший – має у своєму характері якості, які
ведуть його до підлеглості? Чому особливості
одного народу відповідають сучасним
викликам, а риси іншого – таким потребам не
відповідають? По-друге, чи можливі взагалі
глибинні зміни у характері людини і нації, чи
ознаки, що становлять зміст національного
характеру є сталим, вічним і незмінним?
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Відповідь на це останнє питання мала б для
нас і велике практично-виховне значення, бо,
лише
визнавши
можливості
корекції
національного характеру, можемо, відповідно, уточнювати і зміст виховного ідеалу.

Очевидно також, що між обидвома
поставленими
вище
питаннями
існує
залежність: не можемо думати про корекцію
якихось рис характеру, не знаючи їхніх
джерел.

Хліборобство і спілкування з Природою
На думку М. Костомарова, «українська
народність існувала за часів глибокої давнини
– як один із типів слов’янського світу – й
обіймала в собі ознаки дрібних частин» [5,
с. 18]. Матеріали вивчення Трипільської культури (В. Хвойко, С. Штерн, В. Щербаківський, О. Губко та ін.) теж засвідчують, що
характер українців-русичів сформувався дуже
давно – біля 5 тисяч років тому – як народу,
що вів осідлий спосіб життя і, відповідно,
розвивав свою хліборобську культуру, із
власними правовими і моральними нормами
[8, с. 40–41; 22, с. 108]. На московських землях такий спосіб життя з’явився тільки в ІХ
столітті нової ери і то, правдоподібно, занесений з півдня. Значно пізніше, ніж в українців-русичів з’явилася хліборобська культура і
на території Прибалтики, Польщі, Білорусії
[8, с. 41]. На думку Г. Ващенка, хліборобство
мало великий вплив на зміст духовного життя
народу, а відтак на формування його національного характеру та виховного ідеалу [2, с. 104].
Детальніше цю залежність розкриває
П. Штепа (його праця «Українець і
москвин»). Все життя народу, вважає він,
визначається його характером. «Національний же характер, вдачу народу формує
оточення, серед якого той нарід повстав і
розвивається», – пише він [27, с. 16], і далі
розвиває свою думку про те, чому український характер є саме таким, яким є: «Народи,
що заселяли багаті на їжу, теплі південні краї,
не потребували витрачати багато енергії, щоб
вижити. Родюча земля давала багаті врожаї
майже без обробки, а тепле підсоння давало
можливість жити майже під голим небом. Це
сприяло вихованню ледачої, безжурної
людини». Така людина, – пише далі
П. Штепа, – виховувалася як домосід,
неагресивною щодо чужих земель, уважною
до Природи та її життя, а маючи багато часу –
багато спостерігала, роздумувала, формувала
свою систему вартостей і свої вірування –
творила свою релігію, філософію, науку.
Хліборобство і осідлий спосіб життя
сприяв становленню нашої сім’ї з домінуванням матріархату та ранньої моногамії.

Жіноче начало вносило в ідеал нашого життя
естетизм, емоційність, чутливість, орієнтацію
на духовне. Цим виховний ідеал наших
предків відрізнявся від ідеалу, яким жили
семіти, варяги, кочівники та мисливці, де
панував патріархат, суворість стосунків і
експансивність.
Такий спосіб життя, як осідлість, зближував людину з Природою, а вона завжди готова
була поділитись з людиною своїми благами.
Українець жив у добрій злагоді з нею, бо
пропонувала йому також комфортний клімат,
спокійний ландшафт, багатство лісів і річок, а
відтак сприяла формуванню в ньому «спокою
розуму» [22, с.108–109]. У природі, за
М. Костомаровим, українець відчував Божу
присутність. І, власне, звідси бере свій початок схильність до «тихої рефлексії» (В. Янів)
і тут маємо шукати головне джерело нашої
духовності та послаблення схильності до
втручання у зовнішній світ. Це і дало В. Яніву
підстави заявити і в наш час, що для українця
«пізнавати світ уважається більшою цінністю,
ніж його здобувати» [29, с. 975].
Згодом ця схильність нашої натури до
самоспостереження поглибиться також завдяки дії ще й інших чинників і стане радше
«втечею в себе» від осоружної дійсності, але
це вже буде наслідком того природного
стану, який сформувався у нас завдяки
«добрій Природі».
Добрі стосунки з Природою і відсутність
потреби боротьби із природними умовами,
небажання «втручатись у зовнішній світ»
стало зародком однієї із найконтроверсійніших рис української вдачі – відсутність
природної експансивності у стосунках з
іншими народами. На відміну від наших
сусідів, наша войовничість (за незначним
винятком, про який піде мова нижче) мала
переважно оборонний характер. А відтак
«сестрою» експансивності завжди є ненависть
до ворога, що і становить головну підвалину
активного патріотизму. Ми ж завжди
намагалися бути «добрими до всіх», і чи не
тут початок нашої слабкості?
45
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Мисливство і хліборобство
Визнавши в принципі, що саме природа і
суспільне життя мали вирішальний вплив на
формування характеру націй, потребуємо все
ж з’ясувати, що тут відіграло первинну роль. І
в цьому разі приймаємо точку зору
М. Костомарова.. «Певна річ, – писав він, –
що географічне положення було першою
причиною тому, що витворилися між людьми
ріжниці народностей узагалі» [5, с. 11]. Такої
ж думки дотримувався і К. Ушинський [22,
с. 108]. Ці твердження мають під собою
підстави, бо природнє середовище було тим
«найпершим», з чим стикалася первісна
людина і до чого була змушена адаптуватися
– звикати до клімату, ландшафту, якості землі
тощо. І в цьому сенсі, власне, доцільно
зіставити різні природні умови і, можливо,
знайти в них джерела різних особливостей
національних характерів.
Опис природних умов півночі маємо у
П. Штепи, який, до речі, теж однозначно
підтримує тезу, що суспільні обставини й
адаптація до них були фактично наслідковими від природних. «Бідна, переважно
камениста чи піскувата земля, – пише він, –
була вкрита лісом. Щоб посіяти, треба було
пролити багато поту, викорчовувати ліс, а
врожаї були бідні. Тому головним джерелом
їжі стало у них рибальство і мисливство» [27,
с. 17]. Все це змушувало шукати виходу і
спонукало до мандрів по світу, а у світі –
боротьба за чужі землі. Це виховувало «відчайдушну відвагу, віру у свої сили, гордість,
твердість характеру, почуття власної гідності,
енергію, агресивність та усвідомлення ваги
організації, основаної на особистій свободі та
особистій ініціативі». Останнє міркування
П. Штепи приймаємо із застереженням, бо
успіх у походах і потреби боротьби
передбачали відразу повне підпорядкування
керманичу. Перемагали лише ті етноси і
народи, у яких людина вміла і була готова
підпорядковувати себе владі і спільній
загарбницькій меті.
Описуючи далі умови півночі в минулі
часи, П. Штепа змальовує побутові труднощі,
які впливали на духовну сутність людини.
Особливо важкою була зима. Мороз, брак їжі
і невдачі у полюванні озлоблювали мисливця.
Він кляне всіх. «Кляне і Того, Хто післав ту
кляту зиму, – самого Бога. Він радо визнав би
і поклонився чортові, якби той післав йому
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їжу. В його душі народжується і скріплюється
злоба, ненависть. Живучи з полювання, себто
з убивства, мисливець призвичаюється проливати кров, вбивати; стає жорстокий; навчається не цінити кров і життя людей. Дим з
комина теплої хати рільника породжує в нім
злобну заздрість і думку вкрасти чи силою
забрати у рільника їжу. Виховується загарбник, імперіяліст. Всі думки його зосереджуються довкола їжі, тепла, матеріяльного
добробуту – виховується матеріялістичний
світогляд, а релігія його обертається на
забобонну, зовнішню обрядовість. Мисливець
є глибокий атеїст (з усіх народів лише одні
москвини не мають святої вечері, не мають
колядок і майже не святкують Різдва.
Царський уряд заборонив колядувати в містах
України)» [27, с. 20]. Десь тут відчуваємо
глибоке коріння майбутніх голодоморів та
войовничого атеїзму.
Автор просить вибачення у читача за цю і
наступну довгі цитати, але саме висловлені в
них міркування засвідчують, що сильну і
слабку людину творила найперше природа.
Такі, власне, обставини забезпечили появу
легендарних в історії північних народів,
відомих як варяги, вікінги, нормани та ін., що
характеризувалися войовничістю та експансивністю. На півночі формувались і угрофінські племена, які згодом, одержавши теж
домішки
монголо-татарської
крові
та
зазнавши певного культурного впливу деяких
слов’янських племен, склали генетичну
основу московитів.
Цілком інакше розвивалися народи
Півдня. Уявлення про нашу землю дає
виходець з Литви Михайло Литвин, що у
1550 р. відвідував Україну. Його опис стосується дещо пізніших часів (16 ст.), але він
дає можливість уявити і давно минулу
ситуацію. «Грунт Київщини, – пише він, – до
такої міри родючий і зручний для обробку,
що лан (земля), виораний раз парою биків,
дає великий урожай; навіть необроблене поле
дає рослини, які годують людей своїм
корінням і стеблами. Тут ростуть дерева, що
дають різноманітні ніжні овочі: плекається
виноград, що дає великі грозна винограду, а
місцями на схилах зустрічається дикий
виноград… В старих дубах і буках, в котрих
зробилися дупла, обильно водяться рої бджіл
зі щільниками меду, який відзначається
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чудовим кольором і смаком. Диких звірів і
зубрів, диких коней і оленів така сила по
лісах і полях, що на них полюють тільки
задля шкіри, а м’ясо через велику їх кількість
викидають, окрім спинної частини; ланів і
диких вепрів навіть зовсім не вживають. Дикі
кози в такій великій кількости перебігають
зимою з степів до лісів, а літом назад, що
кожний селянин забиває їх до тисячі на рік.
По берегах річок у великій кількости зустрічаються оселі бобрів. Птиць така дивовижна
сила, що весною хлопчаки назбирують цілі
човна яєць диких качок, гусей, журавлів і
лебедів, а пізніше їх виводками наповнюють
курники. Вірлят зачиняють до кліток задля
пір’я. котрі чіпляють до стріл. Псів годують
м’ясом диких звірів і рибою, бо ж річки
переповнені неймовірною кількістю осетрів
та іншими великими рибами… Я би не
повірив тому, коли б сам не бачив частенько,
як відтіль (йдеться про Прип’ять – О.В.) без
перерви черпали рибу і наповнювали нею за
один день до 1000 возів, що належали
купцям, котрі щорічно з’їздяться в цім часі»
[18, с.11–12].
Можемо в цьому описі відчути здивування
і надмірне захоплення автора – мешканця
півночі. Проте його свідчення неодиноке,
маємо таких прикладів чимало: Міллер,
1585 р. [18, с. 15]; Боплан [18, с. 23–24];
Альберт Віміна, 1650 р. [18, с. 25]; Вейге [8,
с. 40–41]; Джозеф Маршал, 1772 р. [18, с. 51];
Де ля Фриз, 1812 р. [18, с. 69]. Нарешті,
маємо свідчення О. де Бальзака, який називав
Україну «раєм земним» [18, с. 82].
Повертаючись тепер до питання нашої
історичної долі, нашого національного характеру і нашого виховного ідеалу, мусимо
виявити відвагу знати правду. Сформувавшись у сприятливих умовах благодатного
півдня, українці не одержали від природи

того первинного загартування бідою і
труднощами, яких зазнавали народи півночі.
Вони не були готові повноцінно відбивати
експансію іншого народу, який вже на той час
виграв війну з жорстокою природою.
Далі – другим важливим чинником впливу
на наше життя стає соціальне життя.
Перемагаючи нас, сильний народ ціною своїх
перемог ще й далі нарощував свою експансивність, виробляв у собі впевненість зовнішнього успіху. Тим часом зіткнення українців з
таким народом і численні наші невдачі
позбавляли нас впевненості в себе, ще більше
послаблювали нашу здатність до експансії, до
відпору, до агресії, до боротьби за простір.
«Стріча з народом слабшим, – писав
М. Костомаров,
–
зміцняє
народність
сильнішого, як стріча з сильнішим знесилює
її» [5, с. 13]. Поразки підказували потребу
адаптації до нових, тепер вже суспільноісторичних обставин, а отже, часто погоджуватися з тим статусом серед інших спільнот,
який народові пропонували нові обставини і
сильніші сусіди.
Звичайно, що, сприймаючи ці рядки, читач
ладен спитати з тоном заперечення: але ж
було козацтво!? Це – особлива проблема і
потребуватиме далі окремого розгляду. Тут
лише зауважимо, що становлення нашого
національного характеру відбувалось ще в
докозацькі часи і продовжувалось паралельно
з козацтвом. Крім того, воно – козацтво –
було домішковим у нашому характері. Найпомітнішим українським воїном тих давніх
часів був Святослав Завойовник, але в його
жилах текла не тільки українська кров, і не
випадково Ю. Липа називає його «норманоукраїнським» воїном [8, с. 89]. Як вважають
історики, варязької домішки вистачило на
кілька століть, і вона втратила свою
значущість вже у 18 столітті.

Теократичність українського виховного ідеалу
Хліборобська спрямованість, близькість до
Природи, осідлість, схильність до матріархату сприяли тому, що домінантою внутрішнього життя ставала глибока і щира
релігійність. Саме релігія давала відповіді на
питання, які виникали внаслідок внутрішніх
рефлексій і стосувалися таємниць життя. І це
було задовго до християнства. Наше
язичництво було дуже близьким до нього [22,
с. 109], а тому християнізація не приводила в
нас до помітних конфліктів, як це було

характерно для наших північних сусідів.
Євангельське розуміння духовності і моралі
спокійно поєднувалося з дохристиянською
традицією (з обрядами, звичаями), і довгий
час (про це згадує Нестор під 1072 р.)
існувало мирно навіть «двоєвір’я».
Орієнтація на глибинну, духовну сутність
релігії позначалась, звісна річ, і на розумінні
виховного ідеалу. Взірцем християнського
підходу до нього, певною мірою, його кодексом можна вважати вже Поучення дітям
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Володимира Мономаха [14, с. 125–126].
«Страх перед Богом вважайте вищим за все»,
– каже князь. «Страх» тут виражав радче
вірність Йому і віру в Нього, що водночас
була джерелом рівноваги і бадьорості духу та
християнського оптимізму.
Релігійність і плекана на її основі духовність орієнтувала людину на любов та
пошану до ближнього, що в «Поученні» теж
особливо підкреслено. Це переноситься
навіть на чужинця: «звідки б він до вас не
прийшов, чи він простий, чи поважний…» –
його слід вшанувати [14]. Таке ставлення до
чужинців – добрих чи злих – стало згодом
характерною рисою наших стосунків з
сусідами; ми завжди шукали радше шляхів
замирення (навіть за рахунок власних
поступок) і намагались уникати конфліктів.
Домінування релігійного і духовного ставлення до світу, що виразилось у поблажливому ставленні до ворогів («згинуть наші
воріженьки…») увійшло згодом складовою і
до ядерного змісту виховного ідеалу. Воно –
це домінування – привело до того, що у
визвольних намаганнях українського народу в
минулому гасла національного характеру
підмінювались релігійними («боротьба з
католицизмом» тощо) та сприяли пошуку
«близькості» з російськими «єдиновірцями».
Є підстави вважати, що наше «одухотворення» стосунків з ворогами сприяло поглибленню теж почуття жертовності: не прагнення подолати ворога, не ненависть до нього, а
радше готовність йти з ним на компроміс на
основі віри, а якщо треба, то йти на смерть в
обороні краю. «Хто хоче за християнську віру
і волю бути посаджений на палю, четвертований і колесований, хто хоче терпіти муки за
святий хрест, хай іде в Козаки», – так звучала
козацька відозва до народу [2, с. 140]. Немає
тут ні самого ворога, ні ненависті до нього, ні

впевненості в перемозі.
Нарешті слід бодай побіжно торкнутись
тут проблеми конфесійності релігії.
Релігія і релігійність, віра в Бога є очевидною ознакою демократизму суспільства.
Віруюча людина завжди звіряє свої думки і
вчинки з вимогами Бога, а не царя чи тирана.
Як відзначає К. Г. Юнґ, релігія слугує людині
опертям і таким чином забезпечує їй можливість міркувати й ухвалювати рішення
вільно і самостійно – на площині спілкування
з Богом. З іншого боку, для того, щоб зробити
владу тирана безмежною, щоб вона стала
неконтрольованою, людину треба позбавити
залежності від творця і зосередити увагу
лише на володареві. Саме тому між деспотизмом і атеїзмом існує природний зв’язок:
деспот завжди конкурує з Богом. Так це було
за фашистського режиму, і це було властиве
теж режиму комуністичному. Лише демократична свідомість здатна ставити Бога вище за
тирана [28, с. 188].
Звідси і докорінна різниця між українською і російською свідомістю. Українці
завжди дотримувались віри в Творця і
конфесійності надавали меншого значення. В
Росії – увагу суспільства узурпував деспот, і в
духовному житті завжди домінував він. А
церква слугувала переважно не Богові, а
цареві. Бо якщо в голові людини і народу
головне місце посідає віра у світську владу (в
царя, генсека, президента тощо), то значення
божої опіки відходить на задній план, а часом
взагалі «зникає». За цих умов релігія репрезентує себе лише поверхнево, конфесійно і
політично.
Отже, теоцентризм українця випливав із
самої природи народу, споконвічно схильного
до демократичних стосунків і пошани до
людини та протистояння деспотизму.

Служіння Богу й Україні
Сутнісна формула українського виховного
ідеалу – «Служіння Богові і Батьківщині» –
бере, отже, свій початок у хліборобській
психології нашого народу. Впродовж віків він
зазнавав впливу різних домішок і так само
переживав труднощі очищення від неприродних щодо себе властивостей. Його формула
виявляє себе вже в княжу добу. Так у 945 р. у
договорі князя Ігоря з Романом Царгородським кияни-християни і кияни-язичники
клялися: «Нехай не матимемо помочі ані від
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Бога, ані від Перуна і нехай зістанемось
рабами і в цьому, і в майбутньому житті»
[8, с. 224]. Якщо визнати асоціативність між
поняттями «свобода» і «батьківщина», то
присутність основних складових формули
виховного ідеалу сумніву не підлягає.
Ще виразніше ця формула з’являється в
Повчанні дітям Володимира Мономаха. Зміст
виховного ідеалу тут репрезентується духовним ставленням до світу на основі глибокої
релігійності, поваги до людини, незалежно
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від соціального стану та етнічного походження, культом знань і дотримуванням звичаїв,
любов’ю до Батьківщини, гуманізмом,
милосердям, чесністю.
Такий зміст виховного ідеалу простежується у світогляді козацтва, складовими
якого завжди були релігійність і патріотизм,
освіченість, моральність, ідеал борця за віру і
правду і, не меншою мірою, мужність та
фізична сила.
Велика руїна внесла до змісту виховного
ідеалу деякі інші акценти. Вони засвідчували
відхід від соціального життя і, відповідно, від
образу борця і лицаря, та зосередження
людини на власному внутрішньому житті – на
основі глибокої віри в Бога. Ця дисгармонія в
традиційній для нас системі цінностей
характеризує
діяльність
І. Вишенського,
Г. Сковороди, М. Гоголя та тих письменників
і громадських діячів, які були під їхнім
впливом. Духовність вони оголосили єдиною
сферою, до якої людина повинна прагнути і в
якій повинна шукати істину та сенс життя.
Певним вибухом і відродженням автентичного змісту українського виховного ідеалу у ХІХ столітті були життя і творчість
Т. Шевченка, який повернув цьому ідеалу
соціальне, навіть бунтарське звучання, що
позначилось на творчості Лесі Українки,
Івана Франка, М. Вовчок та ін.
«Молітесь Богу одному…
А більше на землі нікому
не поклонітесь…» – стало першою
складовою його ідеалу. Але, відступаючи від
сковородизму, він утверджує акцент на
патріотичній складовій, часом дуже гостро:
«Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що проклену святого Бога,
За неї душу погублю!» («Сон»)
І йому зовсім не байдуже, що
«Кругом неправда і неволя,
Народ замучений мовчить…»
(«Єретик»)
Повертаючись все ж до педагогіки і
шукаючи джерело, з якого виразно випливає
формула служіння Богу і Україні, зупинимось
щонайперше на постаті К. Ушинського. Він
не був ні політиком, ні бунтарем, але в
педагогічних термінах виявив себе щирим
християнином і «українським народником»,
що в сучасному розумінні тотожно націоналізму. В цьому неважко переконатися, якщо з
сучасним рівнем нашої свідомості прочитати
бодай його «Рідне слово». Націоналізм

К. Ушинського, на відміну від Шевченкового,
носить прихований характер, але спільного
між поглядами цих двох, з першого погляду,
різних, людей – дуже багато.
К. Ушинський уболівав за долю України і
безумовно міг зазнавати теж впливу полум’яної поезії Т. Шевченка, що простежується
досить переконливо. Ось лише два з багатьох
прикладів
суголосності
змісту
їхньої
творчості.
Т. Шевченко: «Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово» («Подражание 11 псалму»)
К. Ушинський: Мова «…не тільки виражає собою життєвість народу, але є самим
цим життям. Коли зникає народна мова, –
народ більше не існує» [23, с. 557].
Т. Шевченко:
«І мертвим, і живим, і
ненародженим землякам моїм…»
К. Ушинський: «Мова…поєднує
покоління народу, які жили, живуть і
житимуть, в одне велике історичне ціле» [23,
с. 557] тощо.
К. Ушинський гостро виступає проти так
званого «двоязичія», яке використовувалось у
процесі нищення української мови та з метою
сповільнення розвитку «двомовної» дитини.
Він з почуттям любові описує чарівність
рідної мови, її вияви в пісні, її філософську
глибину [23, с. 555–557], як добрий син
переживає важко її становище в Російській
імперії та поєднує з долею народу. «Допоки
живе мова народна в устах народу, до того
часу живим залишається народ, – і не існує
знущання нестерпнішого, як те, яке
намагається відняти у народу спадщину,
створену незчисленними поколіннями його
віджилих предків» [23, с. 557]. Як і для
Т. Шевченка, зрештою й М. Гоголя, найріднішою рікою для К. Ушинського залишався
Дніпро [23, с. 558].
Формуючи, таким чином, зміст ідеалу
виховання, К. Ушинський трактував його
найперше як ідеал український і однозначно
відкидав поняття «служение Царю и
Отечеству». В його формулі цього ідеалу вбачаємо також властивий українській традиції
ієрархізм. Найперше він ставить на свої
природні місця поняття «Бог» і «Україна»,
наголошуючи, що «…будь-яке європейське
громадянське виховання, якщо захоче бути
народним, то, перш за все, повинно бути
християнським» [21, с. 164]. Цю думку не
менш виразно простежуємо і в іншому
49

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2010 / № 3

висловлюванні, яке сьогодні доволі часто
цитують: «Є тільки один ідеал досконалості,
якому поклоняються всі народності, це ідеал,
даний нам християнством… До нього
скерований розвиток всякої народності і
всяке істинне виховання, що йде вкупі з
народністю» [21, с.163].
Аналіз творчості К. Ушинського дає теж
підстави вважати, що формула «Бог і
Україна» є тільки вершиною піраміди цінностей виховання, нижчі щаблі якої посідають
цінності європейської демократії (див. «Педагогічна поїздка по Швейцарії»), родинність і,
нарешті, велика увага до індивідуальності
(«Спроба педагогічної антропології»). Вся
система вказує на глибоку українськість
К. Ушинського і його спадщини і що сам
автор, за висловом Г. Ващенка, «мав українську душу». В кінцевому ж наслідку ми
маємо всі підстави вважати, що саме
К. Ушинський (за умов, у яких жив) зумів
вперше в термінах теоретичної педагогіки
запропонувати формулу українського виховного ідеалу («людини, яка служить Богові і
Україні»). Ця формула та ієрархізм її
складових будуть згодом розвинуті його
послідовником Г. Ващенком, хоча легалізуються дещо раніше у гаслах національного,
зокрема молодіжного, руху в Галичині на
початку ХХ століття («Пласт», «Січ» та ін.), а
відтак в галицькій педагогіці міжвоєнного
часу.
Дивлячись сьогодні з відстані часу,
визнаємо, що український виховний ідеал
формувався впродовж століть, виражав
прагнення народу до самовизначення. Але
завжди під тиском чужого колоніального
світогляду. Маємо тут також домішки чужих
впливів, зокрема угрофінського та монгольського, а відтак і візантійщини. Ці чужі домішки не були панівними, але помітними, а
серед них правовий нігілізм, приниження
жінки, хабарництво [див. 18, с. 44], елементи
рабського світогляду. У нашому виховному

ідеалі, зрештою, домінувала релігійність,
хоча йому постійно нав’язувалась ідея,
відповідно до якої церква повинна служити
державі, а відтак і формула «Служение Царю
и Отечеству», що згодом переросло у відоме
фронтове гасло «За Сталіна, за Родіну!»
Мусимо враховувати, що український виховний ідеал віддзеркалював всі повороти долі
народу. А відтак визнаємо, що він і впливав на
цю долю. Історичні уроки підказують нам кілька
важливих закономірностей, на які повинна
зважити сучасна педагогіка.
По-перше, стійку серцевину виховного
ідеалу завжди становили у нас духовні
цінності і це єднало нас завжди з Європою.
«Коли ідеали ці високі й здорові, то це перша
запорука того, що нація з честю витримає
найтяжчі іспити історії і збереже себе в
найтяжчих умовах внутрішнього і міжнародного життя», – писав Г. Ващенко [2,
с. 103].
По-друге, історія підтверджує, що зміст
виховного ідеалу повністю залежить від соціального замовлення і перебуває у стані
постійних змін. Щось у ньому повинно відмирати, а щось народжуватись і утверджуватись. Стійким залишається лише стрижень,
що випливає з глибин національної пам’яті.
По-третє, весь зміст виховного ідеалу має
ієрархічну структуру і щось у ньому є
панівним, стійкішим, вищим, визначальним, а
щось
підлеглим,
нижчим,
похідним,
попутнім, менш стійким.
Не маємо права судити наших предків, тим
більше, що страждань вони випили повну
чашу. Але, сприймаючи зміст успадкованого
виховного ідеалу, мусимо усвідомити крізь
призму часу і причини минулих невдач та
потреби нашого часу. Тому, несучи в собі
генетичну спорідненість з ним, мусимо в
чомусь себе і змінювати, перевиховувати,
обирати уточнені орієнтири, а відтак ставати
серед інших народів конкурентоздатними.

Розділ 3. Виховний ідеал і національний характер
Український національний характер і причини бездержавності
Чимало дослідників нашої історії і нашої
долі, починаючи від Нестора, прагнуть дати
відповідь на болюче питання нації: чому
впродовж віків ми заявляли світові про своє
існування, але залишалися народом бездержавним? Багатоголосся думок певною мірою
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свого часу підбив В. Пачовський. Причинами
цього він вважав:
- розташування між двома світами;
- родючість землі і благодатний клімат;
- расову «відкритість», що зумовила змішування племен;
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- самодостатність у господарстві, що не
спонукало до завоювання чужих земель;
- транзитність території (багато річок, зв’язок
з морем) [13, с. 108].
Аналізуючи різні джерела, у яких ця
проблема трактується, Ю. Липа знаходить у
них згадку про деякі інші, дещо прикріші
причини, зокрема «нездатність наших предків
до державотворення», «пажерливість сусідів», «проповідь ідеї відмирання нації» тощо.
У всіх цих політичних теоріях, – пише він, –
українці виступають, як організм слабший від
московського, чи взагалі сусідського, але
завжди, як самобутній історичний характер»
[8, с. 210]. В. Липинський причиною нашої
бездержавності вважає «наше спокнвічне каліцтво» «хворобу бездержавності» [9, с. 516].
Не маємо тут лише відповіді, яка, можливо,
для педагогіки є найважливішою: чому так
було і досі є?
На думку Дм. Чижевського, велику роль у
формуванні психології духовного світу нашої
людини (сентименталізм, ліризм, естетизм,
бунтарство тощо) відіграв степ [13, с. 38]. І це
ослаблювало націю. Так само С. Русова
дотримується думки, що раси і нації є
наслідком впливу тієї чи іншої кліматичної
зони, певної місцевості (низина, ліс, гори,
море, степ) [17, № 1, с. 19].
Цікавими з цього погляду є міркування
глибокого знавця нашої історії М. Костомарова, який акцентує на вирішальному
значенні природи – в широкому значенні
цього терміна – і тим самим відділяє причини
і наслідки, чим хибують наведені вище
погляди. Свою позицію він обґрунтовує
порівняльною оцінкою національної вдачі
українців і росіян [5, с. 11].
Вже у перших згадках про російську
державу (Андрій Боголюбський) йдеться про
народ цілком іншої вдачі, ніж українці. В
його характері вже домінує тенденція до
централізації й експансії та прагнення
«підгорнути инші руські землі під кормигу
своєї землі» [5, с. 32]. На думку М. Костомарова, ці якості росіян беруть свій початок
від незручної для людини північної природи,
що спонукало до загарбання півдня (тоді
йшлося про Новгород).
Цілком іншу картину маємо в цей час на
півдні (Київ, Новгород, Полоцьк, Галич та
ін.). Там «народна воля стоїть понад князівським правом» [5, с. 35–39]. Віче вже тоді
вибирало і проганяло князів. «Українськоруська суспільність із давніх-давен визнача-

лася розвитком особистої самоволі, свободою, невиразністю форм; такою вона виявлялася й опісля», – писав М. Костомаров [5,
с. 39]. Переважало особисте над суспільним,
бо добра і багата природа півдня забезпечувала життя окремій людині на її землі. Цією ж
причиною зумовлена і відсутність прагнень
загарбувати чужі землі. І тут, власне, маємо
відповідь на питання про первопричину
різниці між двома народностями: вона в
різних природних умовах життя. Ця
різниця виявилась досить стійкою, помітною
у козацький період нашої історії та переросла
у дві різні формули виховання: «Служіння
Царю й Отечеству», – з одного боку, та
«Служіння Богові і Україні», – з іншого.
Згодом на значущість природних умов як
головного чинника формування національного характеру вкаже Я. Ярема, хоча він піде
далі і з висоти його часу назве також і другий
(похідний) чинник – соціальне життя, що
супроводилось у нас історичними поразками і
сприяло формуванню зневіри, апатії і потреби
«втечі в себе».
Добротою природи зумовлені і характер
української сім’ї та її фемінізація. Не будучи
спроможною реалізувати свої сили на міжнародному рівні, українець зосереджував свою
увагу на «малій спільноті» – на громаді і
родині. Бажання ширити добро в родині
призводило до розвитку м’якості, чуттєвості,
ніжності. І оскільки жінка є уособленням
таких якостей, то вона і стає в сім’ї головною
[29, с. 973].
Не варто заперечувати таке пояснення
фемінізації нашої сім’ї, але акцент все ж
варто перенести на природні умови, у яких
жила родина. Земля для українців була
завжди щедрою, не вимагала великих зусиль,
а тому з домашнім господарством успішно
справлялася жінка. Врожайність землі водночас робила жінку й економічно незалежною
від чоловіка. Вона не чекала, поки чоловік
щось «здобуде» і принесе додому, а радше
сама була готова пригостити його, коли він
восени повертався з Січі чи з Криму, куди
їздив по сіль.
Таким чином, фемінізація в нас – явище
наслідкове. До такого висновку приходить,
зрештою, і В. Янів, підкреслюючи, що у всіх
хліборобських народів (тобто тих, які осіли
на врожайній землі) «в центрі уваги стоїть
мати з її запопадливістю, ощадністю, – із
тихою, але постійною турботою про майбутнє
потомство» [29, с. 974].
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Серед інших чинників нашої бездержавності В. Янів називає і нашу схильність до
анархізму. Джерелом цього явища є
нездатність людини до підпорядкування себе
спільним і вищим завданням, що, зрештою,
здійснюється або шляхом деспотизму влади
(Азія, Московія), або з пошани до законів
(Європа). І перше, і друге українець приймає
неохоче. Згадаймо бодай відомий вислів
І. Богуна: «Знімаю шапку тільки перед Богом
і то з власної охоти». В. Янів пояснює цю
ситуацію геополітичним розташуванням
України – на межі двох світів та впливом
різних культур. Проте він не дає відповіді на
питання, а чому, власне, взагалі, існують такі
два типи людини – здатної і нездатної до
самопідпорядкування себе владі чи закону?
Де коріння сумновідомого індивідуалізму,
який так успішно наносив шкоду нашому
державотворенню?
Маємо в нашій історіографії чимало таких
і подібних міркувань та тверджень. Проте,
практично у всіх випадках йдеться тут
одночасно і про фундаментальні чинники, і
про різні наслідкові особливості, що заважає
педагогіці виробити в цій ділянці чітку
стратегію. Бо вона може будуватись лише за
умови наявності узагальненого, єдиного
пояснення. І не може педагогіка впливати ні
на «врожайність землі», ні на «відкритість
території», ні на «транзитність території»,
тим більше, що в тих чинниках нічого
поганого не бачимо. З іншого боку, ми
можемо однозначно вбачати шкоду анархізму. Проте, щоб його позбутись, мусимо
знати витоки цього феномену. Тим часом,
любов до землі і культ матері взагалі важко
віднести до чинників «шкідливих».
Сказане вище дає підстави вважати, що
найближче до узагальнення, яке шукаємо,
серед інших дослідників, стояли М. Костомаров. Я. Ярема та В. Янів. Всі міркування у
їхніх працях, що стосуються українського

характеру – прямо чи опосередковано –
вкотре вже вказують на природні умови як на
головний чинник його формування [5, 13, 29].
Це повертає нас до закону адаптації людини
до зовнішнього середовища як головної
передумови її виживання. Потреба жити і
виживати визначає якість і рівень зусиль,
якими вона може бути реалізована. В
жорстоких кліматичних і географічних умовах виживають сильніші. Сама природа
змушує первісну людину виявити високий
рівень активності та експансивності, що виявляють себе у мисливстві, війнах з сусідніми
племенами, в певному «авантюризмі». І
мисливство, і війни забезпечували користь, а
відтак робили цих людей здатними саме до
такого життя. За цих умов не жінка, а мужчина ставав здобувачем і годувальником родини. Такі умови були в давні часи характерні
для півночі, а тому професія військового
(здобувача) і досі є головною у росіян, хоча
стріли і лук замінили ракети і танки.
Лагідна природа пропонує людині шанс
виживання, не вимагаючи від неї великих
зусиль. І клімат, і географічне становище
дають змогу їй жити без великих і
авантюрних напружень. У житті такої
людини немає конфлікту з природою.
Людина, що живе в комфортних природних
умовах, не виявляє великого хисту у
мисливстві і навіть у війнах, не прагне
загарбувати чужі землі і здатна лише на сякутаку самооборону. У таких, власне, умовах
започаткував своє формування і наш народ.
Отже, маємо тут «спільний знаменник»,
що стосується двох різних народів – різницю
у процесі адаптації до зовнішнього
середовища – на півдні і на півночі. І це вона
– ця різниця – зумовила протилежність двох
національних характерів – українців і росіян,
а відтак і причини нашої бездержавності і
успіхів росіян у розбудові своєї імперії.

Виховний ідеал і спрямованість характеру
Виходимо, отже, із засади, що в основі
стосунків людини і племені з природою, а
відтак із сусідами, лежить закон боротьби за
існування і що в цій боротьбі вони виробляють в собі такі якості, які забезпечують їм
успіх. Звідси, є підстави говорити про пряму
залежність тих властивостей від середовища,
у якому живуть людина і плем’я (народ).
Несприятливі умови вимагають зусиль,
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скерованих назовні, що передбачають розвиток експансивності і не сприяють самозосередженню, збагаченню духовного життя. Навпаки, сприятливі обставини, лагідні природні
умови не вимагають великих зусиль для
впливу назовні, натомість помітно сприяють
розвиткові духовності людини і народу.
Так доходимо до усвідомлення фундаментальної характеристики людини і народу.
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Нею є спрямованість характеру – переважно назовні, що характеризується експансивністю, чи переважно в середину себе, – на
власне внутрішнє життя.
Психологи, які досліджують феномен
спрямованості характеру, користуються тут
двома відомими термінами – екстраверсія й
інтроверсія – та дають такі визначення
відповідних понять.
Екстраверсія та інтроверсія – характеристика індивідуально-психологічних відмінностей людини, крайні полюси якої відповідають
переважній спрямованості особистості або на
світ зовнішніх об’єктів, або на явища
власного суб’єктивного світу. Екстравертний
тип зорієнтований на навколишній світ,
об’єкти якого притягають до себе його
інтереси і «життєву енергію», що певною
мірою призводить до відчуженості суб’єкта
від себе самого, до приниження особистісної
значимості явищ суб’єктивного світу.
Екстравертам властиві імпульсивність, ініціативність, гнучкість поведінки, товариськість,
соціальна адаптованість …
Для інтровертів характерна фіксація
інтересів особистості на явищах власного
внутрішнього світу, яким надається вища
цінність, а також нетовариськість, замкнутість, соціальна пасивність, схильність до
самоаналізу, стриманість, нерішучість, обережність, недовірливість, приховування власних почуттів, пасивність.
Творцем цієї концепції двох типів людини
та автором термінів був К. Юнґ, на якого
посилаються і наші дослідники. Проте для
наших
цілей
особливо
значущим
є
твердження Г. Айзенка, відповідно до якого
ці два виміри особистості – інтроверсія та
екстраверсія – визначають зміст усіх
особливостей особистості [26].
Йдучи за Юнґом, поняттю спрямованості
людини велику увагу приділяв свого часу
Я. Ярема, зокрема у його відомій праці
«Українська духовність в її історично-культурних виявах», 1937 [13]. Він однозначно
переносить ці характеристики людини на весь
народ, що живе у відповідних природних
умовах та історичних обставинах. Те, що
започаткувала природа, поглиблювалось соціальним життям, вважав Я. Ярема. У народів
екстраверсійного типу соціальні конфлікти,
зокрема війни, до яких вони були охочі,
завершувалися переважно перемогами і це
робило їх ще сильнішими і самовпевненішими. Народ інтроверсійного типу не вияв-

ляв достатньо сил у боротьбі, зазнавав
поразок і це постійно послаблювало його
войовничі можливості, сприяло руйнуванню
впевненості в собі, а відтак спонукало тікати
в себе ще глибше.
Отже, доходимо у наших міркуваннях
глибокої, хоча і гіркої правди, яка пояснює
нам нашу долю: добра природа дозволяла
колись нашим предкам розслаблюватись, а
соціальне життя жорстоко за це мстило,
караючи поразками, які ослаблювали нас та
поглиблювали нашу інтроверсивність.
Протиставляючи на цій площині дві
народності – українську і московську – можемо говорити про існування двох зумовлених
природою архетипів, репрезентованих колективною підсвідомістю, що успадковується від
далеких предків. Сильна й експансивна природа «вихованця півночі» завжди протистояла
доброму і слабкому «вихованцю півдня».
Спрямованість характеру людини вносить
певну дисгармонію між розумом, почуттями і
волею. Екстраверсійність посилює волю і
мобілізує розум, бо без них успішна експансія
неможлива. А те, що працює – розвивається і
посилюється. В таких умовах «пригасають»
почуття. Інтроверсійність – з тих же причин –
послаблює волю і занедбує раціоналізм,
мислення, натомість сприяє поглибленню
почуттів і схильність до духовності, релігійності, естетизму. Зосереджуючись на духовному, енергія людини і народу породжує
таланти [18, с. 73–74] і схильність до гуманітарної сфери. Пов’язуючи це з проблемою
бездержавності, В. Янів писав: «…держава
постає там, де сильно розвинута вольовість,
де є відповідна динаміка, що зуміла б
пов’язати рівнобіжні (або й різнобіжні)
змагання сильних індивідуальностей, як це
ми бачимо в Європі, або там, де пасивний та
байдужий загал не вміє протиставитися волі
деспота і кориться йому, як це бачимо у Росії
чи на Сході» [29, № 7–8, с. 815]. Ми
виявились не настільки слабкими, щоб дати
себе вести власному деспотові, але і не
настільки близькими до Європи, щоб
утвердити в собі право закону.
Інтроверсійність дуже позначилась і на
нашій культурі та на її долі. Три згадувані
вже історичні постаті в ній можна вважати
найбільшими її виразниками – Г. Сковороду,
І. Вишенського і пізнього М. Гоголя. Вони не
тільки не боролись з надмірною інтроверсією
в нашій культурі, але і всіляко схвалювали і
утверджували її, а тому високо підняли культ
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духовності (який Я. Ярема назвав українським «гандизмом»), а відтак так само рішучо
відмежовувались від зовнішнього життя народу. «Нехай моя зовнішність висохне, лише
б цвила середина» [13, с. 60], – повторював
Г. Сковорода. У всьому він був великим, у
всьому був адекватним, але в одному він мав
свій «недолік» – відірваність від народних
прагнень, вважав себе на землі «прибульцем».
А все це було в час «великої руїни» і сама
руїна поглиблювала такі почуття.
М. Гоголь любив свій народ, але відчував
у ньому найперше і лише схильність до
духовності, втілену у піснях, звичаях та
обрядах, у козацькій романтиці та був
далекий від бунтарства Т. Шевченка, яке
згодом дасть нації нове дихання.
Зрештою, найрадикальнішим опонентом
«зовнішнього життя» був І. Вишенський. Цей,
за висловом Я. Яреми, «анархо-індивідуаліст», повністю протиставляв себе
інтересам народу («Ані я з народом завітів не
робив, ані обіцянок не давав, ані не знаю
народу, ані з ним не розмовляв, ані очима не
бачив») і навіть зовнішній культурі [13, с. 32].
Як відзначає Я. Ярема, інтроверсійність
характеризує і народну творчість, яка всі
життєві біди зводить до проблеми моралі і
дивиться «на осяги людського розуму та

всякої людської активності назовні як на
світську суєту, або й диявольські хитрощі»
[13, с. 57].
Очевидно, що цей пласт нашої культури
нейтралізував, послаблював і затінював той
образ борця за правду, який наш народ
успадкував від Київської Русі [2, с. 145]. Слід
теж відзначити, що сковородизм мав великий
вплив на романтизм в нашій культурі
(І. Котляревський, Квітка-Основ’яненко, Л.
Глібов та ін.). Як мовилось вище, згодом
збудить душу нашого народу лише
Т. Шевченко, аби заявити, що українська нація існує. Хоча історія з поразками, спричиненими нашою інтроверсійністю, повториться
ще і після нього.
Нарешті, завершуючи цей підрозділ,
торкнемось ще термінів. Хоча ми і вдавались
тут до психологічної характеристики національних характерів, все ж вважаємо доцільним надалі відмовитись від наведених вище
специфічно-психологічних термінів («екстраверсія» – «інтроверсія») і ввести для наших
цілей іншу, синонімічну пару: «експансивність», обмеживши значення цього терміна
поняттям «спрямованість сил назовні» та як
можливий антонім йому – «імпансивність»
для позначення поняття «спрямованість сил
всередину».

Микола Зимомря

Цінний ужинок
Треба сподіватися: цю книжку прочитає
кожний, кому близьке слово правди! Йдеться
про щойно видану нову працю визначного
українського педагога – професора, академіка
АН Вищої освіти України Омеляна
Вишневського «Український виховний ідеал і
національний характер (витоки, деформації і
сучасні виклики)». Її видав добре відомий у
дрогобицьких колах Святослав Сурма (2010.
– 160 с.). Звісно, ім’я автора жодних
рекомендацій не потребує. А все ж варто
наголосити: хто не тримав у руках
фундаментального посібника «Теоретичні
основи сучасної української педагогіки»
(Дрогобич: Коло, 2006, 608 с.) Омеляна
Вишневського, той напевно втратив чимало з
того, що для нього приготував талановитий
вчений. Не буде перебільшенням, коли
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скажемо: все, що досі написане науковцем з
провінційного містечка Дрогобич, стало б
окрасою доробку й авторитетного столичного
науковця.
Звідки все почалося? Омелян Вишневський народився 17 травня 1931 року в селі
Ясеновець, що на Івано-Франківщині. Перші
літери вивчив у Ясеновецькій початковій
школі, а відтак навчався у Стрийській
гімназії, Рожнятівській середній школі та в
Чернівецькому університеті. До речі, у місті
Ольги Кобилянської Омеляна Вишневського
доля звела із видатним українським літературознавцем і критиком Федором Погребенником (1929 – 2000), про якого він завжди
оповідає з особливим пієтетом. Опісля університетських студій почалися випробування:
1955 року О. Вишневського виключають з
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аспірантури. Зрозуміло, що стало підставою
для такого драконівського рішення: ще діяли
закони осавулів, а не справедливих оракулів… Та він добре пам’ятав слова із
Святого Письма: «Встань – і йди!». Так
Омелян Вишневський став вчителем іноземної мови у селі Джурів, що розляглося
неподалік від Коломиї, оспіваної Франком і
Вінцензом. І там промайнуло двадцять літ
невтомної праці. Поряд з учителюванням
О. Вишневський наполегливо досліджував
цілий комплекс питань, що лягли в основу
його кандидатської дисертації, успішний
захист якої відбувся 1978 року далеко від
України – у столиці тодішньої держави,
територія якої охоплювала одну шосту
світу… Хто знає, може, тому О. Вишневський
згадує Москву, власне, як загадковий
острівець, де випало несподіване щастя
знайти середовище однодумців. Адже тоді (на
жаль, як і тепер) нелегко було йти обдарованій людині до вершини.
Омелян Вишневський завжди зосереджував увагу насамперед на проблематиці автентичної української педагогіки, на пошуку в її
глибинах шляхів реформування системи
освіти й виховання. У 1990 році вченого було
обрано на посаду завідувача кафедри педагогіки Дрогобицького університету (тодішнього
Дрогобицького педагогічного інституту). Тут
на повну силу розгорнувся його потужний
талант як науковця та організатора освітнього
процесу у вищій школі.
Сьогодні в науковому доробку О. Вишневського – понад 160 опублікованих праць. З
них переважна більшість присвячена вивченню
актуальних питань організації та
змісту навчання та виховання. Костянтин
Ушинський писав: «Всяке істотне, а не тільки
позірне поліпшення в побуті народу, всяка
істотна реформа повинна ґрунтуватися на
внутрішній, духовній реформі, на русі вперед,
який відбувається в самому дусі народу, бо
тільки з цих духовних реформ виростають
самі собою тривкі зовнішні реформи…
Надати ж швидкість народному розвиткові
може тільки свідоме, розумне виховання і
розумне навчання: вони пробуджують розум
народу, дають волю його свідомості і збагачують його знаннями, до яких він досвідом не
добрався б і за багато сотень років». Так, у
дусі трансцендентних вартостей Омелян
Вишневський розглядає аспекти методології
та змісту на сторінках праці «Концептуальні
орієнтири становлення сучасної української

педагогіки», що побачила світ у серії «Цикл
культурологічних бесід» науково-культурологічного товариства «Бойківщина» (Дрогобич,
2004). Варто підкреслити: упродовж 80-90-х рр.
ученого цікавило організаційно-методичне
забезпечення формування національної ідеї у
навчально-виховному процесі. Ще хочу
звернути увагу читачів на такі дослідження:
«Діяльність учнів на уроці іноземної мови»
(1989), «На шляху до рідної мови» (1991),
«Національно-духовне відродження в українській школі» (1992), «Сучасне українське
виховання» (1996), «На шляху реформ»
(2005), «Українська освіта на шляху реформ»
«2009). Зрозуміло, всі названі роботи так чи
інакше органічно пов’язані зі згаданою
фундаментальною монографією «Теоретичні
основи сучасної української педагогіки», в
якій дослідник презентує своє авторитетне
бачення основних питань педагогіки, концептуального поступу національної школи.
На сторінках рецензованого видання
«Український виховний ідеал і національний
характер (витоки, деформації і сучасні
виклики)» О. Вишневський прагне розкрити
сутність українського виховного ідеалу в його
безпосередній залежності від національного
характеру і ширше – від суспільно-економічної ланки, що відіграє особливо вагому роль у
житті народу. Вчений переконливо й усебічно
висвітлює ту низку питань, яка націлює
зацікавленого читача на адекватне розуміння
факту – доцільної корекції змісту виховання
«відповідно до сучасних історичних обставин».
Книжка про «український виховний ідеал і
національний характер» логічно структурована. Вона містить сім розділів: «Зміст і
структура виховного ідеалу», «Історичні витоки і традиційний зміст виховного ідеалу»,
«Виховний ідеал і національний характер»,
«Виховний ідеал і протистояння двох народностей», «Історичні деформації українського
виховного ідеалу і національного характеру»,
«В пошуках сучасного змісту українського
виховного ідеалу», «Педагогіка як чинник
відродження гармонійності в характері і
свідомості людини та нації». Закономірно, що
Омелян Вишневський не обходить і так званих «гострих кутів», коли у тканину дослідницького спостереження вплітає приклади зі
свого багаторічного досвіду роботи як педагога. Він постає дослідником із загостреним
почуттям публіциста. Йому не байдуже те, що
заважає модернізувати організаційну структуру сучасної школи у контексті наявної
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освітньої системи. Можливо, тому деякі
міркування вченого неоднозначні, звісно, з
погляду непосвяченого у сутність співвідношення між стратегічним і тактичним у
процесі навчання й виховання. Той, кому
близька профільна основа педагогічної
діяльності, без сумніву, шукатиме не недо-

ліки тієї чи іншої гіпотези, а, передусім, –
радітиме, бо Омелян Вишневський подарував
насамперед вчителям і студентській молоді
своєрідний дороговказ – концептуально
новаторське розуміння багатьох освітніх
структур і проблем.

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ
Українська мова
Олександра Захарків

Специфіка української мови
Сучасна українська мова зберегла чимало
давніх явищ, які сягають праслов’янської
доби або ще більш віддалених часів
індоєвропейської мовної спільноти. Усі ці
мовні елементи є самобутніми, хоча й мають
аналоги у системах сучасних структурно
близьких мов.
Представник того чи того слов’янського
народу, а надто особа, яка знає, крім своєї,
бодай одну споріднену мову, – попри деякі
відмінності
фонетики,
граматики
чи
словотвору – все ж таки збагне значення
будь-якого зі слів: ведмідь – мядзведзь –
медведь – niedźwiedź – medved´ – медвед,
волосся – валасы – волосы – włosy – vlasy, гріх
– грэх – грех – grzech – hriech – грехът,
життя – жиццё – жизнь, зір – зрок – зрение
– wzrok – zrak, курка – курыца – курица – kura,
лінь – лень – len – lien – лен, перший – першы
– первый – pierwszy – prvy. Адже наведено
лексеми з однієї групи мов – слов’янської:
української, білоруської, російської, польської, словацької, болгарської.
Мовознавці зуміють побачити спільність
походження й таких слів, як укр. молоко –
нім. Мilch – англ. milk, укр. брат – нім.
Bruder – англ. brother і навіть укр. жовтий –
нім. gelb – англ. yellow, оскільки наведені
слова, що належать до однієї і тієї самої
мовної родини, за ступенем давності сягають
праіндоєвропейської мовної спільноти. Є в
українській мові й певний відсоток чужомовних запозичень. Але українська (як і будьяка інша) мова тому й має статус окремої
мови, що основу її лексики становлять слова,
які відбивають специфіку цієї мови, її
національні ознаки.
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Поставмо запитання – «В чому унікальність української мови, її специфіка, її виражальні особливості?» Чи багато носіїв нашої
мови, навіть письменників, журналістів, освітян різного профілю задумуються над таким
питанням і вміють дати відповідь на нього?
Письменник і філолог-науковець Олекса
Різниченко запитує навіть радикальніше –
«Чим українська мова багатша за інші?», –
додаючи саме такий підзаголовок до свого есе
«Спадщина тисячоліть» (Одеса, 2001). Автор
висловлює думку, що на «це простеньке
запитання… не годні відповісти навіть учителі і викладачі української мови…» [4, с. 3].
Може, не зовсім справедливим є таке узагальнення, але, погодьтеся, варто себе перевірити,
тим більше, що специфіка української мови,
ознаки її самобутності – одна з тем у змісті
навчального матеріалу в сучасній середній
школі (профіль української філології).
Почнімо з того, що ставлення до рідної
мови в різних націй не однакове. Типовою
рисою одних націй – так би мовити панівних
– є возвеличування своєї мови і переконання,
що представникам цих націй не треба вивчати
більше жодної мови, бо геть усі мають знати
їхню мову. Натомість іншим народам
потрібне підживлення національної гідності,
передусім тим, які продовж тривалого періоду примусової денаціоналізації зазнали духовного
пограбування,
що
спричинило
комплекс меншовартісності. Читаючи без
упередження названу працю О. Різниченка,
можна почерпнути багато корисного, що
дасть підстави пишатися рідною мовою, а
комусь – і прозріти, вилікуватись від хвороби
малоросійства.

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2010 / № 3

У радянські часи було неприйнято акцентувати увагу на відмінному, радше підкреслювано спільне, що єднає українську мову з
російською. Добре, що нинішні учні мають
змогу отримати об’єктивну інформацію про
глибинні корені мови свого народу, її
неповторність, багатство і красу. Допитливий
педагог тепер уже не має підстав нарікати на
брак літератури про специфіку нашої мови.
Українська, як і всяка інша мова, має, на
думку С. Караванського, «свої внутрішні
закони, свою характерну тональність, своє
неповторне обличчя...» [1, с. 6]. Важко не
погодитись із твердженням ще одного видатного вченого – Г. Нудьги, що «Національна
мова – це здобуток культури духовної діяльності певного народу, а одночасно здобуток
культури всього людства, бо кожна мова
доповнює іншу, а разом – вони витвір
світового колективного людського розуму»
[3, с. 55].
Кожна мова, за слушним висловом
І. Ющука, «позначена неповторною індивідуальною печаттю її носія – народу, і в тому
її найбільша цінність» [5, с. 4].
З’ясуймо специфіку української мови на
різних її рівнях – фонетичному, граматичному, лексичному тощо – і виявимо риси, якими
вона вирізняється з-поміж багатьох інших або
й усіх слов’янських мов. Так, наприклад, до
цікавих рис української фонетики належить т.
зв. ікавізм (дід, дім, річ), протетичні
приголосні в, г, алофон фонеми /в/ – [ў],
твердість приголосних перед давніми е, и
тощо. Деякі з названих тут і розглянутих
нижче явищ частково представ-лені також і в
інших мовах, передусім у сербській,
болгарській, словацькій, білорусь-кій. А
тепер – детальніше.
Фонетичний рівень
Найхарактернішими рисами української
фонетики є:
1) поява голосного і на місці давнього ѣ
(ять): вість, ліс, тісто;
2) поява голосного і на місці о, е в новозакритих складах та історичне чергування о, е
з і: стіл – стола, сім – семи (до речі, звук і на
місці о виступає і в слові Біг та у спільногореневих – далебі, пробі, спасибі, діал. бігме);
3) голосний і на місці
словах діброва, заміж;

(юса великого) у

4)поява на місці давніх звуків ы та і звука и
високого піднесення переднього ряду, перед яким
приголосні завжди тверді: нива, низький, риба;
5) ствердіння приголосних звуків перед
давнім е: дерево, зелень, маленький, тепло
(пор. словацьк. teplo);
6) перехід е в о після шиплячих та й перед
наступними споконвічно твердими приголосними: пшоно (пор. пшениця), шостий (пор.
шести), лінійок (пор. лінієчка) ;
7) перехід л у в у закритому складі: вовк,
ходив (порівняймо білоруськ. хадзіў);
8) ствердіння шиплячих, губних та р у кінці
слова: піч, любов, повір;
9) зникнення початкового і у словах типу
голка, гра, Гнат;
10) збереження наголошеного е після колишнього м’якого приголосного перед споконвічно твердим: зелений, веселий (пор.
аналоги у словацькій та південнослов’янських мовах і відмінні структури зі звуком о
після м’якого приголосного – в російській,
білоруській та польській мовах; зелёный,
зялёны, zielony);
11) протетичні в, г: він, вона, вівця, вулик,
вулиця, вухо, горіх, Ганна (пор. білоруськ.
вулей, вуліца, вуха, але: йон, арэх);
12) спрощення у групах приголосних ждн,
здн, стн, стл, слн, лнц, рг: тижневий, виїзний,
радісний, прослати, масний, сонце, четвер
(пор. білоруськ. радасны, сонца);
13) подовження м’яких і пом’якшених приголосних: Ілля, суддя, знання, піддашшя, ніччю,
сіллю, життєдайний, миттєвий, мовленнєвий, спросоння (пор. білоруськ. жиццё);
14) позиційне чергування звуків і – й: імовірний – ймовірний, іти – йти; у – в: ввібрати
– увібрати, упасти – впасти, усе – все,
учитель – вчитель; в – у – о: внук – унук –
онук;
15) позиційні чергування, що спричиняють
варіантність у межах частин мови (сполучника, прийменника, прислівника): і – й, у – в –
ув – уві, з – зі – зо – із, ще – іще: Арсен і
Семен, Ольга й Андрій, у столі, в одежі, ув
очах, уві сні, з ним, зі мною, зо мною, із нами,
був іще, були ще;
16) варіантні структури сосон – сосен (род. в.
мн.), мла – імла, ясен – ясень, лляний, льняний
тощо.
Графічний рівень
Букви є, ї, ґ, апостроф.
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Орфоепічний рівень
1. Збереження дзвінкості приголосних у
кінці слова та в середині перед наступним
глухим у вимові: боязкий [бойазкий], Буг
[Буг], кладка [кладка], рибка [рибка], ріжте
[р´іжте] (пор. оглушення кінцевих дзвінких
у вимові в польській, російській та інших
мовах).
2. Асиміляція у групах приголосних:
запорожці [запороз´ц´і], Марічці [Мар´іц´:і],
смієшся [смійес´:а], не поріжся [пор´із´с´а],
студентський [студен´с´кий].
Акцентуаційний рівень
1. Семантична і граматична диференціація
акцентуаційних структур: мука – мука, шкода
– шкода, стоячи – стоячи; цієї книжки – ці
книжки, цієї дужки – ці дужки, мої брати –
два брати.
2. Варіантність норми щодо наголосу:
байдуже – байдуже, також – також, ясний
– ясний.
Морфологічний рівень
1. Збереження окремого типу відмінювання (ІV відміна) іменників середнього роду:
дитя, лоша, ім’я – з формотворчими суфіксами в непрямих відмінках (пор.рос.ребенок...).
2. Збереження давніх двоскладових закінчень -ою, -ею у формі орудного відмінка
однини іменників (І відміна) та прикметників,
числівників і займенників: головою, землею,
душею, доброю, другою, тією (пор.
односкладові закінчення у білоруській,
російській, польській мовах – галавой,
головой, głową, доброй, добрай, dobrą).
3. Збереження давнього двоскладового
закінчення родового відмінка -ої у прикметниках, числівниках і займенниках жіночого
роду: доброї, осінньої, одної, тої.
4. Закінчення давального відмінка однини
-ові, -еві (-єві) іменників чоловічого роду:
Андрієві, братові, Василеві, Лукашеві.
5. Збереження форм кличного відмінка:
Отче (наш), Богородице Діво, брате, Василю,
мамо, тату, Надю, доле, княже, луже,
місяцю, мріє, народе (російська мова
кличного відмінка не зберегла, винятки –
структури, запозичені з церковнослов’янської
мови, – Боже, Господи, Отче, ці слова, однак
у звертаннях можуть уживатися й у формі
називного відмінка: Бог, Господь, Отец).
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6. Диференціація форм родового відмінка
однини іменників чоловічого роду 2-ї відміни
(збереження закінчення -у): ключа, носа, але
сиру, лісу, піску, народу (пор. російські
відповідники на -а).
7. Залишки двоїни: двісті (пор. рос. двести,
де останній незвичний для російської мови звук
и на місці ѣ пояснюється впливом української
фонетичної структури на російську).
8. Повні стягнені форми якісних прикметників жіночого й середнього роду однини та
множини: добра, добре, добрі (пор. рос. повні
нестягнені форми добрая, доброе, добрые).
9. Короткі форми прикметників і займенників: здатен, повен, кожен як варіантні з
відповідними повними формами.
10. Займенникові форми типу мені.
11. Збереження давноминулого часу дієс-лів:
Я ж його недавно приніс був, а вже нема.
12. Збереження форм інфінітива на -ти: іти,
нести, писати, ходити, читати (пор. рос. идти,
нести, але писать, ходить, читать).
13. Форми дієслів читає, співає.
14. Дієслівні форми з кінцевим -о:
візьмемо, віруємо, даємо, затвердимо, п’ємо,
питаємо, спимо.
15. Наявність складної форми майбутнього
часу дієслів: братиму, читатиму.
16. Наявність першої особи множини наказового (радше – закличного) способу дієслів:
будьмо, ведімо, заспіваймо, не забуваймо,
подумаймо, помолімось, станьмо, ходімо.
17. Чергування г, ґ1, к, х – з, дз, ц, с у
відмінкових формах іменника: нога – нозі,
дзиґа - дзидзі, мамалиґа – мамалидзі, рука –
руці, свекруха – свекрусі.
18. Варіантність словоформ: моста –
мосту, паркана – паркану, стола – столу,
солов’єві – солов’ю, ягняткові – ягнятку, в гаї
– в гаю, сімох – семи, одне – одно, однієї –
одної, тією – тою, на доброму – на добрім,
на тому – на тім, буває – бува, залиш –
залиши тощо.
19. Словозміна запозичених іменників із
кінцевим о: пальто, ситро та інші (цих інших,
одначе, не дозволено піддавати словозміні
згідно з чинним правописом; див. також нижче
– словоформи в розділі «Лексичний рівень», 5й пункт).
1. Літеру ґ,що була вилучена з української абетки за
сталінськіх часів, відновлено ще 1990 року, але
сучасний Український правопис чомусь досі не визнає
фонетично закономірних чергувань /ґ/ – /дж/ – /дз´/.
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Морфемний і словотвірний рівні

Лексичний рівень

1. Структури типу вовченя, горня, пташеня, дверцята, коліщата, курчата, оченята,
рученята.
2. Нанизування пестливих іменникових і
прикметникових
суфіксів:
малесенький,
повнісінький, гарнюсінький, мацюпусінький,
Василечко, Ганнусенька, Іваночко, личенько,
стеблиночка, стежечка, травиченька.
3.Приєднання пестливих суфіксів до основ
вищого ступеня прикметників: більшечкий,
вищенький, меншенький.
4. Приєднання пестливих суфіксів до
дієслівних, числівникових, займенникових,
прислівникових основ: їстоньки, питоньки,
спатоньки ,їсточки, спатки, однісінька,
саменький,
самісінький ,височенько,
довгенько, однаковісінько.
5. Словотвірні структури на -іння, -ощі,
-епа, -еча, -ень: горіння, насіння, плетіння,
тяжіння, ходіння, веселощі, гордощі, пестощі, солодощі, хитрощі, дурепа, ворожнеча,
колотнеча, порожнеча, дурень, жовтень,
зазубень, красень, півень.
6. Відприкметникові дієслова на вужчати,дужчати,
ати:більшати,
меншати, ширшати
7.
Диференціація
прикметникових
структур із суфіксами -ев-/-ов-, приєднаними
до твірних основ із кінцевим м’яким або
шиплячим, – залежно від місця наголосу
(основа чи закінчення): грушевий, дієвий,
дійовий, дощовий, дріжджовий, емалевий,
життєвий,
життьовий,
крайовий,
миттєвий, миттьовий, парчевий.
8. Диференціація дієслівних структур на
-ов-/-ув- залежно від місця наголосу і
граматичного значення. Порівняймо форми
дієслів, а також похідні від них іменники:
врятований, врятувати, заснований, заснувати, мальований, мальованка, замальовувати,
малювання, малювати, приготований, приготовлення, приготовляння, приготувати.
9. Варіантність префіксів у структурах
типу добраний – дібраний, зотліти – зітліти.
10. Варіантність постфіксів -ся/-сь:
братися – братись.
11. Варіантність структур крім – окрім,
лиш – лише – лишень.
12. Загальні й прізвищеві назви на енк(о):вдовенко,
удовиченко,
Іваненко,
Шевченко.

1. За свідченням фахівців, на власне
українському мовному ґрунті витворилися
такі слова, як багаття, баритися, батьківщина, віконниці, віхола, гай, галушка,
галявина, гарний, глечик, горілка, гребля,
гурток, деруни, долівка, достеменний,
дровітня, жовтень, затірка, збагнути,
збіжжя, картопляники, кисляк, кісники,
кмітливий, книш, кремезний, криниця,
крученики, ланка, лаштувати, либонь,
линути,
мабуть,
мерщій,
міркувати,
мірошник, млинці, намисто, нісенітниця,
обрій, огрядний, одвірок, осередок, очолити,
паляниця, переборщити, полуниця, рушійний,
садиба, Січ, січовик, узвар, хист, хурделиця,
чепіги, чересло, чіп, чопик, шпувати й інші.
2. Серед них – не тільки слова основного
лексичного фонду, але й питомі назви
абстрактних
понять,
терміни,
як-от:
виробництво, водень, гірництво, звіт, кисень,
літак, мрія, освіта, переоблік, питома вага,
поступ, рільництво, тваринництво, чинник та
інші.
3. Варто виділити окремо самобутні
прислівникові лексеми – верхи, вистрибом,
відколи, відтоді, воднораз, гопки, горілиць,
двічі, доки, донедавна, допізна, досі, доти,
завбільшки, заввишки, завдовжки, завтовшки,
заздалегідь, замолоду, знічев’я, лежма,
навздогін, навипередки, навколішки, навмання, навпочіпки, навприсідки, наздогад, назирці, напризволяще, нашвидкуруч, невдовзі,
неподалік, обіруч, підтюпцем, повсякчас,
позаторік, спересердя, спросоння, тричі,
чимдуж, щонайглибше та інші.
4. Звернімо увагу на українські займенники, вигуки та службові частини мови, цікаві
самі собою або функціональною специфікою,
– агов, діал. але (вигук для вираження
приємного здивування чиєюсь появою), ба,
гай-гай (вигук для вираження жалю,
заклопотаності), геть, гетьте, гиля, гов, годі,
грець його побий, дарма що, ет, заки, ич,
казна-що, леле, на маєш, обабіч, нумо, нуте,
от тобі маєш, про (про людське око), просто
(музей просто неба), соб, тобто, тощо, тю,
цабе, цвірінь, цей, цить, цитьте, цоб, цур,
якби, якщо та інші.
5. Цікаво, що навіть запозичені лексеми
адаптувалися в системі української мови,
прибрали властивих їй фонетико-морфологічних рис і вже не сприймаються як чужорідні
елементи системи. Порівняймо, наприклад,
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фонетичні закономірності у словоформах
іменників – давніх запозичень: папір –
паперу, ситець – ситцю, Антін – Антона,
Прокіп – Прокопа, Тихін – Тихона, Федір –
Федора; українізовані антропоніми Андрій,
Бенедьо, Василь, Вівдя, Гаврило, Ганна,
Гарасим, Гафія, Гнат, Горпина, Данило,
Дмитро, Докія, Домна, Дорош, Ілько, Ївга,
Карпо, Касян, Катерина, Кирик, Кирило,
Кіндрат, Лаврін, Левко, Ликера, Лукаш,
Маланка, Матвій, Микита, Микола, Михайло,
Мотря, Мусій, Нимидора, Оверко, Овсій,
Одарка, Оксана, Оксент, Олекса, Олена,
Омелян, Опанас, Орися, Остап, Охрім, Павло,
Палажка, Панас, Панько, Параска, Петро,
Пилип, Пріська, Самійло, Свирид, Секлета,
Семен, Сидір, Солоха, Тиміш, Тимко, Тодось,
Трохим, Улас, Уляна, Устим, Устина, Хома,
Юхим, Явдоха, Ярема, Ярина, Ярош і багато
інших офіційних імен та їх варіантів.
Фраземний рівень
Специфіку української фраземіки становлять нижченаведені стійкі мовні звороти, якот: Баба з воза – коням легше;Біг пес через
овес; Був собі… , Були собі… (рос. Жил-был…,
Жили-были…); Видно, що кума хліб пекла, бо
й ворота в тісті; Вискочив як Пилип з
конопель; Готувати рушники; Ґедзь укусив;
Дід бабі вуйко; На однім сонці онучі сушили
(рос. Десятая вода на киселе и нашему забору
двоюродный племянник); Дійти пуття; За
дурною головою і ногам нема спокою; З
Богом, Парасю (рос. Скатертью дорога); З
мудрим краще згубити, ніж з дурним знайти;
Мовчи, язичку, будеш їсти паляничку; На городі
бузина, а в Києві дядько; На милування нема
силування; На руку ковінька; Не біжи поперед
батька в пекло; Не кажи «гоп», поки не
перескочиш; Не лови ґав; Ніколи вгору глянути;
Носиться як дурень з писаною торбою;
Облизня піймати; Передати куті меду;
Подавати рушники; Позичати в Сірка очі;
Порожня бочка гучить, а повна мовчить; Про
вовка помовка, а вовк у хату; Про людське око;
Про мене, Семене, хоч вовк траву їж;
Пускатися берега; П’яний як чіп; Робити з
писка халяву; Розуміється (знається) як свиня
на перці; Скривився як середа на п’ятницю;
Сон рябої кобили (рос. Бабьи сказки); Ставати
на рушник; Уріж поли і тікай; Хитро, мудро,
недорогим коштом; Яка головонька, така й
розмовонька; Як муха в окропі; Я про образи, а
він про гарбузи – та безліч інших.
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Синтаксичний рівень
1. Безособові форми дієслів із суфіксом -о:
збито, скошено (Всю пшеницю зжато; Під
білою березою козаченька вбито; Роботу
виконано).
2. Конструкції з прийменником до на
позначення адресата дії або об’єкта її спрямування: до брата, до Луцька, до школи.
3. Часте вживання сполучників, сполучних
слів і часток та, чи, бо, коли, хай там що,
хоч де тощо.
4. Конструкції зі вставними словами
бувало, було
у значенні ‘часто, іноді,
траплялось’(Цілими
днями,
бувало,
просиджує хлопець над книжкою; Ти ж, було,
селом ідеш, ти ж, було, в дуду граєш).
Правописний рівень
Українська орфографія ґрунтується на
чотирьох принципах: фонетичному, морфологічному, історико-традиційному та диференційному (смисловому).
На відміну від польської мови, в
українській правописній системі смисловий
принцип помітніший. Порівняймо укр. не має
і немає, до гори і догори та польск. nie ma, do
góry – в обох значеннях.
У написанні російських слів постный,
рожь, пишешь немає відповідності до сучасної вимови. Польська мова використовує дві
букви для позначення звука [u] різного
походження – [u] та [ó] – відповідно до
історичної традиції: bój – bujny.
На відміну від російських та польських
особливостей орфографії, де переважають
морфологічний та історико-традиційний
принципи написання, в українському правописі основними є два принципи – фонетичний
і
морфологічний
(боротьба,
просьба,
сміються; зробити, спитати, гарячий, серце,
тижневий, чеський).
На тлі української білоруська правописна
система характерна ще більшим переважанням фонетичного принципу. Якщо акання,
дзекання, цекання в російській мові виявляються лише на рівні орфоепії, то в
білоруській ці явища закріпленні й орфографічно: галава, дзед, цеста (до речі, перехід
ть, дь в ць, дзь властивий не тільки білоруській, але й польській мові: dziad, ciasto).
Розкриваючи перед учнями специфіку
української мови, педагог має заторкнути ще
один аспект обговорюваної проблеми.
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Дійовим способом нищення національної
мови, як відомо, є нівеляція її самобутніх рис.
Згадаймо механізм денаціоналізації через так
звану двомовність: «молоде покоління слід
навчити перемикати мовленнєвий код з
українського на російський, а далі – перехід
цього покоління на російську одномовність –
лише справа часу» [2, с. 71]. Внаслідок
спеціально спланованої асиміляторської політики панівних режимів ціла низка питомих
рис української мови не витримала конкуренції з активно, вперто і послідовно насаджуваними відповідниками російської мови, засилля яких спостерігаємо в наш час як у
царині мовлення, так і в сфері самої мови.
Можна говорити лише про деякі спроби
відновити втрачене. Намагаємось повернути
безпідставно вилучені з мовної системи слова
виш, відсоток, зайвина, летовище, либонь,
обрус, світлина, які є синонімічними з ВНЗ,
процент, надлишок, аеропорт, мабуть,
скатертина, фотографія. Одначе й сучасні
словники рясніють неоковирними словами,
суржикізмами на зразок вуз, діючий,
завідуючий, качелі, командуючий, коляска,
учбовий тощо.
Безліч питомих українських слів і
словотвірних структур, якщо навіть і
фіксують їх лексикографічні праці, практично
вийшли з реального вжитку. Візьмімо для
прикладу фрагменти з твору Юрія Яновського, надрукованого 1928 року: Ми різно
розуміли…, Я запалив світло, Засвітіть
горішнє світло, Сміємось не знати з чого,
Піняві боки…, Я хочу теж докласти й своє…
Усі виділені слова, на жаль, опинилися в
пасивному фонді мови. У наш час і в усному,
і в писемному мовленні – уже тільки порізному, увімкнув чи включив, увімкніть або
включіть, верхнє, невідомо, пінистий,
додати або й добавити.
Об’єктом окремого дослідження мають
стати специфічно українські засоби мовленнєвого етикету, унікальні риси фонетики,
вимови, формотворення, правопису тощо,
особливо ті, що їх піддано нівеляції, остаточному знищенню. Таких явищ уже не фіксують
шкільні програми, словники, довідники. Про
деякі з них частково згадувано у даній статті,
зокрема про чергування фонем /ґ/ - /дз´/, про
звук [ў] та інше. Колись українська мова
розрізняла видові пари дієслів мобілізувати –
змобілізувати, організувати – зорганізувати,
реалізувати – зреалізувати. Цієї диференціації не стало в часи тотального уподібнення

української мови до російської.
Однією з характерних рис нашої мови є
стислість. Але замість питомих лаконічних
структур досить часто використовують у
реальному мовленні скальковані російські
відповідники, наприклад, навколишнє середовище замість довкілля, неоковирне тим не
менше замість питомого а втім тощо.
С. Караванський підкреслює ще одну унікальну властивість української мови – образність, яку можна проілюструвати хоча б назвами
місяців лютий, квітень, жовтень [1, с. 37].
Образність і лаконізм українських лексем
яскраво простежується у зіставленні їх із
відповідниками інших слов’янських мов. Ось
деякі приклади:
вдестеро (більший) – рос. в десять раз
(больше)
вдовенко – рос. сын вдовы
–
рос.
довольно
глибоченький
глубокий;польськ. dość głęboki
голіруч – рос. с пустыми руками; польськ.
z gołymi (z próżnymi) rękami
доти – рос. до тех пор
затінок – рос. место, находящееся в тени;
польськ. miejsce zacienione
знічев’я – рос. от нечего делать
зусібіч – рос. со всех сторон
навздогін - польськ. w pogoń
найголовніше – рос. самое главное
напризволяще – рос. на произвол судьбы
насправді – рос. на самом деле; польськ. w
rzeczywistości
нікогісінько – рос. решительно никого
обабіч – рос. по обеим сторонам, с обеих
сторон; польськ. po obu stronach, z obu stron
обіч – рос. в стороне
однаковісінько – рос. совсем безразлично
осоння – рос. место, освещенное солнцем;
білоруськ. солнечны бок
поводитись – рос. вести себя
позаторік – рос. в позапрошлом году;
польськ. przed dwoma laty
продовж – рос. на протяжении; польськ.w
ciągu
простісінький – рос. проще простого
частенько – словацьк. dost´ často
(я) чемний – рос. (я) веду себя хорошо
Чимало праць присвятили українські
лінгвісти та вчені неукраїнського походження
евфонічності (милозвучності) української
мови. Беззаперечним є її синонімне багатство.
Однак у наш час, на жаль, спостерігається
надто великий розрив між поняттями «мова» і
«мовлення». Прикро вражає тенденція до
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зубожіння у сфері сучасного українського
мовлення,
зникання
з
ужитку
тих
компонентів синонімного ряду, які власне і є
питомими,
природними
у
структурі
української мови.
Учні мусять усвідомити потребу відроджувати питомі риси української мови, що їх не
так давно з політичних міркувань вилучали,
стирали, нівелювали. Святий обов’язок
учителів-словесників розтлумачити школярам
згубність тенденцій сучасного мовлення, які
зводяться до вульгаризації, спрощення,
примітивізму, калькування.
… За нинішніх умов у сфері офіційної

мовної політики надія хіба що на вчителя.
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Оксана Мартиняк

Матеріали до вивчення стилістики
в шкільному курсі рідної мови
Стилістичні можливості морфологічних
засобів. У стилістичному плані морфологію
використовують на підставі наявності в ній
близьких за значенням і за функціями явищ, а
також з огляду на розподіл морфологічних
одиниць за окремими стилями мови.
Лексичні засоби в стилістичному плані
часто виявляють себе безпосередньо: те чи те
слово досить назвати – і воно не потребує
жодних коментарів (ґеґнути, отетеріти;
люмінесценція, синхронізатор). Морфологічні
явища набувають певного стилістичного
забарвлення в межах ширшого контексту.
Кожна частина мови має певні стилістичні
засоби. Вони пов’язані з тим, що:
 слова різних частин мови вживають в
різних стилях з неоднаковою частотою;
 кожна частина мови має граматичні
особливості, варіантні форми – нейтральні та
стилістично марковані.
Найчастіше існування паралельних форм
пов’язано з переносним уживанням певних
граматичних категорій. Так, дієслова одного
способу можуть уживати в значенні іншого: А
вона візьми та й спитай насправді означає
вона (раптово) спитала (наказовий спосіб
ужито в значенні дійсного), займенник 3-ї
особи множини замість займенника 3-ї особи
однини (пошанна форми): – Але ж то наші
дідо, – хлопець не здавався. Йому збиралося
на плач. – Вони лишили родині цей кожух, і не
лише кожух, а й поле також і ліс (Р. Федорів).
Основу
текстів
будь-якого
стилю
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становлять лексико-граматичні одиниці –
частини мови, переважно повнозначні.
Об’єктивна реальність в усій своїй складності
й найрізноманітніших зв’язках виражена у
мові опосередковано, через лексико-граматичні розряди – частини мови;
– предметність виражають іменники;
– якісні і відносні статичні ознаки –
прикметники;
– кількість і кількісні ознаки – числівники;
– динамічні ознаки (дії, стану, змін,
процесів) – дієслова;
– ознаки дій, процесів та властивостей –
прислівники;
– взаємовідношення та взаємозв’язки між
словами і реченнями виражають сполучники;
– займенники є еквівалентами іменників,
прикметників, числівників;
– вигуки є відповідниками висловів для
вираження емоцій, волевиявлення;
– частки виконують модальну, словотворчу і формотворчу функції.
Отже, використання частин мови фактично
не залежить від мовця та його вподобань, а
визначається об’єктивно, зумовлено тим, що
стало об’єктом і причиною мовлення. Проте,
незважаючи на таку закономірність, стилістичні можливості частин мови криються у
співвіднесеності логічно-семантичних понять,
що можуть з відповідними змінами передавати різні частини мови, наприклад:
іменник – дієслово (читання – читати),
іменник – прикметник (мудрий – мудрість).
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Це дає змогу шляхом уважного добору частин
мови уникати структурної одноманітності
морфологічних одиниць та урізноманітнювати текст: ясні думки – ясність думок,
успішно працював над темою – з успіхом
працював над темою [5, с. 49-50].
Стилістичні дослідження морфології переконливо доводять, що використання частин
мови є стилерозрізнювальною ознакою: певні
стилі характеризуються вищою частотністю
окремих частин мови і низькою частотністю
решти. Така нерівномірність, а часом і
диспропорція використання частин мови в
різних стилях мовлення, є не відхиленням від
норми, а, навпаки, становить норму цих
стилів, входить у систему його мовних
засобів.
Комунікативна функція художнього мовлення ускладнюється і від того посилюється
емоційно-образна та естетична функції. У
художньому творі не просто повідомляється
про факти, явища, події, вчинки осіб, а
трансформується правда життя в художній
домисел, передається через складну систему
образів і мікрообразів. Основою мовотворення образів і мікрообразів слугують іменники, які завдяки своїй номінативній функції
є назвами описуваних реалій. Проте образ
створюється, виростає в процесі розгортання
подій,
деталізації
сюжету,
художньої
конкретизації самого образу і того, що його
оточує, в процесі живописання. Тут неабияка
роль належить дієсловам. Без “дієслівного
сюжетоведення” неможливий художній твір,
особливо прозовий. У текстах художнього
стилю простежуємо однакове, з незначними
відхиленнями співвідношення іменників й
дієслів [5, с. 50].
Предметом наукового стилю є передача
складної системи наукових понять, визначень, пояснень, розкриття найрізноманітніших зв’язків. Цим пояснюється використання у
таких текстах великої кількості іменників,
зокрема абстрактних, та прикметників [5, с. 50].
Іменники називають світ речей, предметів і
явищ, вони іменують (та індивідуалізують)
осіб, ознаки і стани, дії і процеси. Вони є
номенами абстракцій, понять і конкретночуттєвих образів, засобами не тільки семантичної, а й стилістичної номінацій (азіат,
мрійник, новатор, селюк тощо) [5, с. 43]. Такі
тропи, як порівняння, метафора, метонімія,
синекдоха, оксиморон творяться переважно
на
основі
іменників.
На
іменниках
ґрунтується й таке явище, як гетерономінація,

або багатоназивання. Його використовують
для того, щоб, уникаючи повторень, повніше
охарактеризувати предмет розмови, особливо
коли йдеться про особу, адже її можна
номінувати за багатьма ознаками (статтю,
фахом, звичками тощо), і кожний номен буде
щось додавати до попередньої характеристики особи, викликати нові асоціації і
поглиблювати образ (віршомази, борзописці,
графомани, писаки, драмороби, папероїди).
Стилістичні особливості категорії роду
іменника. Коли говорити про стилістичні
можливості категорії роду іменників, то вона
по-різному виявляє себе в різних функціональних стилях. В офіційно-діловому мовленні перевагу надають формам чоловічого роду
навіть тоді, коли є жіночі відповідники в
загальнонародній мові. Адже в діловому
спілкування підкреслюють не стать людини, а
службове і соціальне становище: лаборант
Ганна Петренко, лікар Марія Ковальчук, хоч є
літературні відповідники лаборантка, лікарка. «Форми з -к(а) слід уживати в художньому, публіцистичному і, безперечно, в
розмовному мовленні. Беззастережне перенесення на ці стилі рис офіційно-ділового
свідчить про недостатнє засвоєння мовних
норм» [6, с. 144].
Форми жіночого роду зі суфіксом -ш(а),
х(а) (професорша, сторожиха) мають або
просторічний відтінок, або інше значення
(дружина професора, сторожа). Слова на
зразок членкиня, мисткиня, філософиня
вживає лише частина мовців, адже ці назви
вирізняються незвичною для загалу формою
[1, с. 108].
Певні стилістичні функції пов’язані з
іменниками спільного роду, які визначаються
щодо цієї категорії в контексті. Частина їх є
нейтральними назвами (листоноша, сирота),
деякі характеризуються позитивно-співчутливими відтінками (бідолаха, трудяга), але
більшість має негативне забарвлення: базіка,
волоцюга, зайда, приблуда, канюка. Їх уживають здебільшого в розмовному мовленні [1,
с. 110]. У художньому стилі такі іменники
залежно від семантико-стилістичних якостей
використовують для вияву доброзичливості та
співчуття або (частіше) як засіб негативної,
зневажливої характеристики: “Тяжко мені сиротою На сім світі жити” (Т. Шевченко), «Останнім приплив зі своїми краянами Федір Андріяка,
відчайдушний шибайголова з розірваною губою,
який щоліта бився на сільських храмах з
хутірськими глитаєнками» (О. Гончар).
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За стилістичною функцією до іменників
спільного роду наближаються іменники жіночого роду, які вживають щодо чоловіків, та
іменники середнього роду, які вживають
щодо осіб чоловічої та жіночої статей. Ці
іменники узгоджуються в реченні лише
граматично (Він така лисиця; Андрійку! Ти
моє сонечко!).
Категорія числа як стилістичний засіб.
Цікавим стилістичним засобом є використання однієї форми числа замість іншої. Таке
вживання може бути обов’язковою стилістичною нормою (при цьому може змінюватися
значення слів), образним засобом (доречним
використанням можливостей заміни форм
числа), мовною помилкою [1, с. 114].
Власні назви осіб у формі множини
уживають:
 для позначення типу людей, схожих на
якусь історичну особу або літературного
героя: Я гадав минули часи шевченківських
катерин (В. Слапчук); Ну, а чому стрічка не
старіє, не покривається архівним пилом? А
тому що голохвастови, сірки, проніпрокопівни живуть з-поміж нас і досі, хіба що
інакше вдягаються та їздять не в каретах, а
в блискучих авто, але їхні пристрасті та
розмови ні на йоту не змінилися (Із газети);
 для позначення угруповань, пов’язаних
родинними стосунками: Ціле село вийшло
проводжати Данищуків в невідому, далеку
дорогу (М. Ірчан).
Географічним назвам у формі множини
притаманне узагальнене значення, що вирізняється яскравою експресивністю [3, с. 114]:
Наші Едеми – тільки фантоми… Хто скаже,
де ми? Хто скаже, хто ми? (Д. Загул); Але ж
він був той Корсунь, та Пилява. Я виграв би
ще тисячу Пиляв (Л. Костенко).
Множина іменників може заміняти однину. «Гіперболічна» множина є експресивною
(здебільшого негативною) вказівкою на одиничність предмета. Таке вживання множини
обмежене розмовним і художнім стилями:
Остогидло мені вже оце госпітальне ліжко, оці
процедури та режими (О. Гончар) [3, с. 114].
Прикметники конкретизують усе те, що
назване іменниками, роблять його доступним
для конкретно-чуттєвого сприймання, передають статичні ознаки за кольором, розміром,
формою, якостями, властивостями і тим
самим формують в уяві художні образи. Без
прикметників мовна картина світу була б
одноманітною, безбарвною і невиразною.
Окрім цього, прикметники є основою для
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творення і функціонування такого класичного
тропу художньої мови, як епітет [5, с. 44].
Особливими стилістичними якостями позначені повні й короткі прикметники.
Уживання нестягнених форм прикметників
стилістично дуже обмежене. Здебільшого
вони трапляються у фольклорних текстах:
Що у нашого панотця золотії ворітця…
(Нар. тв.) Окрім того, ці форми використовують у поезії для стилізації під
народнопоетичну мову:
Цілую, кохана, тебе золотую,
а іншої постать стоїть перед мною:
я в тобі кохаю другую.
…………………………………….
Пестливеє слово (я стільки їх знаю)
В пестливії річі, що ніжать, кохана,
Тобі для другої складаю… (Л. Мосендз).
Часом нестягнені форми є засобом для
вираження піднесеності, урочистості або
інтимізації викладу. Часто їх застосовують у
звертанні, де ці форми служать для підкреслення чи виокремлення ознаки іменника,
вираженої кличним відмінком:
А ти, пречистая, святая,
Ти сестро Феба молодая! (Т. Шевченко).
З погляду сучасної мовної норми
прикметникові форми типу рідная, великая,
сучаснеє, незалежнії у віршах треба вважати
за поетичну вільність (якою майстри слова не
зловживають!), а в прозових текстах – за
відхилення від літературної норми [6, с. 157].
Ступенювання належить до стилістичних
ресурсів прикметників та прислівників. Стилістичний вибір можливий завдяки паралельним формам. У вищому і найвищому ступенях прикметники в українській мові мають
дві форми – просту (досконалий – досконаліший – найдосконаліший) і складену (досконалий – більш досконалий – найбільш
досконалий). Проста (синтетична) форма
вищого й найвищого ступенів нейтральна,
тобто функціонує в усіх стилях мовлення:
Наступні досліди були складніші, проте
успішніші за попередні (Із журналу). А
складена форма більш властива науковому та
офіційно-діловому стилям.
У художньому та розмовному стилях мовлення для вираження вищої міри, вичерпності
якісної ознаки вживають прикметники зі
суфіксами здрібнілості та згрубілості: Місяць
яснесенький Промінь тихесенький Кинув до
нас. Спи ж ти, малесенький, Пізній бо час
(Леся Українка); От і все поховали
старезного діда (В. Симоненко).
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Рідше такі форми трапляються у публіцистичному стилі мовлення: Ми не врахували
тієї величезної кількості електроенергії, яка
пішла б на виготовлення збережених п’яти
тонн алюмінію (Із газети).
У текстах художнього стилю мовлення
зрідка для посилення ознаки творять ступені
порівняння від якісних прикметників, які за
нормами української літературної мови їх не
творять: …слова могли зворушити будь-кого –
навіть найглухішого святенника… (М. Матіос).
Я подумав, що насправжки тебе на вулиці
нема, ти мертвіший, якщо можна так
сказати, ніж я мертвий…твоя душа давно
вмерла (Р. Федорів).
Уживання відносних прикметників у
переносному значенні сприяє появі в них
ознак якісності і дає можливість творити від
таких прикметників ступені порівняння.
Незвичність цих форм стає неабияким
засобом посилення експресії:
Насвітанковіший пеан; Є камінь пелюстковіший від мальв (Е. Андієвська).
Числівники є замкненим лексико-граматичним класом слів і до стилістичних категорії
не належать, але виконують і стилетвірну
функцію у текстах наукового та офіційноділового стилів. В інших стилях мовлення
числівники не є стилістично виразними і
часто заступаються словами інших частин
мови або описовими зворотами, фразеологізмами кількісної семантики на зразок:
тьма-тьмуща, мізерна чи величезна кількість, дуже багато, дуже мало, ніщо, на один
зуб, граминочка, крапелька тощо [5, с. 44].
Числівники можуть мати пряме чи
переносне значення, у чому й полягає їхня
стилістична функція. У прямому значенні
числівники вживають в офіційно-ділових і
наукових текстах, в інших функційних стилях
переносне значення надає їм стилістичного
забарвлення.
Стилістичні засоби на основі числівника:
 емоційно-забарвлені форми зі суфіксами здрібнілості, які створюють пестливоспівчутливі відтінки: От десь горе: ми ще
самі, двоєчко нас, а то, борони Боже, сім’я
велика, діточки дрібні пищать з голоду, а
тут ні крихіточки (М. Коцюбинський);
 повторення того самого числівника або
поєднання двох слів, утворених від однієї
числівникової основи: Він як подружку любив
Галю, знав, що вона одного-однісінького
кохала у цьому світі (П. Панч).
Яскравим стилістичним прийомом є

використання замість числівників інших
частин мови, зокрема іменників та сталих
словосполучень для позначення великої
кількості, безлічі: Дивимось – коло яток
людей – тьма-тьмуща, наче на Великдень
(М. Стельмах); Після вступних іспитів у
найрізноманітніших інстанціях листів –
лопатою не розгребеш (Із газети).
У текстах художнього стилю числівники,
які позначають велике число, уживають в
абстрактному
узагальненому
значенні.
Числівник увиразнює думку, надає їй більшої
значущості:
Не проміняйте неповторне
(Л. Костенко).
на сто ерзаців у собі
Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок,
Є тисячі ланів, але один лиш мій
(В. Симоненко).
У поєднанні із абстрактними іменниками
та власними назвами числівники також
виступають своєрідним підсилювальним
елементом:
На сто думок замислена Полтава
вербові гриви хилить до води
(Л. Костенко).
Але ж він був, той Корсунь, та Пилява!
Я виграв би ще тисячу Пиляв
(Л. Костенко).
З метою увиразнення і підсилення
образності майстри слова використовують
нанизування числівників із поступовим
наростанням: Я повертаюсь і дивлюсь туди, і
тоді раптом згадую, що шість на моїй
совісті. … Шість на моїй совісті? Ні, це
неправда. Шість сотень, шість тисяч, шість
мільйонів,
тьма
на
моїй
совісті!!!
(М. Хвильовий).
Займенники у мові виконують функцію
узагальнених замінників слів іменних частин
мови, бо мають дуже загальну вказівну,
неозначену або заперечну семантику. Однак
основний компонент у їх семантиці – це
відносність. Завдяки їй кожний займенник
може співвідноситися з якимось словом
конкретної семантики. У текстах науково-технічної літератури не вживають займенники я,
ти, ви, хто, твій, хоча вони мають високу
частотність уживання в стилях художньої і
суспільно-політичної літератури [5, с. 44].
Стилістика виділяє дві основні сфери
використання займенників. Перша – це можливість унаслідок заміни займенниками
інших слів, зазвичай іменних частин мови,
уникати повторів, урізноманітнювати текст і
до того ж створювати цілу гаму стилістичних
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значень (інтимізувати, виділяти, приховувати
особу тощо). А друга – творення за допомогою займенників семантичного ланцюжка,
внаслідок чого формується семантична і
граматична зв’язність тексту:
У нього очі наче волошки в житі. А над
ними з-під драного картузика волосся –
білявими житніми колосками.
Це Пилипко.
А ще сорочечка, штанці на ньому із
семірки, полатані-полатані. Бо бідняки. І
хата ген за тином розваленим така ж
полатана і вбога. А за нею до левади –
клаптик городу – курці ніде ступити
(А. Головко) [5, с. 45].
Оригінальні стилістичні функції властиві
особовим займенникам. Насамперед це стосується переносного вживання займенників
(уживання одного займенника замість іншого). Наприклад:
– уживання займенника ти замість він
посилює психологічні мотиви у змісті твору:
Ти мовчазний сидів у кутку, з тугою дивився
закляклим поглядом у далечінь. А я з болем
дивився на тебе…(В. Дрозд);
– займенник ми може заступати займенник другої особи однини і множини, створюючи відтінок співчуття, поблажливості:
«Як ми себе почуваємо? Добре? – Я так і
думала, – Поліна Іванівна підвела на Настю
очі. – Ну чого мовчите? Погано спали?»
(Л. Романюк);
– яскравим стилістичним засобом є заміна
займенника я на він, коли мовець розповідає
про себе начебто зі сторони (ефект відсторонення): Ненавиджу слюняві белькотіння про
рай у хатах під стріхами. Не було раю! Ось
він той хлопчик, з якого виросту я, – в
порожній, холодній хаті, розіп’ятий на рамі
вікна. Він ніби примерз обличчям до шибки і
боїться озирнутися назад… (В. Дрозд);
– займенник воно вживається у значенні
займенників він, вона з відтінком пестливості
або зневажливості: Дивилися ми на цього
красуня парубчака й думали: «І де воно таке
взялося? Хто їх таких родить?» Потоваришували! (Остап Вишня);
– займенник вони вживають для вираження пошани до однієї особи чоловічої або
жіночої статі: Але ж то наші дідо, … Вони
лишили родині цей кожух (Р. Федорів). Таке
використання займенника було типовим у селянському побуті, слугувало виявом специфічного українського національного етикету.
Дієслово активне в усіх стилях, тому що
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без нього фактично немає речень, воно в
предикативному центрі головне, але різні
стилі надають перевагу неоднаковим дієслівним формам. В офіційно-діловому стилі
помітним є інфінітив, дієприкметник і
дієприслівник, у науковому поряд з ними
виділяють безособові дієслова. Художній
стиль користується всіма дієслівними
формами, проте надає перевагу особовим
формам та формам минулого часу дієслів.
Художній текст на них ніби рухається.
Динамізм реального та уявного світів, різноманітні метаморфози виражають переважно
через семантику і різні форми дієслів.
Численні дієслівні категорії набувають
виразних стилістичних функції, уживаючись
переносно, наприклад:
– форми майбутнього часу вживають
переносно для позначення позачасової дії
(здебільшого у прислів’ях і приказках):
Здобудеш освіту – побачиш більше світу
(Нар. тв.) [4, с. 226];
– форми наказового способу можуть
набувати значення умовного: Сиди я вдома
нічого б не трапилось [4, с. 232];
– форми умовного способу, уживаючись
замість форм дійсного, виражають різку відмову виконувати дію: Де ж би я тебе пустила! Адже ж жнива, сама знаєш, який то час,
– відповіла Настя (М. Дерлиця) [3, с. 190];
– у значенні дійсного способу може
виступати форма другої особи однини наказового способу, у такому разі дієслово виражає несподіванку, раптову дію, як-от: Решко
візьми та й пошли ті гроші, маючи надію
швидко одержати жалування й покласти
позичену суму (С. Васильченко) [3, с. 190];
– інфінітив виражає безапеляційне розпорядження, рішучий заклик і з цим експресивним забарвленням часто функціонує в
офіційно-діловому і публіцистичному стилях
мовлення – у наказах, командах, оголошеннях, закликах, як заголовки статей тощо: До
роботи допустити…; Призначити на посаду
завідувача відділу…; Не смітити; інфінітив у
ролі наказового способу може виражати
обов’язковість і неминучість дії, гостру
потребу в ній або заперечення і заборону:
Мовчати! Вороги нічого від нього не
дізнаються. Бути на цьому! [4, с. 234];
– у значенні умовного способу використовують інфінітив, який у поєднанні з
часткою б, би виражає побажання, нерішучість бажання тощо: Тільки й думки, як би то
погуляти весело (Марко Вовчок) [3, с.190].
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Прислівники часто «стоять» при дієсловах
і всебічно характеризують ознаки динамічної
семантики дієслів – називають місце, час,
способи, умови, причини та інші ознаки
протікання дії чи процесу, перебування, стану
і тим самим (уточнюючи) увиразнюють
художній текст. Образно кажучи, іменники й
дієслова є змістом, символами і контурами
художнього тексту, а прислівники – завершальними штрихами [5, с. 46].
Експресивне забарвлення прислівників
буває досить значним і має безпосередній
зв’язок з окремими морфологічними типами і
формами, зокрема зі ступенями порівняння і
так званими формами суб’єктивної оцінки.
Так, серед експресивно-емоційних прислівників можна визначити окремі морфологічні
типи, що мають певний зв’язок з окремими
стилями мовлення [4, с. 243].
Невелика
група
прислівників,
що
утворились від форм називного відмінка
іменників, мають яскраве емоційно-якісне
забарвлення: біда, смерть, страх тощо (часто
в сполучення з як). Наприклад: Льоню, тебе
хазяїн викликає. Страх задоволений тобою
(М. Стельмах). Ці прислівники властиві
емоційному розмовно-побутовому мовленню
і художньому стилю, де їх уживають здебільшого у мові персонажів [4, с. 243].
Стилістично виразніші за поодинокі різного типу повторювальні прислівники. Так,
найчастіше вживають: повторення прислівників: ген-ген, ледве-ледве, міцно-міцно,
тихо-тихо; повторення прислівників зі зміненими префіксами і суфіксами: мало-помалу,
рано-вранці, сухо-насухо; два синонімні слова: любо-дорого, тишком-нишком, частогусто; два антонімні слова: більш-меш,
видимо-невидимо, туди-сюди [4, с. 243].
Різного типу складні прислівники, що
утворилися шляхом злиття словосполучень і
речень, мають широке, емоційно забарвлене,
метафоричне значення: босоніж, достогибелі, натщесерце, нашвидкуруч, стрімголов.
Особливою експресією, просторічним і грубуватим характером відзначаються прислівники, що утворились шляхом смислового і
граматичного злиття підмета головного речення, вираженого словами біс, бог, кат, хто,
чорт і присудка у формі дієслова зна з другорядними членами (сполучними словами)
підрядного речення, вираженими прислівниками куди, звідки, де, як тощо [4, с. 244].
Серед прислівників є досить велика група
слів таких виразних за семантико-стилістич-

ним наповненням, що їх можна було б
назвати експресивним. Такі прислівники до
ділових мовних стилів не пристосовані, а
функціонують переважно в художніх текстах.
Вони мають паралельні утворення, менш
виразні слова чи звороти (доладу – добре,
горілиць – догори обличчям, зненацька –
несподівано, раптом тощо). Здебільшого
вони походять з живої усної народної мови.
Форми ступенів порівняння прислівників і
форми суб’єктивної оцінки є одним із найбільш ефективних морфологічних стилістичних засобів мовлення, які надають йому
експресії і додаткових стилістичних відтінків
(порівняння, зменшеність, збільшеність ступеня якості дії і її оцінка мовцем). Вони
можуть посилюватись додаванням слів ще,
трохи, значно, багато, куди (ще більше,
трохи більше тощо), а прислівники найвищого ступеня посилюються додаванням
префіксів як-, що-: якнайбільше, щонайбільше
[4, с. 246].
Форми суб’єктивної оцінки прислівників
часто утворюють за допомогою суфіксів еньк-, -ечк-, -есеньк-, -ісіньк- та префіксів по-,
за-.
Наприклад:
любенько,
трошечки,
любесенько, любісінько, потрошечку, замало.
Форми суб’єктивної оцінки прислівників
виражають не лише пом’якшення, зменшення
або збільшення ознаки дії, але й стосунок до
неї того, хто говорить, у зв’язку із чим такі
прислівники можуть навіть набувати протилежного значення. Наприклад: любесенько
пограбували. Прислівникові форми суб’єктивної оцінки широко вживають у розмовнопобутовому мовленні, а також у художньому
стилі мовлення, особливо в поезіях. У прозових творах вони функціонують у мовленні
персонажів, іноді в діалектній формі: поганувато, тепереньки, тутоньки, тамоньки,
осьдечки, туточки [4, с. 246].
До форм суб’єктивної оцінки наближаються прислівники з підсильними префіксами
пре-, над-, архі-, які теж відзначаються
експресією і вживаються (особливо з двома
останніми префіксами) здебільшого в публіцистичному стилі мовлення. Наприклад: препогано, надударно, архіпогано тощо [4, с. 246].
Службові частини мови – прийменники,
сполучники, частки, а також і вигуки, як
відомо, не є безпосередніми виразниками
понять. Вони вказують на характер логічного
зв’язку між поняттями, надають додаткових
відтінків значенню окремих слів. Стилістичні
можливості цих частин мови ґрунтуються на
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здатності їх сприяти відтворенню різних
типів модальності – граматичної категорії, що
виявляє ставлення мовця до змісту висловлювання, а також відношення змісту висловлювання до об’єктивної дійсності [5, с. 46].
Службові частини мови реалізують свої
стилістичні можливості у стилістичному
синтаксисі та у стилістичних фігурах, зокрема
полісиндетоні, ампліфікаціях, у сильній позиції (на початку речення):
Чи я ж тобі не вродливий,
Чи не в тебе вдався,
Чи не люблю тебе щиро,
(Т. Шевченко);
Чи з тебе сміявся
Функції прийменників не замикаються та
не звужуються в синтаксичних межах. Разом
з їхнім уживанням виявляються ще й важливі
стилістичні властивості мовлення.
Повторно вжитий прийменник, який прилягає до прикметника-означення, уже позбавлений синтаксичного навантаження. Він
підкреслює й увиразнює ознаку [2, с. 48]:
Пішла в садок у вишневий (Т. Шевченко);
За колодою, за дубовою,
Там козинії роги
(Нар. тв.).
Інші позиції повторюваного прийменника
також дають стилістичний ефект, вони
зміцнюють художні властивості мовлення.
Тут навіть саме повторення набуває певних
якостей [2, с. 48]:
За родину, за маленькую,
За Марисю молоденькую (Т. Шевченко);
З весною вас, з вербою, з водою, з бідою!
(О. Довженко).
У живому народному мовленні вживають
переосмислені прийменники. Їхнє завдання –
показати невизначеність, приблизність, неясність певних явищ. Але разом з тим вони
творять ще й нюанс художнього висловлювання [2, с. 48]:
Но що за стук, за гомін чую?
Який гармидер бачу я? (І. Котляревський);
Обід такий тривав зо три годин
(І. Франко).
Іноді структурні ускладнення прийменників надають їм стилістичного забарвлення.
Зіткнення в одному прийменнику двох
(кількох) складників творить художній ефект:
Я скочу на коня й жену без тями
Почерез поле й ліс, через яри та ями
(І. Франко);
Прийшлось їх вертати на млин побіля
Грицькової хати (Панас Мирний).
Використання сполучників також творить
витончені стилістичні фігури, які вносять до
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стилістичних ресурсів мовлення немало
нового, цікавого й досить оригінального.
Повторний сполучник і доповнює один
одного та творить такий гармонійний ряд, що
виразно підкреслює контекст і привертає до
нього увагу. В українській поезії навіть
виробилась традиція широко застосовувати
цей засіб. Своєрідні ампліфікаційні ряди,
“опоетизовані” ряди з цього і знаходимо в
багатьох майстрів поетичного слова. На такі
ряди спираються то окремі уривки, то цілі
поезії, наприклад [2, с. 49]:
І примиренному присняться
І люди добрі, і любов,
І все добро, і встане вранці
Веселий і забуде знов.
Свою недолю. І в неволі
Познає рай, познає волю
(Т. Шевченко).
І всетворящую любов
Сполучник і може пронизувати всю поезію
і творити її стилістичну основу. У такому разі
це і творить ампліфіковано-повторну систему.
Парне функціонування сполучників та і й
дає свій стилістичний ефект. Один з них у
таких випадках стає підсильним елементом
до другого, а разом вони увиразнюють
мовлення. Цей засіб походить з розмовного та
фольклорного мовлення [2, с. 51]:
Попід мостом трава росте
Та й стелиться листом (Нар. тв.);
Ой летіли лебедоньки через темний бір,
Поронили біле пір’я та й у батьків двір
(М. Рильський).
Частки – носії цілого семантико-стилістичного комплексу, з якого різні контекстуальні одиниці вичерпують певне забарвлення та ще більше зміцнюють його в певних
функціональних обставинах. Жодні інші
засоби, ні лексичні, ні граматичні, – не спроможні виразити ті особливості, які приховані
в частках. Навіть така ніби “беззмістовна”
частка, як же (ж), наповнюється новими
відтінками значень. Вона слугує засобом
підкреслення великої сили прагнення та
домагання героя, наприклад: Та невже ж мені
не вдасться хоч коли його зустріти [2, с. 33].
Вигуки характеризуються емотивно-вольовою виражальною семантикою, тому вони є
суцільною стилістичною категорією. Серед
них немає стилістично нейтральних одиниць:
Ой леле! Не нуртуй!
Цить! Хай говорить серце…
Хатинки не руйнуй!
(Леся Українка).
Ай, дай спокій!
Простежується також певна залежність
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особливостей сприйняття тексту від переважання в ньому тих чи інших частин мови.
Перенасиченість тексту дієсловами створює
відчуття його «динамізму», оскільки дієслово
за природою – засіб відтворення руху, дії,
стану, процесу. У випадку переважання іменників та прикметників текст сприймається як
більш статичний. Помічено, що вживання
займенників другої особи поглиблює ліричність оповіді, сприяє залученню читача до
роздумів автора. Службові частини мови,
зокрема вигуки, частки, збагачують текст,
надаючи йому більшої емоційності. Цю
думку якнайкраще проілюструє уривок з
твору Остапа Вишня, де нанизування слів
однієї частини мови дуже точно відтворює
атмосферу ярмарку:
Захряс майдан…
Захряс гарбами, возами, бідами, кіньми,
коровами, вівцями, волами, телятами, горшками, мисками, курми, вовною, лантухами,
хмелем, смушками, матерією, чобітьми, цукерками, пряниками, квасом, пивом, руською
горівкою, гребінками, косами, шкірами, ременем, чавунами, прядивом, хустками, полотном, дьогтем, гасом, дранками, сорочками,
спідницями, килимами, щетиною, діжками,
рогами, майками, воском, медом, малясом,
таранею, оселедцями, колесами, ходами,
склом, яйцями, запасками, плахтами, пирога-

ми, салом, м’ясом, ковбасою, смаженою рибою, ряднами, скринями, гвіздками, молотками, свинями, крамарями, циганами, баришниками, людьми, дітьми й сліпцями…
…І все ворушиться, дихає, курить, говорить, кричить, лається, мукає, мекає, ірже,
ігігікає, ремигає, позіхає, кувікає, хреститься, божиться, матюкається, заприсягається, пахне, кудкудакає, квокче, смалить
одне одного по руках, грає на грамонію, на
скрипку, «причитує»”, п’є квас, їсть тараню,
«будькає», лускає насіння й крутиться на
каруселі…
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Оксана Трошина

Народознавство як засіб формування
комунікативних компетенцій учнів на уроках
української мови
Мова відіграє найважливішу роль у
консолідації суспільства, стабільності держави, духовного й матеріального рівнів її
громадян. Низький рівень духовності, який
спостерігаємо сьогодні, виявляється у
відчуженні сучасників від національнокультурних надбань попередніх поколінь, у
незнанні народних виховних традицій та
коренів свого етносу й, звичайно, у непошані
до державної мови. Крім того, пошук
власного місця в житті, спрямованість на
успіх, бажання подолати будь-які суспільні
кризи вимагають від кожного випускника
школи дедалі більше зусиль і компетенцій
(серед яких – соціальна, комунікативна,

літературна, мистецька, комп’ютерна). Метою мовної освіти є розвиток у школярів
комунікативної компетенції, яка ґрунтується
на знанні мови, володінні мовленнєвими
уміннями й навичками, особистісному ставленні до культурних цінностей. Сучасні
методисти й мовознавці визначають такі
комунікативні компетенції:
– мовленнєву – уміння володіти мовними
законами, застосовувати знання мови на практиці й користуватися мовними одиницями;
– мовну – знання одиниць мови та
правил їхнього поєднання;
– предметну – уміння на основі активного володіння загальною лексикою відтворю69
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вати у свідомості картини світу (професійні,
наукові, енциклопедичні знання);
– культурну – знання про культурні
предмети і явища, поняття й образи;
– прагматичну – здатність до здійснення
мовленнєвої діяльності, зумовленої комунікативною метою, до вибору необхідних форм,
типів мовлення, урахування функціональностильових різновидів.
Формування вищеназваних комунікативних компетенцій і є основною метою
навчання мови в сучасній школі. При цьому
особливо ефективно формувати комунікативні компетенції учнів на уроках української
мови можна, використовуючи засоби народознавства як системи усіх знань про український народ. По-перше, тому, що тільки
завдяки рідній мові найповніше можна
ознайомитися із досвідом попередніх поколінь; по-друге, через те, що українська мова й
українське народознавство взаємопов’язані у
національній системі освіти й виховання. Так,
визначальною рисою «національно свідомої,
духовно багатої мовної особистості» (розвиток якої передбачений основною метою вивчення української мови згідно з програмою) є
саме національна свідомість і почуття національної гідності. Отже, забезпечення основної
мети вивчення української мови в школі
неможливе
без
системи
знань
про
український народ, про особливості його
побуту й трудової діяльності: основних і
допоміжних галузей господарювання, домашніх промислів та ремесел, народного одягу,
харчування, народної медицини й календаря,
а також звичаєвості, сімейної (родинної)
обрядовості, світоглядних уявлень, вірувань,
народної моралі, фольклору, свого роду й
родоводу. Рідна мова, історія (особливо славні й тривожні сторінки запорізької старовини,
Січового Стрілецтва, УГА, УПА, ОУН, усі
періоди державотворення), краєзнавство та
етнографія, народна педагогіка й родинна
етнопедагогіка, народні та національні
символи – все це входить у містке поняття
«народознавство».
Шляхи, якими реалізую «Народознавство як засіб формування комунікативних
компетенцій учнів на уроках української
мови», – це:
– застосування текстів різних стилів,
жанрів і типів мовлення – кращих їхніх
зразків на народознавчі та етнографічні теми;
– проведення уроків розвитку зв’язного
мовлення у народознавчому аспекті;
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– реалізація вимог мовленнєвої змістової
лінії в єдності чотирьох її компонентів –
слухання, читання, говоріння і письма – на
народознавчому матеріалі;
– створення групових творчих проектів
на теми української фразеології;
– написання творів-мініатюр за темами
українських народних прислів’їв і приказок;
– проведення тематичних уроків української мови (зокрема, в дні національних і
релігійних свят – за народним календарем);
– створення системи мовленнєво-комунікативних вправ і завдань народознавчого
характеру;
– застосування комунікативних розминок
на народознавчій основі;
– розробка, апробація і видання навчальних посібників серії «Соколятко» (дидактичний матеріал з місцевого краєзнавства
Сокальщини).
Тексти народознавчої тематики добираю
з праць відомих народознавців та етнографів:
Миколи Костомарова, Михайла Драгоманова,
Олекси Воропая, Василя Скуратівського,
Олександра Ковальчука; істориків: Дмитра
Яворницького, Михайла Грушевського, Антона Лотоцького, Юрія Руденка; письменників:
Бориса Грінченка, Тараса Шевченка, Лесі
Українки, Івана Франка, Андрія Чайковського, Михайла Стельмаха, Павла Загребельного, Романа Іваничука. Використовую навчальні посібники Олексія Неживого, Віктора
Ужченка, Олександри Глазової, Інни Приходько, Дмитра Кобцева. Тож учням для
вивчення тем мовної змістової лінії на різних
етапах уроку пропоную проаналізувати текст
народознавчого характеру: визначити його
тему, основну думку; назвати й обґрунтувати
стиль і жанр мовлення; виділити види й
засоби мовного зв’язку речень; пояснити
застосування певних мовних одиниць для
досягнення мети висловлювання. Такий
підхід забезпечує взаємозв’язок в оволодінні
мовленнєво-комунікативними вміннями й
засвоєнні мовних одиниць, тобто у формуванні мовленнєвої й мовної компетенцій –
складових
комунікативної
компетенції.
Тексти народознавчого характеру збагачують
думками й переживаннями, викликаними вже
самим їхнім змістом (культурна компетенція).
Внаслідок роботи з народознавчими творами
учні вчаться добирати найдосконаліші мовні
засоби і користуватися ними під час
побудови власних висловлювань (предметна й прагматична компетенції).
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Тексти для таких видів мовленнєвої діяльності, як аудіювання, читання вголос і
мовчки, наприклад, у 5–6 класах згідно з
народознавчими темами соціокультурної
змістової лінії підбираю за розділами:
«Українська мова – найбільша духовна
цінність українського народу», «Краса і багатство рідного краю», «Давнє героїчне
минуле України», «Історія мого міста, села»,
«Відомості про звичаї й традиції рідного
краю», «Народні свята в Україні», «Народні
обереги», «Традиційна повага до старших»,
«Народні митці України». Відповідно – для
усних і письмових монологічних висловлювань у 5–6 класах пропоную такі теми: «Мова
– найцінніший скарб мого народу», «Якою я
хочу бачити свою Батьківщину?», «Моя
улюблена квітка, що є народним символом»,
«Українські обереги в моєму житті», «Які
народні символи я знаю?», «Якого видатного
співвітчизника я хочу наслідувати?». У максимально наближених до реальності комунікативних умовах – у парах і групах – відбувається складання й розігрування діалогів на
народознавчі теми. Учням пропонується
певна ситуація спілкування. Досягаючи визначеної комунікативної мети, вони повинні
поділитися особистими враженнями, спостереженнями, обмінятися думками, життєвим
досвідом, а при цьому дотримуватися норм
української літературної мови, правил спілкування. Щоб забезпечити систематичний і
різнобічний мовленнєво-комунікативний розвиток учнів протягом усього періоду їхнього
навчання у школі, використовую систему
монологічних і діалогічних висловлювань у
порядку зростання їхньої складності.
Намагаюся майже на всіх уроках здійснювати внутрішньопредметний зв’язок із
фразеологією, прислів’ями, приказками,
що дає змогу постійно збагачувати мовлення
учнів цими неперевершеними перлинами
народної творчості. Ефективним прийомом є
створення групових проектів на матеріалі
української фразеології (наприклад, «Українські фразеологізми з ключовим словом «око»
(тема для І групи), «Українські фразеологізми
з ключовим словом «вухо» (для ІІ групи),
«Українські фразеологізми з ключовим
словом «зуб» (для ІІІ групи), «Українські
фразеологізми з ключовим словом «ніс» (для
ІV групи). Готуючи проекти, члени кожної
групи підбирають відповідні фразеологізми,
за допомогою словників розтлумачують їхнє
значення, досліджують особливості поход-

ження. Складаючи твори-мініатюри, беручи
участь у конкурсі-ярмарку власної творчості
(віршів, малюнків, кросвордів, ребусів) за
темами українських фразеологізмів, учні
вчаться розуміти узагальнено-образне значення фразеологізмів та їхню роль у розмовнопобутовому та художньому мовленні. Темами
для творів-мініатюр пропоную і прислів’я:
«Терпіння і труд усе перетруть», «Лине до
серця не стріла, а слово», «Людина без
Вітчизни – як соловей без пісні», «Або волю
здобути, або вдома не бути», «Хто знання
має, той мур зламає». Пояснюючи ці стислі та
влучні народні вислови, діти описують, як у
них відобразився культурно-історичний досвід народу, його національні й загальнолюдські цінності. Так розвивається мислення,
мовлення школярів, збагачується їхній досвід.
Усі ці чинники, безумовно, сприяють цілісному формуванню комунікативних компетенцій.
Розвиткові комунікативних компетенцій
ефективно сприяють тематичні уроки, розроблені на народознавчій основі.
1) Народознавча тема – «Із землі краси –
квіток – виплітаємо вінок» (Тема мовної змістової лінії – «Речення з однорідними членами
(без сполучників і зі сполучниками)», 5 клас).
2) Народознавча тема – «9 листопада –
День писемності» (Тема мовної змістової лінії
– «Іменник як частина мови: загальне
значення, морфологічні ознаки, синтаксична
роль», 6 клас).
3) Народознавча тема – «Легенди рідного
краю» (Тема мовної змістової лінії – «Відмінки іменників, їхнє значення», 6 клас).
4) Народознавча тема – «Історія Сокальщини в датах і числах» (Тема мовної
змістової лінії – «Числівник як частина мови:
загальне значення, морфологічні ознаки,
синтаксична роль», 6 клас).
5) Народознавча тема – «Із княжого Львова відлунюють дзвони» (М. Козакевич) (Тема
мовної змістової лінії – «Повторення та узагальнення вивченого. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях», 7 клас).
6) Народознавча тема – «Моє родовідне
дерево» (Тема мовної змістової лінії –
«Частини мови», 7 клас).
7) Народознавча тема – «Ті працьовиті
українці…» (Тема мовної змістової лінії –
«Дієслово: загальне значення, морфологічні
ознаки, синтаксична роль», 7 клас).
8) Народознавча тема – «Легендарний
образ козака Мамая» (Тема мовної змістової
лінії – «Форми дієслова: неозначена форма,
71
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особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то», 7 клас).
9) Народознавча тема – «Видатні мовознавці України» (Теми мовної змістової лінії
– «Головні та другорядні члени речення.
Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Простий і складений присудок (іменний
і дієслівний)», 8 клас).
10) Народознавча тема – «Калина – народний символ України» (Теми мовної змістової
лінії – «Означення, додаток і обставини як
другорядні члени речення. Прикладка як різновид означення. Види обставин (за значенням). Порівняльний зворот», цикл уроків для
8 класу).
11) Народознавча тема – «Благословіть
колядувати…» (Тема мовної змістової лінії –
«Повні й неповні речення. Тире в неповних
реченнях. Інтонація неповних речень», 8 клас).
12) Народознавча тема – «Стояла тополя
край чистого поля…» (Тема мовної змістової
лінії – «Повторення вивченого у 8 класі. Просте
неускладнене й ускладнене речення», 9 клас).
Тематичні уроки на народознавчі теми
передбачають формування всіх видів комунікативних компетенцій: мовної (адже вивчаються теми мовної змістової лінії), мовленнєвої (на основі народознавчого матеріалу
учні здобувають мовні знання, розвивають
навички, вчаться застосовувати їх на практиці), предметної (в уяві школярів постає
цілісна картина українського народного
життя), культурної (українське народознавство подає відомості про духовну й матеріальну культуру українців), прагматичної (на
основі кращих текстових зразків на народознавчу тему учні виконують певні комунікативні завдання – таким чином формується
здатність до здійснення власної мовленнєвої
діяльності з певною комунікативною метою).
Крім того, на всіх етапах тематичних уроків
використовую форми й методи, які мають
чітку комунікативну спрямованість.
Такі форми й методи значно підсилюють
комунікативний характер і тих уроків, на
яких народознавчий матеріал залучаю фрагментами. Ефективними серед них є невеликі
творчі вправи, які сучасні методисти, намагаючись підкреслити їхню роль у формуванні
комунікативних компетенцій, називають мовленнєво-комунікативними. Основне навчальне завдання таких вправ – забезпечити
мотиваційну основу для використання мовних одиниць у мовленні.
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Мовленнєво-комунікативні вправи на
народознавчій основі
5 клас
1) Уяви, що тебе несподівано запросили
виступити в одній із радіопередач. Тобі
запропонували підготувати словесний мініпроект «Заквітчаймо свою Україну». Після
написання міні-проекту виконується завдання
– визначити мовні засоби зв’язку речень.
(Тема мовної змістової лінії – «Мовні засоби
зв’язку речень у тексті»).
6 клас
2) До тебе приїхав ровесник з іншого
обласного (районного) центру. Розкажи йому
про визначні місця, пам’ятки архітектури
Львова (Сокаля). Використай іменники, які
пишуться з великої букви і в лапках. Поясни
написання власних і загальних назв (Тема
мовної змістової лінії – «Правопис іменників.
Велика буква і лапки у власних назвах»).
3) Ти став переможцем Міжнародного
конкурсу знавців рідної мови імені Петра
Яцика. Тобі треба помістити на сайті в
Інтернеті невеличку розповідь про себе і свою
сім’ю. Підкресли займенники, надпиши їхні
види. (Тема мовної змістової лінії – «Розряди
займенників за значенням»).
7 клас
4) До тебе зі Сходу України приїхали
однолітки на Різдво Христове. Зацікав їх
своєю розповіддю про звичаї та обряди,
пов’язані зі Свят-вечором, Колядою. Сподіваюся, що ти виявиш гостинність і запросиш
гостей і наступного року до себе в гості.
Підкресли всі дієслова, визнач (надпиши)
їхні форми. (Тема мовної змістової лінії –
«Форми дієслова»).
8 клас
5) Ти – вчений-фольклорист. Нагадай школярам про особливості народних прислів’їв.
Намагайся навести якнайбільше прикладів
цих стислих, влучних висловів. Визнач,
якими реченнями за складом граматичної
основи є використані тобою прислів’я. Якщо
речення односкладне, назви його вид. (Тема
мовної змістової лінії – «Односкладні прості
речення з головним членом у формі присудка.
Види таких речень»).
6) У вашій школі створюється етнографічний музей. Допоможи зі своїми однокласниками зібрати експонати. Опиши, як організувати цю роботу та які саме експонати потрібні для експозиції музею. Використай однорідні члени речення. Поясни розділові знаки.
(Тема мовної змістової лінії – «Коми між
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однорідними членами»).
7) На етнографічній конференції у Львові ти
представляєш Сокальщину. Учасників багато.
Тобі треба виступити з невеличким, стислим
повідомленням «Видатні люди мого краю».
Намагайся використати відокремлені поширені й
непоширені прикладки. Поясни розділові знаки.
(Тема мовної змістової лінії – «Розділові знаки
при відокремлених прикладках»).
Мовленнєво-комунікативні вправи на
народознавчій основі досить ефективні, тому
що, з одного боку, допомагають якісно засвоювати граматичний матеріал, виробляють
уміння й навички практичного володіння
мовою, сприяють збагаченню словникового
запасу учнів, розвитку мовлення, мислення,
уяви (а отже, розвивають мовленнєву й мовну
компетенції), формують здатність до здійснення мовленнєвої діяльності, зумовленої
певною комунікативною метою, до використання функціонально-стильових різновидів
мовлення (прагматична компетенція), а з
іншого, тримають дітей під благодатним
впливом традиційної культури рідного народу, що надзвичайно важливо, адже, як
пам’ятаємо, предметна й культурна компетенції теж належать до комунікативних компетенцій.
Отже,
метою
мовленнєвокомунікативних вправ на народознавчій
основі є формування усіх видів комунікативних компетенцій школярів під час ситуативної мовленнєвої діяльності, наближеної до
реальної – такої, яка цілком може відбутися
за певних обставин. Залежно від часу умови
для комунікативних вправ можна перетворити в конкурсні, що ще більше зацікавить
учнів і значно активізує їхню роботу на уроці.
Комунікативні розминки на народознавчій основі – це невеличкі вправи, які
передбачають створення усних зв’язних висловлювань на певну народознавчу тему
(підтему більшої теми). Запитання й завдання,
що подаються у цих вправах, можуть не
стосуватися
мовного
матеріалу,
який
вивчається на уроці, але відповідають
народознавчим
темам
соціокультурної
змістової лінії.
Зразки комунікативних розминок на
народознавчій основі
5 клас
1) Що саме із життєвого досвіду народу
передає зміст прислів’я «Добре того навчати,
хто хоче все знати»?
2) До чого зобов’язує кожного з нас фразааксіома «Я – українець (українка)»?

6 клас
3) Чому сорочка-вишиванка з давніх-давен
вважається оберегом українців?
4) Що, на вашу думку, є символом нездоланності українців?
7 клас
5) Чи відчуваєте ви відгомін минулого у
вашому рідному місті (селі)?
6) Чи погоджуєтесь ви з думкою, що «історія
кожного роду становить літопис усього
народу»?
7) Які риси характеру з давніх-давен
притаманні українцям?
8 клас
8) Чи хотілося б вам щось повернути з побуту
українців минулого ? Якщо так, то що саме?
9) Для чого Україні потрібна «Червона
книга»? Від чого найбільше залежить збереження рідкісних видів тварин і рослин? (Який
зв’язок між поняттями «екологія природи» й
«екологія душі»?)
9 клас
10) Що у різні часи думав наш народ про
власну державу?
11) Як ви розумієте слова сокальської поетеси Любові Бенедишин: «А я на Україні – тужу
за Україною…»? Свою думку обґрунтуйте.
Мета проведення комунікативних розминок на народознавчій основі – удосконалювати зв’язне мовлення учнів, формувати в них
здатність здійснювати мовленнєву діяльність
згідно з поставленою комунікативною метою,
навчати переконливо викладати свої думки,
при потребі дискутувати, використовуючи
переконливу аргументацію; прилучати школярів до вивчення культури, історії, традицій,
обрядів та побуту рідного народу; розвивати
потребу в збагаченні власної лексики. Отже,
комунікативні розминки на народознавчій
основі сприяють формуванню таких комунікативних компетенцій, як мовленнєва, прагматична, предметна та культурна.
Особливо ефективним у викладанні рідної
мови є використання на уроках дидактичного матеріалу з місцевого краєзнавства
Саме тому в мене виникла ідея створити
навчальні посібники під назвою «Соколятко».
Я розробила й видала два посібники: «Соколятко. Дидактичний матеріал з краєзнавства
на уроках української мови, 5 клас» (рецензії
кандидата філологічних наук, наукового
працівника Інституту народознавства НАН
України Є. А. Луня та вчителя-методиста
української мови і літератури Г. М. Потоцької); «Соколятко. Краєзнавчий матеріал на
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уроках української мови, 6-7 класи» (рецензія
кандидата філологічних наук, заступника
директора
ЛОІППО
Н. М. Пастушенко).
Кожна практично-пізнавальна вправа посібників «Соколятко» має три завдання: перше –
до змісту текстового матеріалу (в основному,
визначення теми, ідеї, стилю й типу мовлення; з’ясування частин тексту; пояснення
слів чи словосполучень; висловлення власних
думок про події й героїв, про зв’язок змісту
тексту з історією, культурою всієї України,
тобто такі завдання, які формують здатність
учня до усвідомлення прочитаного тексту
краєзнавчого характеру); друге – для вивчення або повторення матеріалу мовної змістової
лінії; третє – творче завдання (здебільшого
для розвитку усного й писемного зв’язного
мовлення – побудови монологічних чи діалогічних висловлювань на народознавчі теми).
Перше й третє завдання мають яскраву
комунікативну спрямованість.

план. Розкажіть за планом, що ви дізналися
про історію рідного краю.
II. Спишіть, ставлячи прикметники в
потрібному відмінку, числі й роді.
III. Складіть і запишіть закінчення тексту.
Підкресліть прикметники та пов’язані з ними
іменники.
(Прудкий) хвилі Бугу виблискують (загадковий) синявою… Ніби хочуть розповісти, як
починалось на (рідний) сокальчанам території
(людський) життя… З давніх-давен тут жили
(слов’янський хліборобський) племена. У ІХХ століттях одне з них, що мало назву «бужани», увійшло до складу (могутній
староукраїнський) держави – (Київський)
Русі, а пізніше – до (Галицько-Волинський) і
(Белзький) князівств. (Старовинний) місто
Белз вперше згадується в літописах за 1030
рік. Документи тих (давній) часів не містять
згадок про Сокаль. Однак є докази, що люди
селилися тут вже у перші століття нашої ери.1

Практично-пізнавальні вправи з посібника
«Дидактичний матеріал з краєзнавства на
уроках української мови, 5 клас»

3. І. Дайте усні відповіді на запитання.
Назвіть використані у відповідях й у запитаннях займенники. На що вони вказують?
ІІ. Запишіть ці займенники, визначте їхній
відмінок, особу, число і рід (якщо є).
ІІІ. Напишіть невеличку розповідь «Ось
така моя сім’я», використавши якнайбільше
особових займенників. Займенники підкресліть.
1. У якому місті (селі), якого району і якої
області ти живеш?
2. Чи знаєте ви, чому так називається рідне
для вас місто (село)? Чи є у нього історичне
минуле?
3. Чи відомі вам легенди і перекази про
рідний край? Про що вони розповідають?
4. А як називається держава, у якій ви
живете? Коли вона здобула незалежність?

Повторення вивченого в початкових класах
Частини мови
1. I. Прочитайте вірш Геннадія Родічева –
сокальського поета, який пише твори для
дітей. Назвіть слова, що належать до відомих
вам частин мови.
II. Випишіть іменники, визначте їхній рід,
число, відмінок.
III. Спробуйте скласти віршик за опорними словами.
………………….малята
………………….лебедята
………………….пам’ятайте
…………………дбайте.
ГОДУЮ ЛЕБЕДІВ
Край місточка через Буг,
Де водою вкритий луг,
Зграйка радісних малят
Кришать хліб для лебедят,
Підпливають лебеді,
Крихтами не гребують.
Пір’я біле мов сніжок
(доторкнутися б разок!).
Ближче підступаю –
Я також для лебедів
Скибку хліба маю.
(Геннадій Родічев)
2. I. Прочитайте текст. Складіть його
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4. І. Прочитайте поезію. До якого типу
мовлення її можна віднести? Про що роздумує автор, спостерігаючи за річкою –
притокою Західного Бугу?
ІІ. Випишіть дієслова і вкажіть, якщо
можна, їхній час, число, особу, рід. Визначте,
до яких дієвідмін вони належать.
ІІІ. Напишіть кілька поетичних чи
прозових рядків про ріку вашого дитинства
(Буг, Рата, Солокія, Білий Стік, Варяжанка,
Спасівка, Желдець, Вишнівка).
Рата (уривок)
1

Ера – відповідна система літочислення; період,
докорінно відмінний від попереднього.
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Тече Рата, тече
крізь дитинство моє,
тут дитинство і юність,
і школа.
Перші кроки робив,
пізнавати учивсь,
тут зродилася думка
прозора.
(Ілля Фостик)
5. I. Прочитайте речення. Чи потрібно нам
знати такі відомості про рідний край? Чому?
II. Випишіть сполучники і прийменники у
дві колонки.
III. Що ви знаєте про історію інших міст і
сіл Сокальщини? Складіть на цю тему своє
речення. Надпишіть, які частини мови ви
використали у ньому.
1. Давній Угнів був оточений ровами та
валами 1 у вигляді чотирикутника, а на полі,
що звалося Замчисько, стояв замок.
2. У 1980 році жителі Белза спорудили
Пам’ятний знак на честь 950-річчя першої
письмової згадки про рідне місто.
3. Довго стояла в Двірцях монастирська
церква, збудована ігуменом Петром, але в
XVII столітті якийсь розбійник її спалив.
Практично-пізнавальні вправи з посібника
«Краєзнавчий матеріал
на уроках української мови, 6–7 класи»
Тема мовної змістової лінії – «Правопис
дієприкметників.
Написання -н- у дієприкметниках та нн- у прикметниках дієприкметникового
походження. Не з дієприкметниками»
1. І. Прочитайте текст. Що пояснює
читачам сучасний краєзнавець, історикнауковець Ярослав Книш?
ІІ. Випишіть у дві колонки прикметники й
дієприкметники, в яких треба вставити одну
чи дві букви н. Орфограми підкресліть і
поясніть.
ІІІ. Доповніть текст, передавши зміст
одного з народних переказів Сокальщини.
Використайте прикметники дієприкметникового походження.
Протягом багатьох століть страш..им лихом для українських земель були спустошливі
турецько-татарські набіги. Події цих далеких
1

Вал – тут: високий земляний насип навколо
міста

Ігумен – настоятель чоловічого монастиря

часів знайшли своє відображення в числе..их
народ..их переказах, які побутували на Сокальщині. Скупі рядки збереже..их архів..их
документів, літописів і хронік найчастіше
повідомляють лише рік ворожого нападу й
описують заподія..у ним шкоду. Використовуючи й наповне..і достовір..ими
фактами перекази, і витворе..і із знач..им
домислом легенди, ми можемо значно
повніше відтворити цю минулу епоху. Проте
швидкопли..ий час встиг безжально знищити
чимало цих дорогоці..их перлин народ..ої
творчості. Лише незнач..а частина легенд і
переказів була записа..а й частково
надрукова..а (За Ярославом Книшем).
2. Прочитайте текст. Що вам запам’яталося про Василя Осташевського?
ІІ. Спишіть, розставляючи пропущені
розділові знаки і вставляючи букви (одну чи
дві н). Ці орфограми підкресліть і поясніть.
ІІІ. Складіть усне висловлювання про
одного з талановитих земляків. Використайте
дієприкметникові звороти.
КОМПОЗИТОР З ХЛІВЧАН
У 1937 році Василь Осташевський керував
міша..им хором села Хлівчани
Вікторові
на
відкритті
пам’ятника
Матюку, священикові-композиторові прославле..ому далеко за межами Сокальщини. На
цих урочистостях був присут..ій молодий
Станіслав Людкевич.
1940 – 1941 роки… Передмістя Берліна…
Завод «Сіменс»… Репетиціями хору організова..ого галичанами-українцями займався
композитор Василь Осташевський. У репертуарі співаків-в’язнів звучали непереверше..і
українські народ..і пісні. Найчастіше виконували улюбле..у «Ой, верніться, літа мої».
Хоч німці не розуміли слів їм була до
вподоби розвине..а впродовж віків незрівня..а
мелодійність української пісні.
… Коли Осташевський воював у рядах
УПА ворожа куля обірвала його славет..е
сповне..е героїзму молоде життя. Похова..ий
у селі Пристань (За Петром Мавком).
І. Прочитайте. Чим схвилювала вас доля
випускника Сокальського педучилища Івана
Омеляна?
ІІ. Випишіть у три колонки дієслова,
дієприкметники (разом з пояснюваними чи
залежними словами) і прикметники, в яких
треба розкрити дужки. Ці орфограми
підкресліть і поясніть. Назвіть інші
дієприкметники тексту.
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ІІІ. Складіть і запишіть чотири речення з
одним і тим самим прикметником на всі
правила написання з не.
(НЕ)СКОРЕНИЙ ГЕРОЙ
Вересень. Діти йдуть до школи… А мій
спогад про вчителя, який (не)встиг повчити
дітей, який своїм гарним каліграфічним
почерком так і (не)написав на шкільній
дошці хоча б одну фразу: «Я люблю
Україну». (Не)завчену під примусом, а
вистраждану в роздумах… Міг би, але
(не)судилося… Вдивляюся в (не)знищену
часом фотографію Івана Омеляна, народженого 1920 року в Боб’ятині в селянській
родині. Погляд юнака відкритий і замріяний,
як у Василя Симоненка… Скеруванням на
роботу вчителя Іван (не)скористався. У його
серці сплелися (не)згасаюча любов до
України й (не)в’януча жага бачити її вільною,
ні від кого (не)залежною. Всім своїм єством
юнак (не)навидів радянських гнобителів.
Тому і пішов в УПА. Восени 1948 року наш
(не)скорений герой загинув – з (не)використаним дипломом вчителя в кишені й зі
своєю (не)переможною любов’ю. Місце поховання Івана Омеляна, на жаль, (не)встановлене (За Володимиром Полянчуком).
Завдяки такій трирівневій структурі
практично-пізнавальні вправи посібників
краєзнавчої серії «Соколятко» ефективно
сприяють формуванню комунікативних компетенцій школярів. Треті завдання практичнопізнавальних вправ – це ті ж мовленнєво-комунікативні вправи, про які вже згадувалося
вище.
Отже, кожен урок рідної мови повинен
сприяти
формуванню
комунікативних
компетенцій школярів. Найефективніше це
досягається через широке, систематичне й
цілеспрямоване використання народознавчого матеріалу.
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Українська література
Інна Приходько

Тема національної зради у творчості І. Нечуя-Левицького
«Націоналізм – то вічна форма, в якій
з’являтиметься й ростиме людське живоття на
землі», – це кредо персонажа-вчителя з роману І. Нечуя-Левицького «Над Чорним морем» і кредо самого письменника, стрижнем
життя і творчості якого була українська ідея,
як про це писав С. Єфремов [2, с. 416]. Натура
цілісна, безкомпромісна у своєму українстві,
Нечуй-Левицький мав загострене почуття
національної кривди, національного болю,
національної гідності. Через усю його
творчість – художні твори, публіцистику,
культурологічні трактати, соціонічні висліди
– можна простежити наскрізну проблему, яка
найбільше боліла митцеві, яка є бідою нашої
нації, бідою, що стала спадщиною тривалого
колоніального ярма, неволі, – проблему денаціоналізації, ренегатства (зради), наявності
численних перевертнів, моральних покручівяничар.
Невтомний борець проти «обрусения
инородцев», І. Нечуй-Левицький називав речі
своїми іменами, висловлював перестороги,
звернені до українців майбутнього, ХХ і ХХІ
століть, перед офіційною імперською політикою: «Великоруськими школами скрізь
повбивати невеликоруські літератури, а потім
попсувати й самі національності і в кінці
всього з усіх поробити колись москалів,
великорусів» [8, Х, с. 92]. Усі окраїни, «матушку Рассею» міцно стягти «православієм,
як залізними обручами» [8, Х, с. 93], а
закордонних слов’ян-братів теж «надарити»
своїм «язиком» – забувають тільки, що
«великоруський язик не сам дійшов до
границі імперії, а його допхали туди сотні
тисяч російського війська, тюрми та Сибір»
[8, Х, с. 93]. Вражають глибиною народознавчі студії Нечуя-Левицького, його тонкі спостереження, влучні оцінки, що були наслідком
компаративного (порівняльного) аналізу звичаїв, обрядів, особливостей психіки, світосприймання різних народів, зокрема українців
та їхніх північних сусідів, і – застереження:
«… це наше лихо – що ми слав’яни, що ми
близькі до великорусів. Україну жде погана
перспектива в Росії, перспектива темна як
ніч» [10, с. 154]. То – 1880 рік. Гострим

полемістом постає Нечуй-Левицький у праці
«Українство на літературних позвах з
Московщиною», яку понад сто років не
перевидавали, і лише в кінці 90-х років ХХ ст.
видрукували у Львові, а в 2005 р. вдруге її
видали в ЛНУ ім. І. Франка [10]. Згадуємо все
це, оскільки публіцистика Нечуя-Левицького
невідривно пов’язана з його художніми
творами, ознайомлення з нею дало б
можливість учителеві краще збагнути ідейноестетичні позиції письменника.
Художня спадщина Нечуя-Левицького,
яку становлять понад п’ятдесят творів і
різножанрова і розмаїта з погляду тематичнопроблемного. Панорама минулого й сучасного письменникові життя України в тій
спадщині об’ємна, малювання пластичне,
звучання поліфонічне. Людське життя постає
і трагічним, і комічним боком, та ніколи –
двоколірним чорно-білим поєднанням, а
завжди – у складному сплетінні антиподових
явищ. Персонажі Нечуя-Левицького – індивідуальності, більш чи менш масштабні, але
завжди цікаві, чи то інтелігенти, чи селяни, чи
духовні особи. Малюючи буття свого народу,
автор спонукає читача замислитись над
кардинальними проблемами й водночас
постійно вводить його в трагічне дійство, у
свою одвічну тривогу: що буде з українцями,
чи збережуть вони свій національний дух, чи
займуть гідне місце в цьому світі [11, с. 17].
Це виводить творчість Нечуя-Левицького за
межі, визначені йому літературознавством
доби тоталітаризму, межі суто селянського
письменника.
Особливе місце у творчому доробку І. Нечуя-Левицького посідає історична тема. Його
зацікавленість українською історією була
постійною. Свідченням тому є численні історико-популярні праці письменника: «Унія і
Петро Могила» (1875), «Перші київські князі
Олег, Ігор, Святослав і святий Володимир»
(1876), «Татари і Литва на Україні» (1876),
«Український гетьман Богдан Хмельницький
і козаччина» (1878), «Українські гетьмани
Іван Виговський та Юрій Хмельницький»
(1879), «Український гетьман Бруховецький
та Тетеря» (1899), «Наша історія» (1909),
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«Хто були скіфи й сармати» (1915) та ін. Як
слушно підкреслював дослідник Р. Міщук,
популярні історичні праці та художньоісторичні твори Нечуя-Левицького «з’явилися
в той час, коли починає активно складатися
українська політична думка», коли сформувалася новітня українська історіографія, з’явилися праці М. Костомарова, П. Куліша,
М. Драгоманова, В. Антоновича, О. Лазаревського, М. Грушевського, О. Єфименко,
С. Томашевського, О. Левицького, що поривали з традиційними уявленнями російських
та польських істориків про українську історію
як складову загального російського чи
польського процесу й підходили до «попереднього обґрунтування ідеї самостійного
розвитку українського народу» [7, с. 493]. У
це тло органічно вписується й художньопубліцистичне осмислення української історії
Нечуя-Левицького, чиї популярні виклади
можна вважати, думаємо, фактом його
просвітницької діяльності [12, с. 84].
Спираючись на документальні джерела,
Нечуй-Левицький популярно «розповідає»
історію, окреслює при цьому постаті історичних діячів, подає влучні й лаконічні
характеристики. Наприклад, про Павла Тетерю зустрічаємо таке: «…купив собі гетьманство за гроші» – «хитра Степанида (дружина П. Тетері – І. П.) обдарила батьківськими грішми значних козаків, і вони вибрали
гетьманом Тетерю». За Виговського тримався
Польщі, дістав от короля маєтності, дав їх у
заставу і з великими грішми приїхав на
Україну. «П. Тетеря не мав ні великого
розуму, ні совісті, ні чести, ні любові до
України. Бувши приятелем Виговського, він
потім згубив єго самого з світу. Він опісля
покинув і православну віру і став ляхом, як
ставали ляхами давні українські дворяни, так
як Вишневецький, Чарторийські й инчі» [12,
с. 85]. Виклад історії в Нечуя-Левицького
живий, в міру емоційний і, головне, – з
певними акцентами.
Акцентовано саме думку про те, що стати
перевертнем – то найстрашніше зло, непрощенний гріх. Ця ідея об’єднує й художні
твори І. Нечуя-Левицького на історичну тему:
драматичні – «Маруся Богуславка» (1875), «В
диму та в полум’ї» (1910), казку «Запорожці»
(1873), романи «Князь Єремія Вишневецький» (напис. 1897), «Гетьман Іван Виговський» (1899) та ін. Згадаймо казку «Запорожці». Поставмо учням питання: чи випадково ця казка (вона вивчається фрагментами в
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5 класі) написана 1873 р.? Яка чорна дата
наближалася? Очікувана відповідь: 100 років
зруйнування Запорізької Січі 1775 р.
Казка, що була під забороною в
підросійській Україні, надрукована вперше у
Львові 1873 р., прозвучала як величний хорал
козацтву, як щемкий реквієм, як розпачливий
витвір народної уяви – у легендах, де
голосилося – ні, на пропала Січ, вона під
водами Дніпра, не пропали козаки-лицарі. З
тим не могли змиритися українці. Твір НечуяЛевицького нагадував тодішньому читачеві
(чи й тільки тодішньому? А, може, й
нинішньому?) про козацьких гетьманів, про
славну минувшину України. І нагадування це
– тоді, коли заборонено було писати про Січ і
козаків. Вже чого варті порівняння: гетьман
(під водами Дніпра, у фантастичній підводній
Січі – за численними, повторюємо, легендами) у Нечуя-Левицького «високий, як Палій,
гарний, як Мазепа, сміливий, як Богдан
Хмельницький» [12, с. 88]. Писати отак тоді,
коли Мазепрі проголошували анафему, а про
Січ не велено згадувати, писати отак було
архісміливо [12, с. 88]. Як сміливо було писати і про Виговського, писати документовано,
писати об’єктивно. До речі, у публікаціях 90х років ХХ ст. та початку ХХІ про вивчення
казки «Запорожці» у 5 класі (казки політичної, яку не в 5 класі потрібно читати, а
вивчати з коментарем у 10-му) автори
(А.Ситченко, Н. Огренич, Л. Нерубайська та
ін.) чомусь ігнорують обставини створення,
історію друку казки, значні купюри, допущені
в ІІ томі 10-томного видання творів І. НечуяЛевицького, де було повторено текст за
київським цензурованим виданням 1874 р. і
зовсім не взято до уваги повний, автентичний
текст Нечуя-Левицького у львівських виданнях 1873 р. й подальших років. Ця обставина
значно спотворює трактування змісту та ідейної спрямованості казки «Запорожці»: опущено в тих «статтях-вивченнях» і факт знищення Запорізької Січі за наказом Катерини ІІ, і
сваволі московського війська в Україні, не
згадано й про те, що нові (на час написання
казки) покоління нічого не знають про козаків
через суворі заборони, і про цілком прозорі
алегорії в казці – це все є у нецензурованому
тексті [див. про всі купюри – 12, с. 90-91].
Тема національної зради на повний голос
зазвучала в романі «Князь Єремія Вишневецький». Не випадково в його підзаголовку
спершу було – «Перевертень». Письменника
зацікавила психологія перевертня, процес
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формування такого типу, як Єремія Вишневецький (1612-1651). Події в романі відбуваються в середині XVII ст. У центрі –
нащадок (онук) славного Байди-Вишневецького, найбагатший в Україні князь, славолюбний і владолюбний, покатоличений і садистично нещадний до українців. Мають рацію ті
автори, які визначають жанровий різновид
цього твору як «історико-біографічний роман» [1, с. 3], маючи на увазі й історію життя
персонажа, і становлення його як сильної
особистості: «з непокірливою вдачею», «ніколи не принижувався і за певних умов міг
успадкувати славу Байди-Вишневецького» [1,
с. 3]. Про дитинство, особливості виховання
Яреми йдеться у І розділі роману, але він
зазнав певних авторських правок, що спостерегла дослідниця О. Пода, аналізуючи архівні
рукописи Нечуя-Левицького [13, с. 44]. Ця
авторка коментує розбіжності, викреслення з
тексту рукою письменника, з’ясовує вплив
зроблених ним коректур на композицію й
зміст роману, суть змін щодо образу
головного персонажа, спираючись при цьому
і на епістолярій Нечуя-Левицького [8, Х,
с. 391, 395, 396], його листи до І. Белея, де
автор роману пробує пояснити, чому він
здійснив ті «вирізки», не бажав бо нападок
сучасних йому істориків, зокрема й
польських, напр., Тадеуша Корзона. «…
хоч…як мені здається, їй (польській критиці –
І.П.) нема чого чіплятись, бо Єремія був же не
поляк, а чистий українець, а тільки, знайшовши свій ідеал у Польщі і привілеях
польської шляхти, став перевертнем і
одкаснувсь од демокраичної тогочасної
України, ще й пролив багато української
крові …» [8, Х, с. 396]. У тих авторських
«вирізках» були й суттєві моменти: застереження, прохання матері Яреми Раїни та її
брата Петра Могили не зраджувати свого –
мови, віри, звичаю, України. Ці уривки діалогів, викреслені письменником, компенсовані, як нам здається, таким яскравим композиційним прийомом, як сновидіння Єремії,
що можна вважати розгорнутою багатозначною художньою деталлю, котра дає «постріл»
в епілоговій частині роману (про це далі).
Отож, психологічна студія Нечуя-Левицького мала на меті показати, як одцурався
Ярема славних предків, лицаря Байди – князя
Дмитра Вишневецького, одного із засновників Запорізької Січі, як знехтував благанням матері Раїни (вона була царського
молдавського роду, донькою молдавського

господаря Ієремії Могили, сестрою знаменитого Петра Могили, дружиною князя Михайла Вишневецького, сина Дмитра Вишневецького) не «оступатися», не зраджувати
свого народу. Нечуй-Левицький подає в романі характер складний, суперечливий, дбає про
психологічну мотивацію. У його персонажі
бореться кров українця, задушувані козацькі
гени й набута пиха покруча, ненависть до
своїх, жадання слави й королівської корони
будь-якою ціною, шляхом викорінення
козацтва, вигублення української людності.
Історична канва роману документально
обґрунтована. Як відомо, письменник добре
знав козацькі літописи С. Величка,
Г. Граб’янки, Самовидця (вони були в домашній бібліотеці його батька, священика,
українського патріота), щоденник двірського
шляхтича князя Єремії – Богуслава Машкевича, історичні праці М. Костомарова, П. Куліша, розвідку О. Лазаревського «Лубенщина
и князья Вишневецкие». «Літопис Самовидця» Нечуй-Левицький навіть цитує в
романі [9, с. 234]. У творі постає широка картина визвольних змагань під проводом
Богдана Хмельницького, кривавих баталій,
трагічних перипетій. Малюючи те все, НечуйЛевицький постійно тримає в полі зору
головну ідею, постійно наголошує на тому,
що стати перевертнем, «одступити од своєї
віри і мови» та ще й бути катом власного
народу – то найбільше зло. І кара за нього
спадає тяжка. Увиразнити цю ідею тяжкості,
непрощенності гріха національної зради дає
змогу згаданий вище композиційний прийом
– сон Яреми. Давно померла (1619 р.) Раїна
з’явилася до сина вві сні. Відбувається
примарний уявний діалог поміж нею та
Яремою. У відповідь на слова матері про те,
що він проливає ріки рідної крові, син
відповідає, що проллє ще й моря крові. «І ще
проллєш? Ще тобі мало?» І вона проклинає
його за зраду України: «Проклін мій впаде на
тебе й на твій рід» [9, с. 144]. Наслідки того –
в епілозі. Князь позбувся всіх своїх великих
маєтків, і в 1651 р., коли ще гриміли
переможні битви Хмельницького, помер, за
романом, під час пошесті холери (така
прозаїчна, не в бою, смерть для козацького
нащадка), помер у віці 39 років. Але то ще не
все. Пізніше (в 1669 р.) єдиний син Єремії
Михайло Корибут Вишневецький (1633–
1673) «був вибраний за короля. Нездужний на
розум, слабкий на здоров’я, він швидко й
помер», теж, як і батько, не переступивши
79

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2010 / № 3

сорокалітньої межі. «З ним і погас рід
Вишневецьких, колись славний на Україні»
[9, с. 246]. Як бачимо, навіть суто біографічні
факти членів родини Вишневецьких, зокрема
короткий (в межах сорока років) вік чоловічої
половини її, а також повір’я про справдження
материнських прокльонів, що падають не
лише на прямих, але й дальших нащадків,
зрештою, факт вигасання, припинення роду
(згадаймо, є про таке в Біблії) – все це стало
підґрунтям для акцентування Нечуєм-Левицьким ідеї тяжкості гріха національної зради.
І. Нечуй-Левицький любив працювати на
контрастах. Саме за цим принципом й уведені
до сюжетної канви постаті Максима Кривоноса (особливо яскраво він постає в епізоді
його переможного двобою з Єремією), інших
козацьких ватажків, молодої прегарної вдови
загиблого козака Тодозі Світайлівни. Останній дано автором глибокий психологічний
супровід у вигляді внутрішнього мовлення,
що виконує функції передачі мук сумління,
розпачу, мотивації дивовижного вчинку
(рятування своєї суперниці, дружини Яреми
Гризельди та її малого сина), що надає
багатовимірності у творенні цього персонажа.
Між іншим, у листі до І. Белея 26 лютого
1902 р. Нечуй-Левицький писав з приводу
любовних взаємин Яреми й Тодозі: «Зразець
кохання Єремії, цього психопата, я взяв з
Наполеона І, схожого на вдачу з безглуздим
Єремією. Бо як Наполеон І був в Єгипті, і
йому раз за обідом впала в очі одна
генеральша, то він одразу спахнув, зумисне
перекинув їй на коліна графин з водою, і як
вона побігла до другого покою, він вхопив
серветку і побіг слідком за нею… Але на
цьому його любов і спинилась. Так він і з
Жозефіною оженивсь. Раз стрів він на вулиці
маленького гімназиста незвичайно гарного.
Питає його, чий ти? Він каже, що удови
генеральші Богарне. «Веди мене до своєї
мами!» – каже Наполеон. Євгеній Богарне
привів його до свого дому, і … Наполеон
оженився з Жозефіною. Але певно той спах
кохання швидко й минув, коли він без жалю
згодивсь розвестись з нею» [8, Х, с. 395].
Аналогії, звісно, віддалені, але в романі
Нечуя-Левицького
постає
неприховано
жорстоке кохання Єремії, і в цьому випадку
теж свавільного, всевладного: «В його дужій
залізній вроді неначе спахнуло одразу
полум’я, як це буває в дуже палких, але
міцних і жорстоких на серце людей» [9, с. 97].
В тексті роману «порядкує», без сумніву,
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наратор, злитий, по суті, з голосом автора,
який виявляє себе переважно в авторських
відступах, котрі не лише не дисонують в
художніх малюнках, а, навпаки, майстерно
вмонтовані, наближають адресата до сприймання погляду на події того чи того персонажа. Автор (і його «маска» наратор) непомітно
підштовхують читача до проникнення в
свідомість героя. Отже, є підстави говорити
про особливий тип психологізму НечуяЛевицького. Це не є оповідна проза попередників та і його раннього періоду творчості,
але і не модерна психологічна проза початку
ХХ ст. Нечуй-Левицький нюансує емоційні
стани персонажів, не уникаючи при цьому й
прямих авторських оцінок, що можна
простежити хоча би й на зразках його портретування. Ось, до прикладу, як використовує
автор враженнєві деталі в епізоді появи
Яреми під час церемоніалу одруження короля
Владислава IV: «… глянув на Гризельду, і в
його здорових очах блиснули іскри, чорні
брови неначе звело докупи і між бровами
майнув зморшок, цупкий, твердий і гострий,
неначе стріла. В лиці виявилась мужність,
сміливість» [9, с. 35]. Це ще наратор, але то
вже й перехід до сприймання Гризельди: вона
«впіймала той мужній гострий погляд і їй
припав до вподоби такий погляд, припали до
серця такі очі, чорні, блискучі, гострі, як ніж,
ріжучі, як гостра козацька шабля…» [9, с. 35].
Тут виразно проглядає проекція на нелегке,
холодне майбутнє співжиття з Яремою в ролі
дружини, не випадково повторений троп зі
словом «гострий». Тривогу підсилює внутрішнє мовлення панни – «янгол чи демон з
пекла» явився їй так неждано, з такою «демонською красою» [9, с. 35]. Захопленій
Гризельді Ярема здався високим і надзвичайно вродливим, хоч таким насправді не був,
як про це напише далі автор.
Чорні гострі очі князя вразили й Тодозю.
Знову, вже в її сприйманні, – очі «ріжуть, мов
ножем» [9, с. 96]. А згодом ідуть деталі
портрету-опису: невисока (а Гризельді в
початкових розділах Ярема здавався високим
– І.П.), сухорлява, але широкоплеча постать,
«довгобразий вид з випнутим, круглим високим чолом, облямованим навкруги стрімкими
чорними, буцім трохи посіченими кучерями»
[9, с. 97]. У портретах, поданих НечуємЛевицьким, поєднані традиційні описи, прямі
авторські коментарі з оцінювальними тропами й психологічні деталі, що разом є прийомами творення характерів у цьому романі.
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Цікаво простежити, як виглядає персонаж
Ярема Вишневецький у наступних літературних інтерпретаціях, зокрема у Ліни Костенко,
мисткині, винятково чутливої до теми зради.
Історичні ремінісценції буквально пронизують роман у віршах «Маруся Чурай». Тут і
географічні реалії, й епоха Хмельницького
навіюють їх. Ось у її яскравих замальовках
Ярема – «упир з холодними очима», «уломок
лицарського роду, мучитель власного народу,
кривавий кат з-під темної зорі» [4, с. 123]. А в
руїнах замку в Лубнах (головній резиденції
Яреми) «душа Раїни плаче по церквах»,
«квилить між руїн» [4, с. 124]. Дяк у розділі
«Проща» говорить Чураївні: «Спитати б
цього крука, він крук старий, набачився
всього, – чи думав Байда про такого внука,
що зрадить славу прадіда свого?!» [4, с. 127].
Доречно використала ці останні процитовані
слова О. Слоньовська, пропонуючи свою
методику проведення уроку-бесіди за твором
Нечуя-Левицького «Князь Єремія Вишневецький» (називає твір повістю, з чим не
можна погодитись, – це, цілком очевидно,
роман) [14, с. 44].
Не могла оминути цього персонажа Ліна
Костенко і в своєму унікальному «Берестечку». Тут влучні, з глибоким підтекстом,
експресивні деталі. Ось у портретуванні крізь
умовне сприймання Яреми Богданом Хмельницьким:
Князь Єремія той не дуже.
Той не привабливий з лиця.
Воно у нього зле, байдуже. –
щось від вчорашнього млинця.
Бліде, холодне, невиразне.
Не пригадаєш, скільки б раз
дививсь на нього.
Але очі –
як буре небо в сірім клоччі.
А то прокотить по лицю –
як блиск остиглого свинцю.
В зіницях зашморги гойдає
химерно вигнута брова.
Лиця ніхто не пригадає.
Очей ніхто не забува. [5, с. 74].

Ключові слова в цьому портреті, думаємо,
– «блиск… свинцю» та «зашморги гойдає».
Вони асоціативні, вбивчо гострі, особливо
далі – про отих «своїх», «чужіших чужини».

Твій герб, відступнику Яремо,
в віках чорнітиме окремо.
Не княжим знаком, не орлом –
твоїм відступницьким тавром [5, с. 82].

Моральний імператив поетеси: «Ненавиджу перевертнів. Це кодло, мабуть, не менш,
ніж вороги, нашкодило». Вони «уже і вухом
не ведуть.
Мед-пиво п’ють і по-чужинськи чешуть»,
«уже і матір продадуть, і Україну по світах
оббрешуть» [5, с. 81].
Отже, тема національної зради була кардинальною для наших класиків. Згадаймо й у
Франка: «І чом відступників у нас так много, і
чом для них відступство не страшне?» [15, V,
с. 88]. Тема ця залишається, на жаль, актуальною і в наш час.
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Олеся Браташ

Мовноетикетні формули в епістолярній спадщині І. Я. Франка
Спілкування – один із засобів співіснування людей. Це феноменальне явище сплетене з
соціальних, психологічних, мовних чинників.
Мовний контакт, необхідний для досягнення
комунікації (спілкування), реалізується спеціальними мовними засобами, скерованими
на зав’язування, підтримання, припинення
комунікації тощо. Іншими словами, встановлення і підтримання контакту обов’язково
передбачає дотримання певних норм мовної
поведінки (мовного етикету) співрозмовниками – уваги до партнера, врахування його
потреб, доброзичливого ставлення, тобто
дотримання загальних вимог ввічливості.
Вироблені суспільством норми поведінки і
форми поводження об’єднуються в цілій
системі, яку прийнято називати етикетом (з
фр. Etiguette – ярлик, етикетка). І якщо
етикет – система правил зовнішньої культури
людини, її поведінки, пристойності, гарного
тону тощо, то мовленнєвий етикет – це
правила, що регулюють нашу мовленнєву
поведінку.
За
визначенням
академіка
Мирослава
Стельмаховича,
український
мовленнєвий етикет – це «національний
кодекс словесної добропристойності, правила
ввічливості», що сформувалися історично в
культурних верствах нашого народу й передаються від покоління до покоління як еталон
порядної мовленнєвої поведінки українця,
виразник людської гідності та честі,
української шляхетності й аристократизму
духу. Ми погоджуємося з думкою багатьох
мовознавців, що саме український мовний
етикет, корені якого глибоко національні,
відіграв роль того культурного імунітету,
який захистив свідомих носіїв усього
українського від чужомовних невдалих
впливів. Актуальність теми зумовлена тим,
що сьогодні, на початку ХХІ століття, коли
особливо відчувається потреба всебічного
піднесення людської культури, і культури
спілкування зокрема, особливої ваги набуває
знання історії рідної культури, важливою
складовою якої є мовленнєвий етикет.
З’явилася необхідність виробити рекомендації щодо збереження й стабілізації традиційних мовноетикетних елементів.
Вважається, що мовленнєвий етикет є
однією з важливих характеристик поведінки
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людини. Без знання прийнятих у суспільстві
форм етикету, без вербальних форм вираження ввічливих стосунків людина не може
ефективно, з користю для себе й інших
спілкуватися. Ввічливості, мовленнєвому
етикетові, культурі спілкування треба
наполегливо вчитися і навчати інших. Саме в
цьому полягає одне із завдань вчителя на
уроках української мови, адже «основна мета
навчання рідної мови полягає у формуванні
національно свідомої, духовно багатої мовної
особистості, яка володіє вміннями й
навичками вільно, комунікативно доцільно
користуватися засобами рідної мови – її
стилями, типами, жанрами в усіх видах
мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання,
говоріння,
письмо),
тобто
забезпечує
належний рівень комунікативної компетенції» (програма).
Як зразок культури спілкування і знання
мовленнєвого етикету може слугувати епістолярна спадщина українських письменників.
Вона дає величезний матеріал для вивчення
мовного етикету її авторів, може слугувати
прикладом для наслідування при спілкуванні
як заочному (при листуванні), так і безпосередньому. Відзначаючи великі досягнення у
дослідженні українського мовленнєвого етикету, зауважимо, що вивчення засобів увічливості української мови залишаються одним із
важливих завдань сучасного мовознавства.
Тому ширше залучення для подальших
досліджень епістолярної спадщини українських письменників постає особливо необхідним. У шкільному вивченні письменницький
епістолярій може бути прикладом для
використання мовноетикетних формул на
уроках культури мовлення. Це й визначає
практичну значимість дослідження. Особливо
благодатним у цьому аспекті, на наш погляд,
є епістолярій Івана Франка.
Немало українських лінгвістів (згадаймо
лише імена З. Франко, Т. Панько, І. Ковалика,
Л. Полюги, Є. Регушевського, О. Сербенської, С. Єрмоленко, А. Г. Погрібного, Я. В. Закревської, Т. А. Космеди, І. Г. Галенко та ін.)
глибоко вивчали спадок Франка, робили
спроби концептуальних узагальнень у вигляді
монографій, досліджували окремі мовні
явища в художніх текстах письменника. Тому
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сказати щось абсолютно нове про мовну
особистість та мовотворчість Івана Яковича
непросто. Проте, незважаючи на низку
розвідок,
присвячених
творчості
письменника, ґрунтовного дослідження епістолярної спадщини Івана Франка, аналізу
поведінкової моделі митця в епістолярії на
сьогодні немає, в чому й полягає новизна
нашого
дослідження.
Кореспонденція
письменника, на наш погляд, заслуговує і
популяризації,
і
повнішого
ширшої
відображення в сучасній лінгвістиці.
Дослідники Франкової творчості зазначають, що, на жаль, із багатої епістолярної
спадщини письменника (понад 6000 листів)
збереглося близько семисот одиниць. Але й
ця незначна частка листів письменника засвідчує бездоганне знання автором мовленнєвого етикету. Епістолярій Івана Франка вирізняється надзвичайною емоційністю, що
певним чином сприяє відображенню у листах
індивідуального стилю автора. Велике функціональне навантаження припадає на етикетні
формули ввічливості, які відображають психологічний настрій автора, культуру спілкування,
допомагають встановити наявність загального
експресивного забарвлення.
Спілкування починається із звертання.
Воно виконує роль встановлення і підтримування контакту між співрозмовниками. Вміння вдало послуговуватись звертальними
формулами залежно від ситуації – офіційної / неофіційної, враховуючи вік, соціальний
статус адресантів, ступінь психологічної
близькості, може свідчити про рівень культури і вихованості комунікантів.
Лексеми, якими послуговувався Франко у
ролі звертань, вирізняються багатою варіативністю. Найуживанішими формулами звертання до представників чоловічої статі у
листах Франка є лексема Добродію у поєднанні з оцінними прикметниками високоповажний, високоповажаний, вельмишановний, шановний, ласкавий, що надають спілкуванню
піднесеної тональності, доброзичливості і
позитиву, наприклад: «Шановний добродію!»,
«Високоповажний Добродію!», «Дорогий
Добродію!», «Ласкавий Добродію!» (у листах
до М. Драгоманова); «Вельмишановний добродію!» (до М. Коцюбинського); «Ласкавий
Добродію!» (до О. Партицького); «Високоповажаний Добродію!» (до Б. Познанського);
«Ласкавий і любий Добродію!» (до Є. Тригубова від 31 грудня 1907 р.).
В “Історичному словнику українського

язика” Є. Тимченка (К.-Х., 1930-32) одне із
значень лексеми добродій тлумачиться так:
“що діє добро, доброчинець”. Як етикетне
звертання слово добродій, фіксує «Словник»
Є. Тимченка, вживане з XVII ст. Поширене
воно в цій функції було здебільшого на
Східній Україні. Воно традиційно мало офіційний характер і вживалося стосовно незнайомої чи малознайомої людини, вказувало
на нейтральні ввічливі стосунки.
У листах до І. Белея, М. Павлика фіксуємо
в ролі звертань субстантивований прикметник
коханий. Вживання цієї лексеми відображає
прихильність, пошанування, близькі дружні
стосунки між комунікантами, відповідає
мовній парадигмі кінця ХІХ – поч. ХХ ст. і
було, очевидно, традиційним для мовної
поведінки українців того періоду. З цього
приводу С. Богдан зазначає, що «в цей період
лексема коханий мала трохи іншу семантичну
структуру і, крім узвичаєного для сучасного
мовлення значення «коханий – той, якого
кохають» [СУМ IV: 313], тобто «почувають,
виявляють глибоку сердечну прихильність до
особи іншої статі» [СУМ IV: 313], в епістолярії її вживали в значенні «той, якого
люблять» [СУМ IV: 313], «милий, любий,
дорогий” [Грінченко ІІ: 294]».
Поряд зі згаданим спілкування Франка з
Іваном Белеєм вирізняє зворушливо-пестливе
звертання любчику. У листі від квітня 1882 р.
читаємо: «Як гадаєш, любчику, не мож би ти
там деяк зааранжувати складку і зробити з
сеї статті передрук як XV книжки «Дрібної
бібліотеки»?». Лексема «любчику» є зменшувально-пестливою формою прикметника «любий», поширеною на Галичині. Подібні звертання використовували й українські письменники, згадаймо в «Тінях забутих предків»
М. Коцюбинського: «Любчику Іванку! Ци
будемо в парі усе?» або у «Лісовій пісні» Лесі
Українки: «Килина (до Лукаша): Тягався,
волочився, лихо знає, де, по яких світах, та й
«не питай»! Ой любчику, не тра мені й
питати...». Вживання такого вокативу є
виявом особливої приязності і привітності до
адресата.
Серед формул-звертань у листах Франка
знаходимо лексему пане, наприклад: «Шановний Пане Редакторе!» (до редактора газети
«Право люду» Б. Вислоуха від 28 жовтня
1896 р), «Вельмишановний Пане Професоре!»
(до І. Бодуена де Куртене від 27 січня
1898 р.), «Високоповажний Пане!» (до
А. Черного, чеського публіциста, редактора
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загальнослов’янського журналу «Slowansky
Prehled», від 29 серпня 1898 р.), «Високоповажний Пане Професоре!» (до Я. Врхліцького, чеського письменника, від 16 січня
1899), «Високоповажаний Добродію Пане
Професоре!» (до М. Сумцова від 6 листопада
1900 р.), «Високоповажаний Пане Професор!» (до В. Білецького від 3 грудня 1901 р.);
«Високоповажаний Пане Доктор!» (до
Я. Гординського від 5 березня 1912 р.).
Відомо, що гоноратив пане вживається в
українському мовному етикеті упродовж
щонайменше семи століть, проте стосовно
лише осіб з висхідним статусним вектором
(які належали до вищих верств населення), а
потім і до осіб з нисхідним статусним вектором (козаків, міщан, селян). Слово «пан»
незрівнянно древніше, аніж будь-яке класове
поняття. Пан – це давньогрецький бог лісів та
гаїв, взагалі благодійник природи, захисник
усього живого, сущого, в конкретному виразі
добродій, господар. «Добрий вечір, пане
господарю, стережи, Боже, твого товару»,
– споконвіку щедрували українці і під
вікнами найбіднішого селянина. Ввічливі
прикметники шановний, високоповажний
(високоповажаний) і вельмишановний у препозиції виконують не стільки оцінну, скільки
етикетну функцію. Це мовні формули, які
визначають специфіку національного етикету
і входили донедавна до активного словника
українців. Залежно від статусно-маркованої
ситуації вони можуть розглядатися як
соціальні гоноративи або ж як загальні
звертання. Щодо звертання пане – на заході
України, особливо у Львівській області,
звертання «пане, пан» є традиційним виявом
поваги до того, до кого звертаються.
Серед традиційних українських формул
звертань знаходимо у листах Франка лексему
товаришу/товаришко, часто у поєднанні з
гоноративом пане, наприклад: «Дорогий Пане
Товаришу!» (до А. Чайківського від 18 листопада 1904 р.); «Шановний Пане Товаришу!”
(до В. Доманицького від 21 серпня 1907 р.);
«Шановний Товаришу!» (до В. Доманицького
від 26 грудня 1907 р.); «Дорога Товаришко!»
(до Климентії Попович від 17 березня
1885 р.). Був час, коли в українському
інтелігентному середовищі вживали форму
пане товаришу/пані товаришко. Так могли
звертатися старші до молодших товаришів по
праці, професори до студентів і т. д. Узагалі
слова товариш / товаришка вживалися в
різних значеннях: «людина, яка спільно з
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ким-небудь виконує якусь справу, бере участь
у якихось діях», «людина, зв’язана з іншими
спільною професією, місцем роботи, навчанням», «людина, зв’язана з ким-небудь дружбою, щирий друг, приятель», «людина, ідейно
зв’язана з іншими людьми, яка разом з ними
бере участь у спільній справі, боротьбі» та ін.
Як звертання воно з’явилося наприкінці
XIX – на початку XX ст. і використовувалось
в інтелігентному середовищі зі значенням
«людина, зв’язана з ким-небудь дружбою», та
«людина, ідейно зв’язана з іншими людьми»,
етикетної функції тоді ще не виконувало.
Пригадаймо, що і в запорозьких козаків у пошані було звертання пане товаришу! панове
товариство!). На жаль, ХХ ст. внесло до
цього слова ще одне значення – людина, громадянин нового соціалістичного суспільства,
Сьогодні саме це значення лексеми товариш
сприймається при спілкуванні як неприродне
і чужорідне, а також створює певну
«віддаленість» між комунікантами.
Звертаючись до представниць жіночої
статі, Франко традиційно послуговувався
гоноративами пані, панно, наприклад:
«Ласкава Пані!» (до Уляни Кравченко,
Наталії
Кобринської,
Елізи
Ожешко),
«Високоповажана Пані!» (до Олени Пчілки,
Климентії Попович). Слід відзначити, що Іван
Якович не вживав згаданих лексем самостійно, а на знак поваги до адресаток.
Гоноративи пані, панно адресант використовував разом з означеннями дорога, добра,
ласкава, високоповажана, які вказують на
дружню
прихильність,
доброзичливість,
приязнь, і писав з великої літери. Як стверджує дослідниця історії мовного етикету
О. Миронюк, вже в пам’ятках української
мови ХІV ст. стосовно осіб жіночої статі
вживалася гонорифічна лексема пані, а
гоноративи пан, панове, пані, панна були
обов’язковим засобом вираження ввічливості
в ХІХ столітті. Прикладка, виражена власним
іменем та назвою по батькові, посилює
ступінь поваги у шанобливо-ввічливих
етикетних звертальних конструкціях: «Ласкава панно Юліо!» (до Уляни Кравченко від
27 лютого 1884 р.); «Вельмишановна пані
Ольга Петровна!» (до Олени Пчілки від 30
вересня 1891 р.).
З епістолярної спадщини Франка особливою емоційною розкутістю, психологічною достовірністю відзначаються його
листи до Ольги Рошкевич. З листів до
Ольги Рошкевич перед нами виникає
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образ іншого Франка – відвертого, ніжного, люблячого. У посланнях до коханої
він добирав найрізноманітніші мовноетикетні вирази, створював неповторні вокативи, які передають його шляхетне ставлення до коханої жінки, найближчого друга.
Про глибину і чистоту почуттів автора
говорить велика і різноманітна кількість звертальних формул до коханої на початку листів:
«Дорога, кохана Олю!» (від 20 вересня
1878 р.); «Моя сердечна, миленька Олю!» (від
29 жовтня 1878 р.); «Кохана Ольдзю» (від 26
грудня 1878 р.); «Дорога моя Ольдзю!» (від 2
січня 1879 р.); «Кохана Олю!» (від 13 березня
1879 р.); «Люба моя, дорога Олю!» (від 1
квітня 1879 р.); «Люба!» (від липня-серпня
1879 р.), в самому листі: моє серденько,
любочко, псотнице, любцю, любцю моя,
Олінько, любко, ласкава Пані, серце моє, моя
люба, моє серце кохане, люба. Особливу увагу
привертають звертання, в основі яких –
абстрактні назви, які вказують на те,
наскільки коханою і дорогою є для адресанта
людина, до якої він звертається, як її цінує:
зірко моя ясна, моя голубко.
Звертаючись по імені до коханої, Франко
вживає такі форми (часто поєднуючи з епітетами): Олю, кохана Олю, миленька Олю, моя
Ольдзю, дорога Олю, Олінько, солодка моя
Олю, люба Олю. Як бачимо, перед нами
виникає цілий ряд звертань, виражених особовим іменем Ольги і його похідними
варіантами у супроводі насичених означень.
Наявність таких звертань зумовлена
прагненням письменника виявити найсердечніші та найніжніші почуття, які
вирували в його душі на той час. Насичені
безмежною ніжністю, теплом, відданістю,
звертання до коханої жінки не залишають
байдужими читача.
Позитивна ввічливість, поштивість може
виражатись звертанням до однієї особи на
«Ви». В українській народній мові пошанна
форма звертання на «Ви» існує здавна. У
ХVІІІ ст. пошанне «Ви» стає повсякденною
формою спілкування представників привілейованих верств українського суспільства.
Збереження пошанної множини пов’язане з
приписами й традиціями, зумовленими
національною історією, психологією, загальною культурою українського народу, української еліти, її самоусвідомленням, самоповагою та шанобливим ставленням до людей.
Листування Франка демонструє дотримання автором етикетних норм, встановлених

суспільством, і відбиває рівень загальної
культури як комунікантів, так і соціуму:
«Лист Ваш отримав, – посилки всі також
дійшли» (до М. Драгоманова від 16 березня
1877 р.); «Пізненько обізвались Ви до мене,
та все ж спасибі, що обізвались» (до
М. Павлика від 12 листопада 1882 р.); «На
всякий спосіб надіюсь, що Ви будете» (до
Уляни Кравченко від 5 лютого 1884 р.), «Чи
не загніваєтесь, шановна Пані, коли і до Вас
звернуся з проханням – зробити честь моєму
видавництву, хоч маленьким знадібком Вашого знаменитого пера?» (до Елізи Ожешко
від 14 грудня 1886 р.); «Ваше діло як
редактора осудити, чи роман підходить під
програму «Зорі», чи ні» (до О. Борковського
від 20 грудня 1888 р.).
Сьогодні вживання комунікантами займенникової категорії пошанності відповідає
етикетним правилам і передає почуття пошани, залишається способом віддзеркалення
відповідної дистанції між адресантами в
субординативних взаєминах.
Процес спілкування передбачає можливість виникнення різних мовленнєвих
ситуацій, в тому числі можуть виникати різні
непорозуміння. Для того, щоб урегулювати
стосунки між актантами, застосовують мовленнєві кліше-формули, що покликані врятувати, виправити і направити у правильне
русло подальше контактування. Надзвичайно
важливим у спілкуванні є вдалий вибір
формул вибачення, які можуть бути доречними у випадку будь-якої значної чи
незначної провини.
Франко у листуванні користувався формулами на позначення вибачення, якими послуговується українська нація протягом століть,
вибір їх характеризується розмаїттям:
«Простіть, що так довго не одповідав Вам
за всякими гризотами й клопотами» (до
М. Драгоманова від 19 березня 1888 р.);
«Даруйте, що так довго не писав Вам; зразу
не знав, де Ви обертаєтесь, чи в Москві, чи
де, а опісля часу не було» (до А. Кримського
від 18 лютого 1892 р.); «Вибачайте, що досі
не зібрався написати Вам, – їй-богу, ані
хвилини вільного часу…» (до В. Гнатюка від 1
лютого 1903 р.); «Отсе вже аж негарно з
моєї сторони, що я так довго не писав Вам і
навіть не побажав Вам щастя на Вашій
новій дорозі» (до У. Кравченко від 20 травня
1887 р.); «Звиніть, що дожидаючи Вашого
листа і занятий коректурами, я досі не писав
Вам про «Наукову бібліотеку», тим більше,
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що мені сказали з «Братства», що «ми
будемо писати» (до М. Драгоманова від 24
травня 1887 р.); «Сердечно перепрошую Вас
за неприємність, котрої я був причиною, хоч і
без власної вини» (до М. Драгоманова від 20
січня 1894 р.); «Рязанські тексти я одержав і
найміцніше перепрошую, що я не подякував
за них негайно» (до І. Бодуена де Куртене від
27 серпня 1896 р.); «Не знаю вже, як і
перепрошувати Вас, що досі не тільки не
відповів на Ваше ласкаве писання, але не
здужав зробити того, про що Ви просили»
(до В. Коцюбинської від 17 січня 1901 р).
Як і мовні формули вибачення, дуже поширеними у спілкуванні є предикати вдячності, оскільки ними адресат намагається
завчасно сформувати комунікативну настанову на підтримання контакту, позитивне
вирішення своїх проблем і успішне продовження контактів. Вважається, що дякування –
одна з тих дій в житті людини, яку можна
виконати лише за допомогою мови, спеціально витворених для цього висловів. В українській мові найбільш уживаними, стилістично
нейтральними висловами подяки є дякую і
спасибі, які можуть мати при собі слова, що
посилюють вираження вдячності: дуже,
сердечно, щиро, красно, вельми та ін. Етична
функція «вдячності» у листах Франка виражена різними лексичними конструкціями,
наприклад: «Передовсім зволіть подякувати
Вам за те, що Ви перші подали голос
прилюдно о моїй повістці «На дні» (до
О. Партицького від другої половини 1880 р.);
«Поперед всього прийміть мою сердечну
подяку за те, що Ви так радо і щиро
зайнялись справою «Зорі» (до О. Кониського
від 5 листопада 1884 р.); «Сердечне спасибі
Вам, ласкава Пані, за присилку нових
книжок» (до Елізи Ожешко від 13 квітня
1886 р.); «Велике спасибі Вам за присилку
рукописі і «Своб[одной] России» (до
М. Драгоманова від 1 березня 1889 р.);
«Спасибі за Ваш Лист!» (до М. Драгоманова
від 6 листопада 1887 р.); «Спасибі за
інформацію щодо празького «Кобзаря» – я
прекажу
її
зміст
комітетові»
(до
М. Драгоманова від 30 травня 1890); «Щире
спасибі Вам за замітки про Шевченка» (до
М. Драгоманова від 19 березня 1888 р.);
«Щиро дякую Вам за присилку поеми
п.Висоцького, деякі його вірші я знаю і ціню»
(до Е. Ожешко від 13 квітня 1886 р.);
«Сердечно дякую Вам за Ваш лист і за
гратуляцію,в котрій Ви, хоч ніби знехотя,
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наговорили
мені
компліментів…»
(до
Н. Кобринської від 5 червня 1886 р.);
«Передусім сердечна подяка за прислані мені
копії рукописів» (до І. Бодуена де Куртене від
другої половини лютого 1898 р.), «Я особисто був би Вам далеко більше вдячний за
основний розбір моїх писань, котрий міг би і
публіці, і мені самому вияснити не тільки
добрі, але й слабкі боки моєї роботи» (до
А. Кримського від 8 серпня 1898 р.).
Використання інфінітива подякувати в
епістолах Франка є характерним для більш
офіційного спілкування, наприклад: «Передовсім зволіть подякувати Вам за те, що Ви
перші подали голос прилюдно о моїй повісті
«На дні» (до О. Партицького друга половина
1880 р.); «Отсе тільки що одержав Ваш лист
і спішу подякувати Вам за Вашу щиру охоту
допомагати виданню «Поступу» (до М. Драгоманова від 28 листопада 1886 р.);
«Дозвольте подякувати Вам за Вашу гарну
книгу про Леонарда да-Вінчі, якої присилкою
Ви вшанували мене» (до М. Сумцова від 6
листопада 1900 р.).
За правилами етикету дуже важливою є
ситуація прохання. Вона вимагає обов’язкової
поваги до співрозмовника, оскільки він
повинен зробити послугу. Франко широко
використовує формули прохання у вишуканій люб’язній формі, що свідчить про високу
культуру автора і його повагу до адресатів,
наприклад: «Чи не загніваєтесь, шановна
Пані, коли і до Вас звернуся з проханням –
зробити честь моєму видавництву хоч
маленьким знадібком Вашого знаменитого
пера?» (до Е. Ожешко від 14 грудня 1886 р.);
«Посилаючи сю першу кореспонденцію, прошу якнайшвидше звістити мене, чи буде
вона поміщена, і чи маю працювати над
дальшими, і які Ваші условія» (до М. Стасюлевича від 3 квітня 1878 р.); «Щиро прошу
Вас до співробітництва в «Житю і слові» (до
М. Коцюбинського від 24 червня 1896 р.).
«Знаючи, що у всяких справах, дотикаючись
нашої літератури. Ви один з найкомпетентніших людей, а спеціально про Шевченка
знаєте більше других, я удаюсь до Вас з
просьбою допомогти нам, коли ласка Ваша,
до видання такого номера, допомогти
порадою і працею» (до М. Драгоманова від 2
лютого 1886 р.); «Також прошу Вашої поради, до кого з російських українців обернутися
мені з просьбою о поміч» (до А. Кримського
від 24 березня 1896 р.); «Дуже благаю Вас
тож: веліть списати копію з оповідання
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Мордовія і зашліть мені до котрого з перших нрів!» (до О. Кониського від 21 липня 1885 р.).
Ввічлива форма прохання у Франкових
епістолах часто реалізується за допомогою
комбінації мовної формули прохання з
підрядними конструкціями: «Коли б Ваша
воля прийнятися за сю роботу, то я
переслав би Вам поперед всього роботу
Шульгіна про Україну…» (до М. Драгоманова
від 24 травня 1887 р.); «Є у мене до Вас одна
просьба, та боюсь з нею до Вас і підступитись» (до М. Драгоманова від 22 лютого
1888 р.); «Удаюсь до Вас з просьбою, хоч,
може, се з мого боку й свинство надуживати
Вашого часу й здоров’я» (до А. Кримського
від вересня-жовтня 1900 р.). Прохання,
виражене формулою з підрядністю, як правило, має надввічливий статус: «Крім отсих
питань смію предложити Вам ще просьбу:
чи не можна би дістати у Вас у позику на
тиждень
книжечки
Афан[асєєва]–
Чужб[инського] про Шевченка? За її цілість
я ручаюсь і зверну в найкоротшім часі» (до
М. Драгоманова від 22 лютого 1888 р.).
Іван Франко досить часто прохання реалізує за допомогою комбінації лексем прохання
з етикетними формулами привернення уваги
«будь ласка», «будьте ласкаві», наприклад:
«Будьте ласкаві прислати для бібліотеки по
одному примірникові: «Громади» V, «Хіба
воли ревуть», брошурок Др[агоман]ова і
обіцювані Вольським Реклю й Чернишевського» (до М. Павлика від 13 жовтня 1880 р.);
«Ну, скажіть, будьте ласкаві, де ми можемо
напечатати хоч би Сагайдачного?» (до
Б. Грінченка від 18 січня 1886 р.); «Будьте
ласкаві донести мені, чи Ви здоровіші вже і
що робить панна Валерія, котрій засилаю
сердечне поздоровлення» (до Уляни Кравченко від 9 травня 1884 р.); «…Просив би
Вас, щоб Ви були ласкаві від себе зробити
начерк того, що повинно бути виражене в
програмі газети» (до М. Драгоманова від 21
жовтня 1884 р.). Доречно зазначити, що автор
послуговується загалом формою множини
(будьте ласкаві, якщо ваша ласка, з ласки
вашої), які мають вищий ступінь увічливості,
а отже, характерні для піднесеної тональності
спілкування: «Коли б ласка Ваша, шановний
Добродію, розказати свої споминки про
декого з таких людей 60-х років, велике спасибі сказала б Вам історія» (до Б. Познанського від 24 січня 1886 р.); «Якби Ви
могли і були ласкаві взяти на себе
редагування відділу історичного, то дуже б

нам то було наручно, і ми на Ваше жадання
могли б час від часу висилати Вам деякі
матеріали…» (до М. Драгоманова від кінця
1880); «Будьте ласкаві прочитати те, що
посилаю, і написати мені, яка Ваша думка о
тій роботі, головно, чи зможете Ви
помістити її в «Зорі» (до О. Партицького від
29 серпня 1883 р.). На наш погляд, такі
речення допомагають вишуканіше передати
наполягання мовця, надають мовленню
більшої ввічливості і люб’язності.
Індивідуальну
епістолярну
поведінку
Франка визначають прохання з етикетними
формулами «прошу ласкаво», «прошу Вас
зробити ласку», наприклад: «Прошу ласкаво
не відмовити йому (Володимиру Косовському)
своїх світлих рад і вказівок і допомогти йому
зорієнтуватися в петербурзькім ученім світі» (до І. Бодуена де Куртене від 19 січня 1902 р.);
«Тож незвичайно втішивсь я, почувши, що
Ви знаєте більше подробиць про життя
сього талановитого, а нещасливого списателя, і прошу Вас зробити ласку і розказати
їх для «Зорі» (до Б. Познанського від 24 січня
1886 р.).
Привертають увагу у листах письменника
рідковживані авторські варіанти прохання,
приміром: «Обертаюсь до Вас в справі видання творів Федьковича, в якій Ви колись
обіцяли мені ласкаву поміч» (до О. Маковея
від 29 жовтня 1902), «Позволю собі обернутися до Вас з одною просьбою, а властиво, з
повторенням давньої просьби: чи не могли б
Ви винайти мені в якій московській книгарні
або антикварні книжку «Содержание чтений
в Московском Обществе Истории и Древностей» (до А. Кримського від 4 листопада
1891 р.). Особливою образністю вирізняється
формула прохання до редактора «Киевской
старины» О. Лашкевича: «Коли б Вам се не
було занадто коштовне, я просив би зробити
для мене з сієї статті, а також статті про
Шевченка (коли цензура її пропустить) хоч
по 10 відтисків, котрі я хтів би послати
декому з знайомих» (від 20 лютого 1889 р.).
Виявом великої уваги і прихильності в
епістолярії є формули, що виявляють турботу
автора про стан здоров’я і почуття комуніканта, наприклад: «Ми обоє з жінкою турбуємося станом Вашого здоров’я, Щановна
Пані» (до Олени Пчілки від 30 вересня
1891 р.); «Дуже жаль, що здоров’я Лариси
Петровни не поправилося в Криму так, як усі
ми надіялись» (до Олени Пчілки від 30
вересня 1891 р.); «Нас тут усіх тішить, що
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Ваше здоров'я поправляється, а журить те,
що з д. Доманицьким не хоче йти наперед»
(до В. Гнатюка від 1 лютого 1903 р.);
«Звістка про Ваше погане здоров'я зажурила
мене дуже. Що ж се буде з нас, коли з
нашими найліпшими, молодими людьми таке
діється!» (до А. Кримського від вересняжовтня 1900 р.); «Я не буду описувати, яке
важке враження зробила на нас усіх
відомість про Вашу тяжку слабість» (до
М. Драгоманова від 14-15 листопада 1891 р.).
Вживання таких формул зближує адресантів,
надає спілкуванню щирості, приязності,
зворушливості, засвідчує про високий рівень
культури автора.
Формули турботи і переживання про
фізичний стан дітей і дружини знаходимо у
кожному листі письменника до Ольги
Франко, що ще раз підтверджує, що він був
добрим та уважним батьком і чоловіком:
«Дуже мене радує, що ви всі здорові.
Старайсь виводити діток якнайчастіше на
свіже повітря, хоч потрохи й на дощ та
вітер, нехай гартуються. А ти сама чи
часто ходиш у ліс?» (від червня 1889 р.);
«Дуже занепокоїла мене відомість про нову
слабість наших діточок. Будь ласкава,
напиши мені хо коротенько, але хоч що
другий день, як вони маються і як ти даєш
собі раду!» (від 20 лютого 1893 р.).
До статусно-маркованих мовленнєвих
формул належить комплімент. Етикетним
призначенням компліменту в листах є
підкреслена, захоплена, іноді перебільшена
похвала адресатові. Завдання компліменту
полягає у впливові на емоційно-психологічну
сферу адресата. Підґрунтям компліменту є
позитивна характеристика адресата. Об’єктом
компліменту слугує суспільно-громадська,
літературна діяльність особи, її талант, творча
праця, майстерність тощо, наприклад: «Ім’я
Ваше ще від часів «Основи» добре пам’ятне
нам, галичанам, а й недавня праця Ваша в
«Киевской старине» показала нам довідно,
якого щирого патріота і світлого робітника
має в Вас Україна» (до М. Драгоманова від 10
січня 1886 р.); «Вірити не хотілося, щоб вона
[хвороба] могла віщувати нам велику, не
заміниму страту, – і досі вірити сьому не
хочеться і подумати страшно, що було би з
нами всіма, якби у нас не стало Вашого
ясного та розумного слова, котре в
критичних моментах вказує нам усе ясну та
пряму дорогу» (до М. Драгоманова від 14-15
листопада 1891 р.). Спілкуючись з різними
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людьми, сам Франко просив, щоб до нього
писали без компліментів стосовно його
персони: «Я ані панночка, ані жоден великий
списатель, а в додатку ще чоловік не без
злоби, так щоби часом у мене зародилася
думка, що пише чоловік до мене так для того,
щоб і я платив такою ж монетою. Я знаю,
що ви орієнталіст і людина щира, та всетаки орієнтальна парфумерія не для
мужицького носа», – читаємо у листі до
А. Кримського від 4 листопада 1891 р. Але
сам письменник часто вдається до компліментів. Так, у листах до Елізи Ожешко вони
засвідчують про зворушливе поклоніння його
перед талантом польської письменниці:
«…На горизонті теперішньої польської
белетристики Ви являєтесь мені звіздою
первої величини» (від 31 березня 1886 р.);
«…Ваші осуди про твори нашої літератури,
хоч і занадто подекуди підхлібні, все-таки
містять багато трафного і справедливого і
мають для мене велику ціну вже хоча б для
того, що походять від так знаменитої
спеціалістки белетристичного діла» (від 13
квітня 1886 р.).
Жанр компліменту передбачає використання адресантом прикметників, прислівників, які виражають високий ступінь якості,
міри, що дає можливість йому за шкалою
позитивної оцінки виразити ставлення до
адресата. Особливою компліментарністю і
прихильністю Франка перед талантом і
заслугами О. М. Пипіна у розвитку науки
вирізняється його вітання з приводу 50-ліття
наукової діяльності адресата: «…Дізнався про
дороге для кожного слов’янина свято, про 50літній ювілей Вашої славної і многоплодної
наукової праці, і спішу долучити й свій, хоч
запізнений, голос до великого хору тих, хто в
празничний день бажали Вам ще многі літа
крепкого здоров’я, незломної сили й витривалості та тої невичерпаної молодечої свіжості й бадьорості ума, якою Ви присоромлюєте так много молодших» (від 17 квітня
1903 р.).
Іноді Франко використовує компліменти
при проханні про певні послуги, наприклад:
«Знаючи, що у всяких справах, дотикаючись
нашої літератури, Ви один з найкомпетентніших людей, а спеціально про Шевченка
знаєте більше других, я удаюсь до Вас з
просьбою допомогти нам, коли ласка Ваша,
до видання такого номера, допомогти
порадою і працею» (до М. Драгоманова від 2
лютого 1886 р.). Поряд з традиційними
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компліментарними формулами зустрічаються
в епістолах Франка конструкції, що містять
компліменти дружини Ольги на адресу
співрозмовника, визнання чи захоплення його
діяльністю, наприклад: “Жінка моя поздоровляє Вас і прикладає свою карточку та
просить Вам передати, що вона вміє цінити і
поважати списателя і мужа науки незалежно од того, які він має щоти з поодинокими,
хоч і як їй близькими людьми» (до
М. Драгоманова, від 7 червня 1886 р.).
Процес спілкування, взаємини учасників
спілкування завершуються прощанням. Залежно від характеру взаємин між комунікантами добираються і прощальні формули.
В офіційному спілкуванні доречно вживати нейтральні формули етикету, що виражають пошанування до адресата. Франко у
своїх епістолах послуговувався такими етикетними формулами: «Прийміть запевнення,
що Вас щиро і глибоко поважаю» (до
О. Пипіна від 23 січня 1888 р.); «Остаюсь з
правдивим поважанням» (до К. Горбаля від 6
листопада 1888 р., до депутата галицького
сейму Ю. Романчука від 3 травня 1903 р.);
«Прийміть, шановний добродію, запевнення,
що Вас щиро поважаю» (до О. Борковського
від 20 грудня 1888 р.); «Прийміть моє глибоке і правдиве поважання» (до О. Лашкевича від 20 лютого 1889 р.); «Остаюсь з глибокою до Вас пошаною» ( до О. Пипіна від 17
лютого 1890 р.); «Остаюсь з поважанням»
(до М.Коцюбинського від 1 жовтня 1890); «З
найглибшою пошаною» (до І. О. Бодуена де
Куртене від 19 січня 1902 р.); «Остаюсь з
правдивою пошаною» (до краківського ученого Л. Бернацького від 12 травня 1903 р., до
вчительки і письменниці Володимири Жуковецької від 5 серпня 1910 р.).
Властиві українцям риси мовленнєвої
поведінки, як доброзичливість, щирість, сердечність, репрезентують вислови побажального характеру, в яких колишня основа –
функція побажання здоров’я, щастя, перейшла на другий план, передавши свою першорядність функції засобу прощання. Конструкції будь (-те) здоров (-ий, -а,-і), бувай (-те)
здоров (-ий, -а, -і), здоровлю відзначаються
поважним, ґречним ставленням до просторового актанта. І. Франко активно вживав такі
традиційні конструкції, наприклад: «Здорові
будьте!» (до М. Драгоманова від березня
1881 р.); «Бувайте здорові!» (до М. Павлика
від 11 квітня 1881 р.); «Здоровлю Вас сердечно!» (до М. Драгоманова від кінця 1880 р.);

«Здоровлю Вас щиро» (до М. Драгоманова від
10 лютого 1889 р.).
Як бачимо, Іван Франко послуговувався
різноманітними
вишуканими,
емоційно
окресленими етикетними формулами ввічливості, зокрема вибачення, подяки, прохання,
побажання, які дають можливість охарактеризувати автора як високоосвіченого, культурного, уважного комуніканта, що досконало
володів мистецтвом спілкування. Вищезгадані формули мають нейтрально дружню,
фамільярну чи шанобливу тональність залежно від характеру міжособистісних стосунків
комунікантів. Етикетні конструкції у Франка
є сталими індикаторами соціальної детермінації адресата: вони безпомильно визначають
соціальний стан актанта, характер стосунків
між комунікантами.
Процес спілкування не зводиться в автора
до простого інформування про певний відрізок дійсності. Франко намагається зацікавити,
змусити партнера спілкування співпереживати, виявити увагу, шанобливе ставлення,
делікатність, тактовність. Автор демонструє
вдале володіння способами висловлювання
ввічливості, чим забезпечується результативність спілкування і регулювання взаємин між
мовцями. Лексика мовноетикетних одиниць,
вживаних у листах Франка, відтворює типові
для українського мовного простору кінця ХІХ
– поч. ХХ ст. одиниці і засвідчує яскраву
орієнтацію на мовну парадигму Галичини.
Кожна людина повинна дбати про
культуру свого мовлення, про мовний етикет,
головне призначення якого – встановлення
сприятливого контакту між людьми, регулювання їхніх взаємин на основі принципу
ввічливості. Вдале використання мовноетикетних конструкцій забезпечує результативність спілкування і регулює взаємини між
мовцями. Вживання таких формул зближує
комунікантів, надає спілкуванню щирості,
приязності, зворушливості, засвідчує високий
рівень культури актантів.
Мовленнєва практика сьогодення підтверджує: все цінне, що нагромаджено історією українського мовленнєвого етикету, є
загальним надбанням і може бути використано в подальшому розвої рідної мови.
Звернення вчителя до зразків епістолярію
українських митців, на наш погляд, сприятиме «формуванню особистості, готової до
активної, творчої діяльності у всіх сферах
життя демократичного суспільства».
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К.; Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.
9. Франко І.Я. Зібрання творів: В 50 т./ Редкол.: Є.П.
Кирилюк (голова) та ін.. – К.: Наук. думка,
1976−1986. − Т.48–49.

Мар’яна Барабаш

Інтерпретація вічних питань релігії і мистецтва у вірші Івана Франка
«Сикстинська Мадонна»
«Сикстинська Мадонна» – вірш-екфразис Франка, написаний 1881 р., який входить
у структуру циклу «Вольні сонети», одинадцятий за порядком. Уперше надруковано в
першому виданні збірки «З вершин і низин»
(Львів, 1887. – С. 58-59).
Хто смів сказать, що не Богиня ти?
Де той безбожник, що без серця дрожі
В твоє лице небесне глянуть може,
Неткнутий блиском твої красоти?
Так, ти богиня! Мати, райська роже,
О глянь на мене з свої висоти!
Бач, я, що в небесах не міг найти
Богів, перед тобою клонюсь тоже.
О Бозі, духах мож ся сумнівати
І небо й пекло казкою вважати,
Та ти й краса твоя – не казка, ні!
І час прийде, коли весь світ покине
Богів і духів, лиш тебе, Богине,
Чтить буде вічно – тут, на полотні1.

В основі композиції вірша лежить мотив,
який використав художник епохи Відродження та Бароко Рафаель у своєму живописному шедеврі «Сикстинська Мадонна» (1513–
1514, Дрезденська картинна галерея). «Мадонна» Рафаеля була написана для вівтаря
1

Франко І. Я. Зібрання творів: у 50 т. – К.:
Наукова думка, 1976. – Т. 1. – С. 147. Тут і далі
цитуємо аналізований вірш І. Франка згідно з цим
покликом.
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монастиря Святого Сикста в П’яченце. У
1754 р. цю картину викупив двір саксонських
курфюрстів за 20 тис. цехінів. У композиції
картини зображено юну босоногу жінку з
дитиною на руках, що іде з небес до людей,
праворуч якої знаходиться Св. Сикст, а
ліворуч – Св. Варвара; унизу картини намальовано пару янголят, котрі у безтурботній
позі спостерігають за «процесією». Промовистими у цьому образі є очі Мадонни (широко відкриті, променисті, затягнені пеленою
смутку), у яких відбивається євангельський
сюжет народження, життя і смерті Ісуса
Христа, переданий як передчуття Скорбної
Матері, яка зносить свого сина з небес до
людей для майбутньої жертви (сюжет
Воплочення).
Франко у своєму однойменному вірші
розгортає «мистецький» сюжет, що відіграє
визначальну роль для становлення культурної
свідомості людства. Поезія виходить за
жанрові межі коментаря до картини, що
втілений у формі авторських запитань –
відповідей. Це віршований діалог поета з
Рафаелівською «Мадонною», у якому автор
ніби ігнорує всі інші постаті, зображені на
полотні. Прикметно, що наступним дванадцятим віршем у циклі «Вольні сонети» є саме
«Ось спить дитя, невинний ангел чистий…»,
що мовби продовжує тему споглядання
Рафаелівської «Мадонни», однак авторський
погляд при цьому зосереджується на парі
янголят, які слугують логічним завершенням
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композиції картини. Франко цю пару янголят
називає у своєму вірші «янголом чистим» і
«янголом променистим», оскільки у його
поетичній свідомості цей мистецький образ
викликає асоціації зі сном немовляти, що за
своєю невинністю і чистотою нагадує янгола,
тому і сон у нього чистий – це гра з «янголом
променистим».
Комунікативна структура вірша Франка
«Сикстинська Мадонна» містить два запитання (питання-захоплення – «Хто смів сказать,
що не Богиня ти?» – та питання-звинувачення – «Де той безбожник, що без серця
дрожі / В твоє лице небесне глянуть може, /
Неткнутий блиском твої красоти?»), які
становлять перший катрен, та кількох варіантів відповідей, що містяться у другому
катрені та двох терцинах. Ці відповіді у
комунікативній структурі вірша не диференційовані і подані як єдина стратегія авторської свідомості. Однак для уважного читача
відкривається комунікативно різноспрямована природа цих відповідей, які автор
намагається представити як евентуальні моделі різних типів свідомості: «романтичної»
(«Так, ти Богиня! Мати, райська роже, / О
глянь на мене з свої висоти!»), «скептичної»
(«Бач, я, що в небесах не міг найти / Богів,
перед тобою клонюсь тоже») та «атеїстичної» («О Бозі, духах мож ся сумнівати / І
небо й пекло казкою вважати, / Та ти й краса
твоя – не казка, ні!»), зрештою, «реалістичної» («І час прийде, коли весь світ покине /
Богів і духів, лиш тебе, Богине, / Чтить буде
вічно – тут, на полотні»). Отже, у вірші
Франка через авторську «медитацію» над
живописним образом (при цьому об’єкт не
обов’язково повинен бути безпосередньо
присутнім, достатньо його просто викликати
в своїй уяві) відтворено всю історію людства
як еволюцію культурної свідомості. Період
«романтичної» свідомості – це час, коли
людина перебуває у пошуках гармонії з
природою (архаїчна пантеїстична свідомість),
з вірою (середньовічна релігійна свідомість),
з цілим світом і з самим собою («ренесансна»
і «барокова» свідомість), що відображаються
у європейській культурі в різні епохи людства
аж до кінця ХІХ ст.; це сприйняття світу як
захопленого дійства і людини як божественного дару; зрештою, ця свідомість є також і
свідомістю творця мистецького шедевру,
котрий жив у цей період. Від кінця ХІХ ст.
відбувається зрив культурної свідомості
(шпенґлерівський «присмерк Європи») і на

кін виходять свідомості, котрі ні в що не
вірять, в усьому сумніваються і зі всього
кепкують, що є прикметою модерної і згодом
постмодерної свідомості. Франко жив у цю
епоху сумніву і скепсису й часто її критикував, однак найвиразнішою її критикою є
слова, звернені до безбожника у «Сикстинській Мадонні», якого автор звинувачує у – як
не парадоксально! – відсутності почуття «безбожності» перед шедевром віків. Третій тип
свідомості означимо як «реалістичний» (хоча
він нічого не має спільного з реалізмом як
напрямом у літературі та мистецтві), що
вказує на стиль життя, який паралельно існує
разом із «модерною» і «постмодерною» свідомістю людства; це спосіб утвердження
посткультурної і постіндустріальної кризи
(«коли весь світ покине богів і духів»), що є
логічним наслідком зриву культурної свідомості, вичерпання її енергетичного запасу, а,
відтак, «зчерствіння» духовності у мегатехнологізованому світі, попри її формальне
«капсолування» (цю проблему, між іншим,
Франко порушує у вірші «Христос і хрест»).
У «Сикстинській мадонні» Франко вирішує
цю проблему на користь мистецтва, пропагуючи таким чином ідею Гіппократа «ars
longa – vita brevis», яка пізніше у 1907 р. дасть
назву цілій поетичній збірці «Semper tiro».
Такий підхід дає змогу М. Ласло-Куцюк
розвинути агностичну концепцію Франкової
творчості [1, с. 87], яка у сонеті «Сикстинська
Мадонна» виражається через процес ламання
конструкції релігії її ж засобами, тобто
щляхом зображення Богоматері.
Франкова інтерпретація образу Богоматері
у вимірі мистецтва, на думку М. Ткачука,
зближається з естетичними поглядами німецького романтика В. Г. Вакенродера на
картину Ф. Пфорра «Дюрер і Рафаель біля
трону мистецтва», яка фіксує два способи
обожествлення Мадонни – у позі молитви
(А. Дюрер) або через естетичне замилування
мистецьким шедевром (Рафаель) [3, с. 94]. Ці
два можливі шляхи осягнення Істини безпосередньо випливають з Франкової концепції
«вершин/низин», яка становить бінарну семіотичну вертикаль «людина  Бог» як відношення
земного/небесного, людського/божественного,
надаючи образові Мадонни амбівалентної
символіки водночас і як Богині, і як Музи. У
цих просторових відношеннях ліричний
суб’єкт займає центральну позицію, що дає
змогу експлікувати з вірша принаймні два
його можливі місцерозташування: це – прос91
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тір картинної галареї, з одного боку, та
християнська вертикаль «небо – земля – пекло», що доповнюється суто Франковою концептуальною вертикаллю «вершини – низини».
Для своєї інтерпретації образу Сикстинської Мадонни Франко обрав жанр класичного
сонета з римуванням у катренах АВВА та в
терцинах ССD з чергуванням 5- і 6-стопового
ямба з умовою появи «жіночих» клаузул
задля ефекту подовження віршового розміру.
Вибір жанру підпорядкований концепції
циклу «Вольні сонети», вплив якої дає змогу
спостерігати певні ритміко-інтонаційні злами,
досягнуті або завдяки стилістичному засобу
перенесення («Бач, я, що в небесах не міг
найти / Богів…»), або через введення неточних рим («дрожі/може»), або завдяки наскрізним риторичним засобам, як правило,
питанням («Хто смів сказать, що не богиня
ти?», «Де той безбожник, що без серця
дрожі / В твоє лице небесне глянуть може, /
Неткнутий блиском твої красоти?»), з яких
починається вірш, та риторичним окликам,
вигукам («Так, ти богиня!», «О Бозі, духах
мож ся сумнівати / І небо й пекло казкою
вважати, / Та ти й краса твоя – не казка,
ні!») та риторичним звертанням («Мати,
райська роже, / О глянь на мене з свої
висоти!»), на яких практично будується
емоційна тональність (превалюють захоплення, захват, зачудування) та естетична модальність (відбивають ставлення автора до об’єкта
рефлексії, що поширюється і на дотичні до
нього предметні сфери – релігії та мистецтва).
Ефект наближення ліричного героя до об’єкта
рефлексії досягається шляхом переосмислення низки персоніфікацій (художнє полотно –
Богиня – «лице небесне» – мати) та порівнянь
(небо, пекло – казка; Мадонна – райська
рожа), а також завдяки дієсловам «глянуть»,
«клонюсь», «чтить», які надають процесу
уособлення комунікативної значущості.
Вірш Франка, що був мистецькою рецепцією художнього полотна Рафаеля, у ХХ ст.
став джерелом натхнення для поета-неокласика М. Рильського, який створив власний
сонетний варіант «Сикстинської Мадонни»:
О, хто сказав, що не людина ти?
Таж ти живеш в Шевченковій Марії,
Перед тобою світ земний темніє,
Щоб хмаркою до ніг тобі лягти.
Ти дивишся в майбутнє, у світи
І їм несеш дитя своє. Крізь вії
Такий великий смуток пломеніє,
Що сліз розради й мудрим не знайти.
92

Твоє малятко круглооке й гоже,
Колись, теслярський проявивши хист,
Хрест витеше собі людський, не Божий.
Тому такий в твоїй печалі зміст,
Який лиш людство зрозуміти може,
А не свята Варвара й папа Сікст [2 с. 144].

Між рецепцією Франка та М. Рильського
виникають антитетичні відношення у сприйнятті образу Богородиці з виразною акцентуацією на її божественній («Хто смів
сказать, що не Богиня ти?») чи земній
природі («О, хто сказав, що не людина ти?»),
що випливає із теологічного конфлікту двох
природ Божого Дитяти. Різниця полягає у
тому, що Франко обирає нейтральну позицію,
переносячи цей конфлікт на ґрунт мистецтва,
натомість М. Рильський «перевертає»
Франкову рецепцію і повертає їй теологічний
підтекст, тобто акцентує переважно на тих
речах, яких Франко або свідомо уникає, або
навмисне заперечує. Звідси виникає так
званий атеїстичний бар’єр: мистецтво не є
релігією, а релігія не може бути мистецтвом
(«О Бозі, духах мож ся сумнівати / І небо й
пекло казкою вважати, / Та ти й краса твоя
– не казка, ні!»). Відмежовуючи мистецтво
від релігії, Франко робить спробу провести
чіткішу межу між божественним, і природним, між вічним і дочасним, земним. Однак, у
радянському літературознавстві ця Франкова
спроба залишається нерозпізнаною, тому й
виникали псевдоатеїстичні інтерпретації.
Вплив рецепції Франка на поетичну версію
М. Рильського практично був ключем для
реінтерпретації образу Сикстинської Мадонни: «очистивши» її і від релігійного, і від
мистецького «ореолу», поет-неокласик створює реалістичний жіночий образ, даючи
змогу читачеві його оглядати стереометрично
– від споглядання земної краси («Крізь вії /
Такий великий смуток пломеніє, / Що сліз
розради й мудрим не знайти») до осяяння її
внутрішнім світлом («Твоє малятко круглооке
й гоже / Колись, теслярський проявивши
хист, / Хрест витеше собі людський, не
Божий»).
Образ Сикстинської Мадонни у виконанні
Рафаеля, що не залишав байдужим не одне
покоління поетів, практично став символом
людського життя, тому однин із Франкових
«вольних сонетів» й отримав однойменну з
художнім полотном назву, що ввібрала у себе
й суто мистецькі (рецепційні), і приховані
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життєві переживання двадцятип’ятирічного
юнака, за плечима якого на той час уже був
досвід двох арештів. Це дає змогу Франкові
створити аналогічний віршовий шедевр не як
доповнення до мистецького, а як власну репрезентаційну «картину» перетворення візуального образу на словесний з оригінальною, суто Франковою інтерпретацією, так би
мовити, «вічних» питань релігії та мистецтва.
Вірш «Сикстинська Мадонна» поклали на

музику О. Польовий (романс для голосу з
фортепіано), В. Кирейко.
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Віктор Неборак

Герменевтичний розгляд вірша Івана Франка

«Гімн»

(Версія енциклопедичної статті)
«Гімн» (підзаголовок – «Замість пролога»)
– вступний вірш книги «З вершин і низин» і
водночас перший за порядком вірш її першої
частини «De profundis» («З глибин»). Один з
найвідоміших поетичних творів І. Франка.
Уперше надрукований в газеті «Ргаса»,
1882, 3 червня, під назвою «Hymn. Wicznyj
revolucjoner» (латинською абеткою), за
підписом Myron***.
Рік написання – 1880. Місце написання –
Коломийська тюрма.
Збереглися два автографи вірша. № 190,
с. 72-73 – чорновий запис олівцем; № 226, с. 1
– чистовий рукопис.
Покладений на музику Миколою Лисенком.
Згодом
свою
музичну
версію
твору
запропонував також С. Людкевич.
Усталена рецепція цього вірша пов’язувала його з революційно-агітаційною лірикою, покликаною надихати трудящі маси на
збройну боротьбу проти соціального поневолення. Така рецепція відкидала метафізичну складову змістової наповненості
«Гімну», зводила зміст вірша виключно до
соціального рівня. Є. Кирилюк писав:
«Вічним революціонером І. Франко назвав
людський дух, який пориває до бою за
прогрес і волю. Образ духа – вічного
революціонера – не був новим у світовій
літературі. Ще 1845 року його вжито в поезії
«Anheli» польського поета Ю. Словацького.
І. Франко, безперечно, знав цей твір і,
можливо, цілком свідомо використав відомий
йому образ, надавши йому нового, сучасного
революційного змісту.
«Дух» у розумінні атеїста-Франка – це ідеї,
думки, почуття, воля» [1, с. 169].

Розширене тлумачення образу Вічного
революціонера подає В. Корнійчук, та інтерпретація дослідника принципово не відрізняється від прочитань франкознавцівмарксистів: «Образ духу – Вічного революціонера – як трансцендентний первень,
символ невпинного діалектичного руху до
самовдосконалення, проникав в естетичну
свідомість епохи, заповнював уми й серця
прогресивної європейської інтелігенції, яка
пристрасно жадала суспільного оновлення»
[2, с. 71]. Дослідник детально зупиняється на
літературних ремінісценціях, уточнює генезу
вірша: «Образ вічного революціонера вперше
зустрічається у вірші Ю. Словацького
«Odpowiеdż na psalmy przyszłości Spiridonowi
Prawdzickiemu» (1845). […] Вражають насамперед не тільки спільні образні парадигми, а й
майже ідентичний ритмічний малюнок обох
поезій. У гострій полеміці з З. Красінським
(Правдзіцьким) Ю. Словацький застерігав
польську аристократію від недооцінки народних рухів, грізної надприродної сили, що
живе пам’яттю минулих страждань і мук» [2,
с. 72]. Та фактично В. Корнійчук заперечує
надприродну сутність Вічного революціонера
у вірші Франка, яку явлено у вірші
Ю. Словацького, і саме це споріднює його
інтерпретацію з франкознавцями-марксистами: «І. Франко розриває містичну оболонку
«Відповіді...» польського поета і, використовуючи його романтичне кліше, наповнює свій
твір новим змістом. Його Дух не постає з
тілесних мук потойбічного світу, він «від
тисяч літ» живе у народній пам’яті, як
невмирущий символ вічної людської жаги
оновлення й поступу, як осяйна мрія про
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«розвидняющийся день щастя й волі» [2,
с. 72].
Отже,
вмістилище
Вічного
революціонера – це народна пам’ять, а не
трансцендент.
Новіше прочитання «Гімну» виявляє і
давню жанрову специфіку цього вірша:
«Франко сам визначив жанрову приналежність цього вірша, специфіку його змісту і
форми, особливості поетики. Він свідомо
звернувся до давнього канону урочистої пісні
з
могутніми
маршовими
інтонаціями.
Українській поезії бракувало подібного програмного твору, який піднімав би бойовий
дух народу, підносив його свідомість,
прославляв героїку революційоного пориву.
Трансформацією старовинного жанру автор
утверджував нове поетичне бачення світу.
Традиційні величальні елементи гімну
наповнювалися свіжим, бадьорим змістом,
вбирали в себе характерні прикмети нового
часу, предтечею речника якого виступав сам
поет. Народжувалася революційна пісня з
властивою їй динамікою дії, зі стрімкою,
всеохоплюючою музикою боротьби. Разом із
тим
вона
відзначалася
філософською
масштабністю думки, епічною силою образу,
драматизмом ситуації» [2, с. 203].
Все ж питання субстанційної сутності
головного персонажа цієї поезії
і досі
залишається дискусійним.
У назву вступного вірша книги «З вершин
і низин» Франко виніс слово, яке слугує
жанровим позначальником певного різновиду
урочисто-декламаційної
поезії
високого
стилю. Гімн як похвальна пісня у новітніх
часах слугує обов’язковим атрибутом
держави (поряд з державним прапором і
гербом). Франко звертається до давнішої
традиції застосування цього жанру, пов’язаної з прославленням у гімнах тих чи інших
богів, щобільше – поет зіштовхує у протиставленні ці дві традиції – давнішу сакральну і новішу державницьку. Прославлення
Франком Вічного революціонера полягає в
чіткому окресленні його сутності, його
духової нематеріальної природи. Уже в
перших трьох словах вірша подано містке
визначення: «Вічний революціонер – // Дух
<...>». Дух не підпорядкований матеріальним, ілюзорно усталеним речам, навпаки –
дух може змінювати звичний порядок у
зримому світі матеріальних речей. Трактування слова «дух» у значенні «ідея, що
опановує розумом людини», звужує закладене у тексті всеохопне поняття револю94

ційності і не узгоджується з означенням
«вічний». Дух у цьому вірші – це не
притаманна людині духовна скерованість,
інтеніційність, не лише духовне в людському
тілі, а Той, хто може впливати на людину і
поза її волею, діючи на неї з-за її меж,
опановуючи нею, її тілом і розумом.
У першім строфі стверджується марність
зусиль церковних і державних репресивних
структур умертвити цей дух. Підтекст строфи
натякає, що репресіями можна звести у гріб
тіло, та Вічний революціонер як дух вислизає
з пасток репресивного соціуму. Соціум як
певна статична єдність, підтримувана і керована владним апаратом (державою), остерігається неконтрольованих змін і виступає
антагоністом Вічного революціонера – духа
динамічних змін, а отже, противиться
поступові, щастю і волі. У вірші не з’ясовано
причини закостенілості соціуму – ця якість
соціуму подається як питома. Та завдяки
проникненню у соціум духа Вічного революціонера закостенілість мала б перемінитися на відкритість до поступу. До переліку
репресивних інституцій на перше місце
потрапили попівські тортури (вочевидь,
інквізиція). Церкву як впливову соціальну
структуру не потрібно переконувати у
всеприсутності духів, добрих і злих, у
зримому світі матеріальних речей. Чому ж
церква переслідує духа Вічного революціонера? – Тому що апостольська християнська
Церква визнає Святого Духа. У яких стосунках дух Вічного революціонера зі Святим
Духом? Щоб краще зрозуміти сутність
революційності варто звернутися до етимології слова «революція». Латинсько-український словник подає: revolutio – 1) відкочування; 2) круговерть (3, 548). У пізніших
конотаціях слова «революція» відчувається
присутність значення «переворот», і лише
романтики утвердили значення, діаметрально
протилежне первинному – стрімка зміна,
руйнування старого заради утвердження
нового, яке є поступом.
Якщо Вічний революціонер – це дух,
сутність якого приховано у відкочуванні, у
такому відході вниз і назад, який може подати
себе як прорив угору і вперед, то дух цей – в
канонічному вченні Церкви – мав би бути з
когорти тих духів, які ще до сотворіння Богом
людини відокремилися від Бога, відкотилися
(«революціонізувалися») від відданих Богові
духів-сил. Таких духів церква і справді
переслідує, виганяє з людини, якщо вони
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опановують нею. А Франко означує
сучасність як час, коли дух Вічного революціонера опановує не лише окремими людьми, а мільйонними масами. Тому всі репресивні структури, спрямовані проти нього, –
безсилі.
Друга строфа «Гімну» – власне про те, як
стрімко побільшується дія духа Вічного
революціонера в сучасному світі. У цій
строфі дещо сказано і про час народження
цього духа – «Хоч від тисяч літ родився
<…>», і про час його очевидної з’яви у світі –
«Та аж вчора розповився <…>» Від народження до розповивання у людському суспільстві духа Вічного революціонера минули
тисячі років. Тепер він «о власній силі йде»,
тобто не потребує нічиєї допомоги, оскільки
«розповився», розвинувся, став самодостатнім, «дорослим». А якщо так, то репресивні
структури в колишні часи переслідували
дитинний дух пізнання, помилково трактуючи його як ворога Церкви і держави. Ознаки
«дорослості» духа Вічного революціонера
явлено у тексті: «І простується, міцніє, // І
спішить туди, де дніє; // Словом сильним, мов
трубою, // Міліони зве з собою, – // Міліони
радо йдуть, // Бо се голос духа чуть. «Дорослість» насправді може виявитися неповною,
наближеною до юності, а не до зрілості.
Нестримна сила духа Вічного революціонера,
яка заволодіває мільйонами, що «радо йдуть»
на поклик його слова-голосу, – це не конче
ознака остаточної дорослості. Сила, що
наростає і ще не вміє стримати саму себе,
притаманна власне юності.
Третя строфа – про переливання сили духа
Вічного революціонера у життя безсилих і
знедолених, про чудодійне перетворення
безсилих у борців.
Четверта
строфа
дає
якнайчіткіше
визначення Вічному революціонерові, яке
вияснює всі затемнені місця у попередніх
строфах: «Вічний революціонер – // Дух,
наука, думка, воля <…>». Ключове слово у
цьому визначенні – наука. Наука, яка зійшла з
університетських кафедр і стала відчутно
впливати на суспільні процеси, – і справді
одне з найпереконливіших у час написання
цього вірша втілень Вічного революціонера,
що «від тисяч літ родився, // Та аж вчора
розповився // І о власній силі йде». У цьому
визначенні поняття «Дух, наука, думка, воля»
– тотожні. Дух пізнання розвиває науку,
розкріпачує думку, стимулює волевиявлення
людини. Цей дух не ховається в пітьмі – в

закритому, затемненому, репресивному пласкому просторі. Він – антитеза насиллю, омані,
затемненню, ув’язненню, «спутаності» – «Не
дасть спутатись тепер». Останні рядки вірша
стверджують остаточність, незворотність і
стрімкість змін, які пронизують усю
світобудову.
Отже, Вічний революціонер – це дух науки
в суспільстві, яке стрімко індустріалізується, це та домінанта розвитку сучасної
цивілізації, без якої вже не обійтися. Саме
тому цей дух всепроникний і всеперетворювальний. Саме тому репресивні інституції
безсилі і приречені на руйнування. Ймовірність того, що саме наука, покликана створювати нові технології, може стати інструментом ще ефетивніших маніпуляцій панівного
класу як окремою людиною, так і великими
соціальними групами, не розглядається у
цьому вірші. Наука як втілення духа Вічного
революціонера – а Франко у цьому не
сумнівається – дбає про перетворення суспільства на благо трудящих, руйнуючи, замінюючи неефективні технології, закостенілі
форми суспільних відносин на нові, прогресивніші. Наука не може залежати від свавілля
можновладців («о власній силі йде»), вона
підпорядкована своїм власним законам, а
тому її розвиток неможливо спинити, як
неможливо згасити «розвидняющийся день».
У постіндустріальну добу віра в науку як
панацею від усіх соціальних бід похитнулася.
Розвиток технологій не так зменшує, як збільшує кількість соціальних напруг і катаклізмів,
які загрожують не лише окремим прошаркам
суспільства, а й сучасній цивілізації в цілому.
Інтенсивний розвиток науки не знімає екзистенційних викликів, на які приречена людина.
Наука не може змінити людську природу, не
спроможна вивести людину за межі відвічного
протистояння добра і зла. Тому варто уважніше
простежити, як виявляється людина як
с у б ’ є к т у цьому вірші.
На перший погляд, людина як суб’єкт
прямо не виявляється у тексті цієї поезії.
Людину об’єктивізовано, зафіксовано у межах того чи іншого прошарку соціуму,
названо як соціального персонажа з властивою йому роллю. Після нескладної граматичної дії можна отримати приблизно такий ряд
соціальних ролей, згаданих у цьому вірші:
піп, цар, воїн, шпигун, мужик, ремісник. Та
вже у другому рядку маємо фактичне
визначення людини як єдності духовного і
тілесного – «Дух, що тіло рве до бою». У
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соціального персонажа-функції духовні порухи приспано, а тілесні зведено до механічних,
чітко реґламентованих рухів. Хто ж є тою
людиною, чиє тіло, сповнене духом Вічного
революціонера, таки поривається до бою, до
стрімкого виходу за межі встановлених
соціумом функцій? Відповідь самозрозуміла –
це той, хто проголошує ці рядки, хто є
автором цих рядків, тобто сам поет Іван
Франко. Якщо б дія духа Вічного революціонера виявлялася в якийсь інший спосіб,
наприклад, примушувала б людину конспіруватися, переховуватися, то читач отримав би
від автора іншій текст. Авторський голос у
цьому вірші – це привселюдне повноголосе
свідчення.
Франко як автор-промовець і є ліричним
суб’єктом «Гімну», тоді як Вічний революціонер – ліричний герой цієї поезії. Автор
(ліричний суб’єкт) утверджує, виголошує
мовою поезії нове для багатьох і безперечне
для себе знання: наблизився час незворотніх
суспільних змін, які поліпшать життя знедолених. Ліричний суб’єкт – носій і розповсюджувач цього знання. Саме у цьому і
полягає його боротьба, його бій «за поступ,
щастя й волю». Ліричний суб’єкт – той, хто
чує «голос духа», та він переконує і себе, і
читача, що цей голос, на поклик якого
«Міліони радо йдуть», – «чути скрізь». Оте
«скрізь» одразу ж і уточнюється – «По місцях
недолі й сліз». Те, що «голос духа» звучить у
душі ліричного суб’єкта, не мало б викликати
сумнівів у читача. Та чи варто покладатися на
твердження ліричного суб’єкта, що «голос
духа чути скрізь»? За яких умов цей «голос
духа» міг би лунати і бути чутим скрізь – так,
щоб цей факт був засвідчений багатьма? – За
таких умов, коли б сучасники Франка чули
той самий «голос духа», тобто – коли б голос
надходив ззовні, був би зовнішньою даністю. А дух не може діяти на всіх однаково,
як, скажімо, голос диктора, бо кожен
сприймач має свою індивідуальну чутливість
(або взагалі не має жодної) до духового
виміру світу. Ліричний суб’єкт вірить, що
знедолені відчувають те саме, що і він, –
духовне оновлення і порив від старого ладу
до нового. Сила і завзяття знедолених, що
мають народитися замість нарікань і нещасть
у якийсь чудодійний спосіб, можуть стати
перетворювальними чинниками лише за
умови одночасного рушення мільйонів, дії
яких узгоджено. Ліричний суб’єкт не
припускає, що лише небагатьом чути голос
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Вічного революціонера, про що, до речі,
свідчили обставини життя автора (Франко
написав цей вірш, перебувачи під арештом у
в’язниці в Коломиї). Третя строфа поезії
вказує на віру ліричного суб’єкта в одночасну
дію духа Вічного революціонера на
пригноблені маси суспільства. А це радше
візія майбутнього, а не стан речей початку
80-х років ХІХ ст., коли вірш був написаний і
вперше надрукований. Ліричний суб’єкт
навіть готовий налаштуватися на тривалу
боротьбу, взяти до відома, що його покоління
не зазнає кращої долі в боротьбі за нове
справедливе суспільство, та бодай здобуде її
для своїх синів. Він і не припускає думки, що
дух Вічного революціонера промовляє до
небагатьох, і тим більше, що це може бути
промовляння
облудного
духа-дурисвіта.
Плодами
діяльності
духа
Вічного
революціонера найперше мало б стати
знищення чинного соціального устрою, який
вже й сам став руїною («Розвалилась зла
руїна») внаслідок могутнього рушення
одухотворених мас. Натомість апостол Павло
зосереджує увагу сповідників християнської
віри на інших духовних плодах: «Плід же
Духа – любов, радість, мир, довготерпіння,
ласкавість,
доброта,
віра,
лагідність,
стриманість.» (Гл. 5, 22-23).
Ліричний суб’єкт поезії «Гімн» відданий
саме духові Вічного революціонера, духові
боротьби, озброєному науковим знанням,
переконує всіх, хто ще сумнівається, що час
пришестя і всеприсутності Вічного революціонера вже настав, перейнятий візією
неодмінних перемін, переносить з майбутнього у доконаний минулий час остаточну
руйнацію
несправедливого
суспільного
устрою («Розвалилась зла руїна, // Покотилася лавина […]»). Ліричний суб’єкт у цьому
вірші – суцільний, нероздвоєний, позбавлений будь-яких індивідуальних рис (і національних теж), жодного разу прямо не
виявлений у тексті, перейнятий не собою, а
ліричним персонажем-героєм вірша, яким є
дух Вічного революціонера. Ліричний суб’єкт
поезії «Гімн» виявляється як голос утвердження, адресований не комусь конкретному,
але
всім,
незалежно
від
будь-яких
відмінностей. Згідно з біблійною алюзією цей
голос можна назвати апостольським.
Вірш «Гімн» складається з чотирьох
десятирядкових строф, зв’язок між якими
посилено повторами-інверсіями («Він живе,
він ще не вмер» – 4-ий рядок 1-ої строфи,
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«Він не вмер, він ще живе!» – 1-ий рядок 2-ої
строфи; «Бо се голос духа чуть» – останній
рядок 2-ої строфи, «Голос духа чути скрізь» –
1-ий рядок 3-ої строфи і повторений у 1-му
рядку 4-ої строфи 1-ий рядок 1-ої строфи –
«Вічний революціонер»). Схема римування –
аВВаССDDее. Розмір – чотиристопний хорей,
збагачений пірихіями. У першій строфі у 6-му
і 7-му рядках відчутний ритмозбив («Ані
війська муштровані, // Ні гармати лаштовані»), який перетворює хорей в анапест з
дактилічною клаузулою. Точні рими (революціонер/вмер) сусідять з неточними (бою/
волю). Ритмічність посилено анафорами –
«Ні» у 1-ій строфі, «І» у 2-ій, «По» у 3-ій,
«Не» у 4-ій.
Образна мова поезії «Гімн» вкрай стримана. Єдиним образом-символом з наскрізним текстовим полем власне і є Вічний
революціонер – образ, свідомо запозичений
Франком у Юліуша Словацького. На тлі
поширеного уявлення про революційність як
стрімку, але нетривалу подієвість означення
щодо революціонера «вічний» сприймається
як антитеза-гіпербола. Цю контекстуальну і
текстуальну антитетичність витримано в усіх
чотирьох строфах «Гімну». Її протилежні
полюси – рух і безрух, живе і мертве, сила і
безсилля, щастя і нещастя, світло і темрява.
Гіперболу зіштовхнуто з літотою («Хоч від
тисяч літ родився, // Та аж вчора розповився
[…]»). Двічі застосовано порівняльні звороти
(«Словом сильним, мов трубою […]», «[…]

згасила, мов огень […]»).
Вірш «Гімн» нагадує розгорнуте визначення, яке з’ясовує, хто такий Вічний
революціонер, які риси йому притаманні, в
чому його призначення, хто його вороги і
спільники. Відповіді на ці питання – максимально точні і недвозначні, тому і метафоричність зведено до мінімуму. У 1-ій строфі
відчутно
переважають
іменники
над
дієловами (13 проти 5), натомість у 2-ій
строфі дієслова переважають над іменниками
(11 проти 7), що створює відчуття наростання
дії. Абстрактні поняття (поступ, щастя, воля,
сила, слово ...) врівноважено конкретними
(військо, гармата, хата, верстат ...), та всі вони
тяжіють до символічного наповнення. Усі
поняття у вірші «Гімн» сприймаються як
символи суспільної боротьби, які набувають
символічного значення завдяки всеприсутності духа Вічного революціонера.
«Гімн» («Вічний революцйонер...») перекладено багатьма мовами.
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Історія
Тамара Полещук

Образ Росії на сторінках шкільних підручників з історії України
Після розпаду СРСР й краху комуністичної ідеології (поряд з вирішенням багатьох
проблем у внутрішній і зовнішній політиці)
Україна та Росія перебувають у процесі
пошуку нової національної (державної) ідеї –
кожна своєї. В обох суспільствах цей процес
ускладнюється болісною тривалою «переідентифікацією», але різного змісту: в Росії –
пов’язаною з необхідністю осмислити реальну втрату ролі етноса-суперсара і труднощами з «освоєнням» ролі автентичної
сучасної нації в багатонаціональній федерації,
а в Україні – пов’язаною з труднощами

подолання пострадянської, постколоніальної
амбівалентності (так званого «комплексу
малоросійства»), коли мільйони людей не
наважуються ототожнити себе з Україною й
українством, але й не наважуються цілковито
зректися цього українства, беззастережно
ототожнившись із Росією й російським
(радянським) народом. Головним полем битви у боротьбі за нову ідентичність, за словами
американського історика українського походження З. Когута, було й залишається сприйняття історії [8, с. 219].
Наприкінці 1980-х років в українській
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історіографії розпочався процес, який умовно
можна було б назвати «націоналізацією»
історії. У найзагальнішому вигляді його суть
полягала в переході від писання історії в
межах класової парадигми до її переписування і переосмислення як історії національної [5, с.24-57; 6, с.57-73]. Процес
«націоналізації» історії означав не лише
пошук і кристалізацію власної національної
ідентичності, але й ідентифікацію тих, хто
мав бути виведений за межі «своєї» уявленої
національної
чи
етнічної
спільноти.
Формування образу етнічного чи культурного
Іншого
стало
невід’ємною
частиною
культурної
та
політичної
мобілізації,
реалізації політики пам’яті у новопосталих
державах. Найвиразнішим способом типізації
Іншого в націоналізованій історіографії є
негативний етностереотип безпосереднього
сусіда / сусідів. Тому Росія (як і, до речі,
Польща) апріорі присутня в українській
націо-налізованій історії – без цього Іншого
формування власного національного наративу
фактично неможливе, оскільки він відіграє
надзвичайну мобілізаційну роль у визначенні
власного національного Я [7, с. 21-22].
Отож, закономірно, що переважна більшість узагальнювальних праць з історії
України, написаних на початку 1990-х років,
ґрунтується на яскраво вираженій етно- та
державоцентричній візії історії України.
Лише з другої половини 1990-х років стали
з’являтися синтези (Н. Яковенко, Я. Грицак), де
запропоновано відмінне від національнодержавної парадигми трактування української
історії – як у плані нових теоретичних засад,
так і в розширенні дослідницького поля до
поліетнічних аспектів [30]. У висвітленні
українсько-російських взаємин в українській
історіографії теж існує декілька напрямів, які
охоплюють широкий спектр методологій та
наукових парадигм, генетично пов’язаних із
власне радянською, пострадянською, національно-державницькою та модерною історіографічними традиціями [11, с. 126]. Що ж
до праць, які б узагальнювали вивчення
українсько-російських відносин, то відзначимо колективне тритомне дослідження,
підготоване В. Верстюком, В. Гриневичем,
В. Горобцем, С. Кульчицьким, О. Толочком
та іншими відомими українськими вченими,
яке є певним етапом на шляху подолання
застарілих методологій [29].
У контексті зазначеного важливо простежити, яким чином образ Росії й росіян
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відображено в шкільних підручниках з історії
України – як за програмою 11-річної, так і 12річної освіти. Звернемо увагу на ті теми, які
впливають на формування в учнів не лише
історичних знань, а й оціночного ставлення
до Росії й росіян: Київська Русь, Переяславська рада 1654 р., постать Івана Мазепи,
революційні потрясіння 1917–1921 років,
Голо-домор 1932–1933 років, Друга світова
війна тощо. Зауважимо, що висвітлення цих
проб-лем українською академічною наукою,
де існують різні методологічні підходи до
їхнього вивчення, а також численні інтерпретації, залишено поза межами цієї розвідки.
Навчальний посібник з історії України для
учнів 7–8 класів Григорія Сергієнка і Валерія
Смолія став одним із перших видань, підготованих для учнів загальноосвітньої школи в
незалежній Україні. Посібник охоплює події
української історії від найдавніших часів до
кінця ХVІІІ ст. Автори, йдучи за «схемою»
М. Грушевського, розглядають Київську Русь
як першу форму української державності.
Водночас вони стверджують, що «Київська
Русь була конгломератом (скупченням) понад
20 різних племен і народностей, нестійким
(тимчасовим) державним утворенням без
єдиної народності». Розповідаючи про розпад
Русі, автори зосереджують свою увагу на тих
князівствах,
які
стануть
«осередком
формування української народності», майже не
згадуючи про північно-східні чи північно-західні
землі, що ще зовсім недавно підпорядковувалися
Києву [18, с.47, 75, 79-85, 88-93] . Вперше про
Російську державу Г. Сергієнко і В. Смолій
згадують у контексті «приєднання ЧерніговоСіверщини до Росії». Зокрема, тут зазначено, що
це державне утворення сформувалося в ХІV–XV
ст. на землях Північно-Східної Русі, що
військові загони з України і Білорусі бра-ли
участь у знаменитій битві на Куликовому полі
(1380 р.), яка ознаменувала «повалення
золотоординського іга». Далі зазначається, що
панівні кола Росії, дбаючи про свої
«великодержавницькі й класові інтереси», у
результаті російсько-литовської війни 1501–1503
років приєднали Чернігово-Сіверщину до
Російської держави [18, с. 103-104].
У наступних темах підручника присутність Росії в українській історії збільшується.
Так, описуючи події Визвольної війни
українського народу середини ХVІІ ст., автори трактують Переяславську раду та Березневі статті 1654 р. як «входження України до
складу Російської держави». При цьому вони
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наголошують, що це було «вистраждане після
тривалих роздумів рішення гетьмана», бо
орієнтація на Росію, яку з Україною «об’єднували давні історичні зв’язки, етнічна близькість обох народів, православне віросповідання», могла забезпечити в майбутньому
«існування незалежної Української держави».
Характеризуючи Березневі статті, автори
дещо суперечливо стверджують, що Україна
увійшла до складу Росії «на правах широкої
автономії» і водночас як самостійна держава
(Гетьманщина) з республіканською формою
правління [18 с. 167-169]. Розповідаючи про
складні часи в Україні після смерті
Б. Хмельницького, Г. Сергієнко і В. Смолій
покладають основну відповідальність на
самих українців, вряди-годи звинувачуючи
Росію чи інших сусідів [18, с. 176]. У сюжеті
про Івана Мазепу автори досить зважено
підходять до пояснення причин розриву
гетьмана з російським царем Петром І й
переходу на бік шведського короля Карла ХІІ
в роки Північної війни. Про наслідки цього
переходу історики пишуть: «Петро І розорив
гетьманську резиденцію м. Батурин і
жорстоко розправився з його жителями.
Переслідувань та екзекуцій зазнали багато
інших осіб, запідозрених у зв’язках з Іваном
Мазепою». Вони наводять уривок з літопису,
в якому йдеться про жорстокі тортури, яким
піддавалися прихильники Мазепи, про оголошення гетьмана зрадником і його церковне
прокляття [18 с. 199-203]. Після Полтавської
битви, стверджують автори, наступ на
автономні права Гетьманщини пішов значно
швидше, а основне – проводився у життя
відверто брутальними і цинічними методами.
Остаточне скасування автономного устрою на
Лівобережжі та Слобожанщини ліквідація
Запорозької Січі – ці та інші заходи Катерини
ІІ розглядаються як «репресивні заходи
царизму щодо України» [18, с. 208, 221-224].
Затверджена 1996 р. програма 11-річної
освіти передбачала систематичне вивчення
історії України з 7 класу, в якому учні вивчали події української історії від найдавніших
часів до початку ХVІ ст. Віталій Власов –
автор найпоширенішого підручника для 7
класу, який мав декілька видань, – розглядає
Київську Русь як приклад «середньовічної
імперії», коли «княжий Київ впливав на
мешканців лісової півночі Східної Європи»,
«як свого часу Рим романізував первісні
народи північної окраїни Римської імперії».
Водночас він теж притримується концепції

М. Грушевського, за якою Київська Русь є
першою формою української державності.
Політичні та культурні традиції Києва безпосередньо успадкувало Галицько-Волинське
князівство, а збережені тут українські державницькі традиції були сприйняті українською
шляхтою, а згодом козацтвом, і відновлені в
Українській козацькій державі, наголошує
історик [1, с. 217]. У підручнику В. Власова
чіткіше акцентовано на думці про те, що з
другої половини ХV століття Московське
князівство під приводом збирання «руської
спадщини»
почало
претендувати
на
українські та білоруські землі. Зокрема, у
спеціальному «ліхтарику» розповідається про
московсько-литовські війни кінця ХV –
початку ХVІ ст. як вияв «загарбницької
політики» Москви щодо Великого князівства
Литовського. Особливу увагу приділено
перемозі над «московитами» під Оршею 1514
р. українсько-білорусько-литовського війська
на чолі з князем Костянтином Острозьким [1,
с. 243, 250].
В. Власов став автором і підручника для 8
класу, програма якого охоплює вивчення
історії України в ХVІ – ХVІІІ ст. Тут історик
приділяє значну увагу відносинам Української козацької держави з Московією. Зокрема,
детально описує Раду у Переяславі 8 січня
1654 р., обставини підготовки і зміст Березневих статей 1654 р. Автор підкреслює, що
йшлося про встановлення міждержавних
відносин, які «не обмежували незалежності
України. Умови договору 1654 р. свідчать про
об’єднання України й Московії у своєрідну
конфедерацію» [2, с. 124-126]. У наступних
темах В. Власов наголошує на конфронтаційних моментах українсько-російських
відносин. Особливо загострено сюжети, які
стосуються «антиколоніального повстання»
гетьмана Івана Мазепи проти Московії,
«воєнно-політичних акцій Петра І проти
українців», «терору в Україні після
Полтавської битви». Зокрема, про реакцію
Петра І у відповідь на перехід І. Мазепи на
бік Карла ХІІ автор пише: «Дії Петра І були
проявом жорстокої колоніальної політики
Московії щодо України. Головна мета тих дій
– посіяти відчуття провини та страху серед
усього населення Гетьманщини, розколоти
український народ, викоренити з його
свідомості ідею національної самобутності та
прагнення до незалежності» [2, с. 196].
Характеризуючи політику Катерини ІІ
щодо України, автор стверджує, що російська
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імператриця «мала на меті не лише позбавити
українські землі решток державності, а й
знищити самобутню культуру українського
народу, його мову, перетворити українців на
злиденних і ницих малоросів» [2, с. 222].
В основу першого підручника з історії
України для 9 класу (автор – Віталій Сарбей)
було покладено концепцію українського
національного відродження, з погляду якої й
розглянуто історичні події та явища ХІХ –
початку ХХ ст. Складовою частиною всіх
розділів підручника (особливо – в його першому, пробному варіанті) є «колонізаторська
політика» Російської та Австрійської імперій,
«спрямована на повну етнічно-культурну та
мовну асиміляцію» [15, с. 6; 16, с.3]. Автор
особливо
негативно
оцінює
репресії
російської влади проти кирило-мефодіївців,
Валуєвський циркуляр 1863 р. та Емський
указ 1876 р., які фактично забороняли
функціонування української мови в Росії [15,
с. 65-66, 125-127]. Бачить історик й вияви
шовінізму, нехтування українською справою з
боку російського опозиційного руху, в тому
числі й революційного. Так, він стверджує, що
«на практиці повне ігнорування національних
потреб українського народу з боку російських
революціонерів збігалося з русифікаторською
політикою царського самодержавства в
Україні», тому й не вийшло, наприклад,
«порозуміння, єднання і справжньої угоди між
російськими народниками і українофілами» [15,
с. 149-151].
В останнє десятиліття найпоширенішим
виданням з історії України для 9 класу є
підручник, підготований Федором Турченком і
Валерієм Мороко. У підручнику подано
систематичний виклад подій в Україні від другої
половини ХVІІІ ст. до початку Першої світової
війни з акцентом на український культурнонаціональний рух в імперії Габсбургів та імперії
Романових. Автори визначають національну
політику Російської імперії стосовно українців
як таку, що «була спрямована на прискорення
процесу перетворення українців» у «справжніх
росіян», бо не визнавався сам факт існування
українського народу. Тому, наголошують
історики, поборювалося і нищилося все, що
вказувало на відмінність українців від росіян,
передусім українська мова. У документах до
відповідних параграфів приведено свідчення не
тільки антиукраїнської політики влади, а й
ставлення демократичної Росії до українства.
Так, опубліковано уривки з Валуєвського
циркуляру 1863 р., Емського указу 1876 р.,
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уривок із знаменитого листа В. Бєлінського
П. Анненкову, в якому про дільяність
Т. Шевченка, П. Куліша та їхніх однодумців
один із лідерів тодішньої ліберальної Росії
говорить неприховано вороже, з брутальною
люттю [24, с. 33, 111, 171]. Розширено у
новому підручнику сюжети про український
національний рух на початку ХХ ст. Зокрема,
в умовах «насадження ідеології російського
великодержавного шовінізму», стверджують
автори, влада продовжувала наступ на
українську культуру, маючи в цьому
підтримку й російських ліберальних кіл [24,
с. 286-297].
Перший пострадянський підручник для 10
класу, в якому було запропоновано систематизований виклад подій від лютого 1917 р. до
закінчення Другої світової війни, написав
Федір Турченко. Особлива увага була
приділена питанням, які, як зазначає автор,
«слабо висвітлювалися і фальсифікувалися
радянською історіографією: визвольним змаганням українського народу і його державотворчій діяльності, трагічній долі України в
умовах радянського тоталітарного режиму, її
боротьбі з іноземною окупацією в роки
Другої світової війни». У центрі уваги історика – перебіг подій Української революції
1917–1921 років. Зазначимо, що ця подія
залишалася основною і в наступних перевиданнях підручника, як і більшість авторських
оцінок. Так, наголошено на імперіалістичній,
шовіністичній політиці Тимчасового уряду
щодо України; після жовтневого повстання
1917 р. в Петрограді почалася «кривава
боротьба більшовиків за контроль над усією
країною» «під демагогічними гаслами: хліб,
землю, мир – народу, всю владу – радам». За
відсутності соціально-політичної підтримки
більшовизму «установлення радянської влади
в Україні було можливе лише шляхом
насильства і втручання ззовні» [25, с. 13-35;
23, с. 59, 72-73] Тому політика більшовиків в
Україні
(від
моменту
проголошення
радянської влади в грудні 1917 р. до
остаточного придушення українського опору
наприкінці 1921 р.) подана дуже жорстко –
насамперед через підбір реальних фактів та
джерельних матеріалів, які надають цим
подіям особливої трагічності і викликають
переважно негативні емоції не тільки щодо
більшовицького режиму, але й Росії та росіян
загалом. Наведемо декілька прикладів.
Описуючи перші кроки радянської влади в
Україні на початку 1918 р. як «жорстокий
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терор», автор підкреслює, що «цей
шовіністичний розгул справив негативне
враження
на
українське
населення,
посилюючи в ньому антибільшовицькі та
антиросійські настрої». У параграфі про
політику «воєнного комунізму» в Україні
1920 р. наголошено, що більшовицька влада,
«протиставляючи себе більшості населення,
запроваджуючи незрозумілу й ворожу йому
політику, була приречена на деспотичні
методи управління, терор супроти всіх
незадоволених». При цьому підкреслено, що
«знаряддями терору були не лише чекісти, а й
регулярні частини Червоної армії, особливо
сформовані з іноземців і жителів російських
губерній» [23, с. 93-94, 175]. Відчуття
трагічності, комплекс українців як націїжертви посилюють сюжети, присвячені
Голодомору, організованому сталінським
режимом у 1932–1933 роках. Хоча автор й
прагне
дотримуватися
науково
аргументованих оцінок, але деякі твердження
можуть формувати в учнів негативні емоції
щодо росіян. Наприклад: «Ще не розвіявся
трупний сморід в опустілих українських
хатах, а з інших республік СРСР, особливо з
Росії,
вже
прямували
ешелони
з
переселенцями» [23, с. 282].
Наголос на стражданнях і жертвах українців зроблено і при вивченні подій Другої
світової війни, з якої починають історію
України учні 11 класу. Найпоширенішим є
підручник, який підготували Ф. Турченко,
П. Панченко та С. Тимченко і який декілька
разів доопрацьовувався і перевидавався.
Загалом автори досить зважено й науково
обґрунтовано подають перебіг основних
подій Другої світової війни, уникаючи
емоційних чи невиважених оцінок. Вони
наголошують на відповідальності за розв’язання Другої світової війни не тільки
Німеччини, але й Радянського Союзу. На
відміну від попередніх видань, для означення
німецько-радянської війни 1941–1945 років
вжито термін «Велика Вітчизняна війна»: «Ця
війна була для більшості радянських людей
Великою Вітчизняною війною, тобто справедливою, визвольною» [27, с. 12]. Аргументтовано й неупереджено, із залученням нових
джерел, написано сюжети, присвячені руху
Опору в Україні – як радянського, так й ОУНУПА. Наприклад, у параграфі про рух Опору
в 1943 р. подано окремий «ліхтарик»
«Відноси-ни ОУН з радянськими та
польськими партизанами». Водночас через

усі теми проведено думку про те, що для
українців це була одна з найбільш трагічних
сторінок в історії: занадто велику ціну
український народ заплатив за перемогу
Радянського
Союзу
над
нацистською
Німеччиною та її союзниками [27, с. 23-29,
40-45, 70].
У підручнику для 11 класу, написаному
відомими українськими істориками Станіславом Кульчицьким і Юрієм Шаповалом, тему
«Україна під час Другої світової війни» хоч і
подано в дещо академічному викладі, але із
залученням великого масиву раніше невідомих джерел, з максимально виваженими
висновками. Більше того, автори частіше
спонукають учнів робити власні оцінки. Так,
наприклад, подаючи уривок із таємного
додаткового протоколу до Договору про
ненапад між Німеччиною і Радянським
Союзом від 23 серпня 1939 року, автори
супроводжують текст питанням: «Чи можна
вважати справжніми винуватцями розв’язання Другої світової війни обох диктаторів?
Відповідь обґрунтуйте» [12, с. 6].
Розповідаючи про події 1941–1945 років,
автори
вживають
поняття
«Велика
Вітчизняна війна» і «радянсько-німецька
війна» як фактично тотожні [12, с. 16, 51]. На
високому науковому рівні, виважено, не
приховуючи жорстокої правди про трагічні
моменти, подано інформацію про рух Опору
на українських землях [12, с. 27-43]. Розповідаючи про величезні людські і
матеріальні втрати України в роки Другої
світової війни, історики завершують цей
«ліхтарик» подією, яка відбулася 25 травня
1945 року під час прийому в Кремлі на честь
командувачів армійськими військами, коли
Сталін проголосив тост за здоров’я російського народу, «найвидатнішу націю» і
«керівну силу Радянського Союзу». Офіційне
підкреслення ролі російського народу не
віщувало нічого доброго українському
народові, якому Кремль не довіряв за те, що
він перебував під німецькою окупацією,
наголошують автори [12, с. 56].
Згідно з програмою 12-річної освіти
українські історики підготували по декілька
підручників
для
учнів
5–9
класів.
(Підкреслимо, що їх супроводжують різноманітні навчально-методичні матеріали і для
учнів, і для вчителів.) За програмою найдавніша історія України вплетена у відповідні теми
всесвітньої історії, яку викладають для учнів
6 класу. Учні 7 класу вивчають події історії
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України з часу виникнення перших слов’янських об’єднань на її території і до поділу
українських земель між державами-сусідами
на початку ХVІ ст.
У підручнику для 7 класу Валерія Смолія
та Валерія Степанкова історія Київської Русі
є центральною темою у висвітленні «історії
українського народу за доби середньовіччя»,
тобто приналежність Русі українцям не
підлягає сумніву. Водночас історики коротко
повідомляють учням про зміст дискусій між
російськими й українськими науковцями
щодо етнічної належності Київської Русі,
зокрема й уміщують уривок із знаменитої
праці М. Грушевського «Звичайна схема
«Руської» історії й справа раціонального
укладу історії східного слов’янства» [19,
с. 12-13, 15]. Автори також звертають увагу
на те, що «активна політика приєднання до
Русі завойованих земель (кінець ІХ – початок
ХІ ст.) зумовила її перетворення на
середньовічну імперію, на теренах якої проживало понад 20 народів слов’янського і
неслов’янського походження». А її етнічна
строкатість, наявність різноманітних культур,
інтенсивні процеси формування самостійних
етносів загрожували їй розпадом, підсумовують автори [19, с. 74]. При розгляді питання про входження частини українських земель до складу Московської держави В. Смолій та В. Степанков звертають увагу на
наміри Москви приєднати білоруські й
українські землі як споконвічну «отчину»
московських князів, на практику «від’їздів»
до Москви окремих білоруських і українських
князів, на спротиві населення Чернігівщини й
Сіверщини московитам після приєднання цих територій до Московського князівства [19, с. 163].
У ще одному підручнику для 7 класу за
програмою 12-річної школи його автори
Юрій Свідерський, Тетяна Ладиченко та
Наталія Романишин не акцентують на
питанні про етнічну приналежність Руської
держави. Натомість історики стверджують,
що «за своїм політичним устроєм Київська
Русь була ранньофеодальною багатонаціональною імперією, подібно до імперії Карла
Великого на Заході чи Хозарського каганату
на Сході» [17, с. 78]. І тому закономірно, що
згодом Київська Русь повторить долю
західноєвропейської середньовічної імперії:
«Якщо результатом розпаду імперії Карла
Великого стало утворення Італії, Франції та
Німеччини, то в результаті розпаду Київської
Русі виділилися політичні центри, що стали
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основою сучасних української, російської та
білоруської держав» [17, с. 143]. Водночас в
авторів немає сумніву в тому, що право на
культурну спадщину Русі мають насамперед
українці. Так, історики наголошують, що
«християнство подолало язичницьке племінне
багатобожжя, сприяло політичному і культурному об’єднанню східнослов’янських племен, унаслідок чого сформувався український
етнос… Християнські віровчення та мораль
лягли в основу української культури, мистецтва та національного характеру» [17, с. 6667]. У підручнику подано докладну інформацію, зокрема й ілюстрації, про утворення
Московського князівства, його князів, особливо наголошено на політиці Івана ІІІ та
Василія ІІІ, які оголосили себе «правонаступниками Київської Русі та збирачами її
земель», ведучи війни з Литвою за білоруські
й українські землі. У війнах з Литвою Москву
підтримала й частина православних князів,
незадоволена ущемленням своїх давніх прав,
підкреслюють автори [17, с. 198-199].
У підручниках для 8 класу, які за
програмою 12-річної школи охоплюють події
української історії ХVІ–ХVІІІ століть,
присутність Росії збільшується. У підручнику
Олексія Струкевича, Івана Романюка й
Тетяни Пірус питання українсько-російських
відносин достатньо виокремлені. Автори
звертають увагу на постійні намагання
Богдана Хмельницького залучити московського царя до війни з Річчю Посполитою, який
«у військово-політичне протистояння не
втручався й вичікував взаємного послаблення
обох сторін непримиренною боротьбою, щоб
підпорядкувати собі обидві сусідні держави»
[22, с. 135]. Детально висвітлюють історики
події Переяславської ради 8 січня 1654 р.,
укладення й умови українсько-московського
договору 1654 р. При цьому вони звертають
увагу на те, що кожна із сторін по-своєму
сприймала майбутні відносини, що закладало
можливість непорозумінь і конфліктів.
Характеризуючи Березневі статті Б. Хмельницького з Москвою (у підручнику подано
витяги з договору), історики наголошують,
що це був перший документ, який «юридично
відокремив Україну від Польщі, узаконив
Українську козацьку державу як самостійного
учасника міжнародної політики <…> в
об’єднанні, яке нагадувало сучасну конфедерацію». Вину за втрату чинності договору
вони покладають на Москву, яка в жовтні
1656 р. уклала сепаратне Віленське перемир’я
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з Польщею [22, с. 140, 148-149].
Описуючи
драматичні
часи
Руїни,
О. Струкевич та інші автори цього підручника негативно оцінюють поведінку як
української політичної верхівки, так і вороже
ставлення сусідів України, насамперед Речі
Посполитої та Московії. Особливе місце в
українській історії відведено гетьманові Івану
Мазепі, його внутрішній і зовнішній політиці.
Зокрема історики пишуть, що «вороги
української державності впродовж століть
прищеплювали українцям відразу до особи та
дій Мазепи <…> Лише в сучасній незалежній
Україні ми можемо гідно оцінити його життя
і діяльність, стверджуючи, що він служив
Україні, її культурі, вірі, державності,
соборності» [22, с. 206]. Автори наводять
переконливі докази правильного, з погляду
інтересів України, рішення Мазепи під час
Північної війни – укласти договір зі шведами
проти Московії: «Кинутий напризволяще
союзником, маючи виснажений військовими
витратами народ, ослаблене восьмирічними
походами військо, перед лицем сильнішого
супротивника, здатного розгромити Україну,
– яке рішення мав прийняти гетьман
Мазепа?» [22, с. 203]. Історики описують
воєнно-політичні акції російського царя
проти українців, наступ на українську
культуру та історію після так званої «зради»
Мазепи як вияв жорстокої імперської
політики, спрямованої на колоніальне
поневолення України. Сіючи ворожнечу й
розбрат між українцями, цю політику
продовжували й інші російські правителі,
поки Катерина ІІ ліквідувала рештки
автономного устрою Гетьманщини, а також
Запорозьку Січ, яка могла «стати основою
відновлення української державності» [22,
с.231-233, 247-249]. Розповідаючи про
досягнення української культури у другій
половині ХVІІ–ХVІІІ століттях, автори
вказують на обставини, що ускладнювали й
гальмували її розвиток, зокрема, відтік до
Москви та Петербурга українських учених,
педагогів, богословів, письменників, художників, композиторів, які живили імперську
культуру [22, с. 207, 218, 251, 255, 258].
Олександр Гісем й Олександр Мартинюк,
автори ще одного підручника для 8 класу, теж
відводять належне місце відносинам між
Українською державою Богдана Хмельницького й Московією. Зокрема, вони детально
розповідають про численні прохання українського гетьмана заручитися підтримкою

московського царя, аж поки Земський собор 1
жовтня 1653 р. не ухвалив рішення: «Військо
Запорозьке з містами і з землями прийняти
під государеву високу руку» та про
оголошення війни Речі Посполитій. Історичне
значення
українсько-московської
угоди
1654 р. автори вбачають у тому, що вона
«юридично закріпила відокремлення від Речі
Посполитої Війська Запорозького та визнання
його окремою державою московським царем»
[3, с. 124-127]. Подальші події української
історії, зокрема й перехід гетьмана Івана
Мазепи на бік шведів під час Північної війни,
показано досить скупо. Без емоційних
деталей говориться про каральні заходи
Петра І: зруйнування Батурина й знищення
Січі [3, с. 188-190]. Наступний період в історії
Гетьманщини автори називають «Посилення
колоніальної політики Російської імперії.
Спроби
ліквідації
гетьманства»,
де
акцентують увагу на терорі й репресіях в
Україні після 1709 р., на форсованому наступі
на українську автономію впродовж наступних
десятиліть аж до її ліквідації [3, с. 195-201,
216-220]. Драматично подано у підручнику
історію
Нової
(Підпільненської)
Січі,
зруйнованої за наказом Катерини ІІ в 1775 р.,
долю запорожців, які «для українського
народу були й залишаться уособленням
кращих людських якостей і виразниками
незламного національного духу, прикладом
для наступних борців за незалежність
України» [3, с. 237]. Розповідаючи про особивості розвитку української культури в другій
половині ХVІІІ століття, автори також звертають увагу, поряд з іншими обставинами, на
процес «вимивання» високоосвічених українців із національного середовища, їхній внесок
у розвиток російської культури [3, с. 240].
За программою 12-річної освіти для учнів
9 класу підготовлено теж декілька навчальних
видань. Ф. Турченко та В. Мороко, автори
вже апробованого підручника для 9 класу,
запропонували оновлений його варіант. У
тісному зв’язку з модернізаційними процесами і становленням індустріального суспільства у ХІХ ст. розглядається українське
національне відродження. Автори поглибили
зміст цього явища, залучивши сучасні
методологічні підходи до розуміння національного руху і супроводивши їх уривками з
праць таких відомих дослідників, як М. Грох,
А. Каппелер, Р. Шпорлюк (вступ, теми 1, 6).
Історики
наголошують
на
труднощах
українського націотворення, викликаних
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перебуванням українських земель у складі
Російської та Австрійської імперій, влада
яких перешкоджала пробудженню національної свідомості. Правителі «робили все, щоб
позбавити українців рідної мови і культури,
тримати в темноті і неуцтві» [26, с. 18, 142,
171, 296-297]. Більше того, імперська
політика російської та австрійської влади
щодо українців у ХІХ ст., стверджують
історики, зумовила перетворення українських
земель у складі двох імперій, особливо Росії,
на колонію «європейського» типу [26, с. 195,
203-204].
У
підручнику
представлено
численні документи, які підсилюють такі
міркування, наприклад, уривки з текстів
Валуєвського циркуляру та Емського указу
[26, с. 247-248, 267-268].
Провідною ідеєю, що пронизує навчальний матеріал підручника для 9 класу
Олександра Реєнта та Ольги Малій, є теза про
національне відродження та формування
української нації [14, с. 3]. Попри деякі
відмінності методологічного й методичного
характеру з підручником Ф. Турченка і
В. Мороко, автори також акцентують увагу
учнів на колонізаторській політиці російської
й австрійської влади щодо українських
земель, яка виявлялася і в експлуатації
природних багатств України, і у відмові
українцям на власну етнічно-культурну
ідентичність [14, с. 23, 112, 151, 156, 172].
Зокрема, колонізаторський характер політики
російського царизму в Україні найяскравіше
виявився в галузі освіти. Тому Валуєвський
циркуляр та Емський указ закріпили курс на
русифікацію, а викладання в навчальних
закладах усіх рівнів здійснювалося російською
мовою, наголошують автори [14, с. 202].
У підручнику для 9 класу, автором якого є
Олексій Струкевич, особливу увагу звернуто
на першу й шосту теми, що містять
переважно теоретичний матеріал, який дає
змогу глибше зрозуміти закономірності
творення модерної української нації, його
засоби, етапи, усвідомити зміст національної
ідеї та інші вагомі теоретичні питання
націотворення [21, с. 5]. Автор наголошує на
тому, що Австрійська та Російська імперії
створювали
нездоланні
перепони
для
розвитку української культури, збереження
традицій, народних звичаїв і побуту. А
російський уряд зокрема намагався перетворити українців на етнічну масу без своїх
провідників та історичної пам’яті, зробивши
їх «справжніми росіянами». Тому українців
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позбавляли права на освіту рідною мовою,
прищеплювали переконання про «неісторичність», «недолугість» українців, одночасно насаджуючи ідею вищості «російського
народного духу». Історик глибоко аналізує
виникнення феномену малоросійства, чинників, що зумовили ухвалення Валуєвського
циркуляру й Емського указу [21, с. 14, 28,
2004-2005, 220-222, 232-233].
Водночас
О. Струкевич, говорячи про імперський тиск
на українську культуру, акцентує на
українському корінні письменника Миколи
Гоголя, скульптора Івана Мартоса, художників Володимира Боровиковського, Дмитра
Левицького, Антона Лосенка, етнографа Миколи Миклухо-Маклая, філософа Памфіла
Юркевича, інших українців, яких звично
вважають представниками російської культури.
Отже, проаналізувавши окремі теми
шкільних підручників з історії України, через
які в учнів формуються не лише історичні
знання, а й емоційне ставлення до наших
північних сусідів, бачимо, що, попри наукову
аргументацію й виваженість авторів, в більшості випадків Росія та росіяни асоціюються
з експансією (іноді колонізаторською), русифікацією, національним гнітом тощо. Для
етапу створення «націоналізованої» історії
таке бачення є загалом «нормальним». Як
зазначалося вище, «націоналізація» української
історії
передбачає
утвердження
власного Я через відмежування від Іншого, в
українському варіанті – особливе значення
має російський чинник. Однак у випадку з
Україною є ще один вимір функціонування
образу Іншого: регіональний. Образ Росії та
росіян як Інших без ентузіазму сприймається
в Криму – натомість для тутешнього російськомовного населення таким Іншим стають не
лише кримські татари, а й етнічні українці. На
сході України Іншими можуть бути
співвітчизники із західних регіонів, тоді як
росіяни й Росія можуть видаватися набагато
ближчими і їх не сприйматимуть як Інших [7,
с. 21-22]. Суттєво різняться й регіональні
оціночні судження щодо сприйняття досвіду
українсько-російських історичних відносин.
На думку 63,1% мешканців Луганська,
Україна повинна зберігати все цінне зі
спадщини царської Росії та СРСР, поєднуючи
його із власною духовною традицією.
Водночас із цим твердженням погодилося
лише 21% населення Львова і лише 11,7%
населення Дрогобича. З іншого боку, 42,9%
львів’ян та 41,4% дрогобиччан вважають, що
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Україна повинна відмовитися від культурної
спадщини царської Росії та СРСР і в
духовному плані розвиватися на власному
ґрунті. З такою думкою погодилися лише
20,7% населення Луганська [9; 4].
Ці та інші обставини спонукали групу
українських істориків на чолі з Наталею
Яковенко за підтримки Українського інституту національної пам’яті підготувати нову
концепцію та програми викладання історії
України в середній школі. Стратегічне
оновлення змісту програми спирається на
принцип антропологізації – переміщення
уваги з держави на людину, її настанови та
цінності, що дасть змогу вивчати не тільки
багатовікову (й не завжди переможну)
боротьбу за власну державу, але й показати
приклади успішної та культурної реалізації
українців у державах, до складу яких входила
українська територія. Антропологічний підхід
провадить також до суттєвого скорочення
політичної та мілітарної історії, а останню
запропоновано розглядати не з перспективи
«загального інтересу нації», а з перспективи
виживання у вирі війни, що передбачає
пояснення альтернативних стратегій поведінки. Запроваджено принципи поліетнічної та
поліконфесійної історії – тобто підручників,
виклад в яких присвячено не лише
українському етносові, хоча він є стрижнем
оповіді, а й іншим етнічним спільнотам, чиє
буття в Україні є складником її історії [10].
Обговорення концепції та програм, підготовлених групою Н. Яковенко, збіглося із
політичними змінами в Україні. Після
президентських виборів 2010 р. відродилася
ідея «узгодження» українських і російських
підручників з історії і навіть написання
«спільного підручника», витоки якої сягають
останніх років президентства Л. Кучми. У неї
з’явилися могутні прихильники по обидва
боки українсько-російського кордону і в
Білорусі. Особливо насторожили українську
громадськість, передусім істориків, заяви
міністра освіти і науки України Д. Табачника
про створення в найближчому часі
українсько-російської комісії для підготовки
спільного навчального посібника для вчителів
історії України та Росії. Ця стурбованість має
під собою реальні підстави, зважаючи на ті
оцінки, які дають російські історики
підручникам з історії України, написаним
українськими авторами, а також за змістом
підручників з історії Росії, що видаються в
Російській Федерації. Зокрема, на замовлення

російської влади експертна група з 13
фахівців, проаналізувавши майже дві сотні
підручників з історії 12 пострадянських країн,
в тому числі й України,
прийшла до
висновку, що “Росія, Радянський Союз,
Російська Федерація як правонаступниця
СРСР <…> об’єктивно виступає в цій
літературі як головний і заледве чи не єдиний
винуватець бід і нещасть цих народів”. З
іншого боку, стверджують автори, «замовчується все добре, що отримали народи
колишнього СРСР від проживання пліч-опліч з великим російським народом» [13, с.
11, 262]. Як про цілком очевидну,
неспростовну істину в експертних висновках
ідеться про «триєдність російської нації
(великоросів, малоросів і білорусів)». У
контексті такого бачення російські експерти
розглядають усі вузлові сторінки української
історії. Зокрема, за цією концепцією
Переяславська рада 1654 р. є одним із етапів
«збирання руських земель», а Українська
козацька держава, створена в ході Визвольної
війни під проводом Богдана Хмельницького,
– це лише «видумка» українських істориків.
Революційні події 1917–1921 років в Україні,
зокрема
політика
Центральної
Ради,
розглядаються як такі, що були спрямовані
«на дезінтеграцію Росії». Все, що пов’язано з
діяльністю
представників
українського
національного руху, зі спробами створити
власну державу і захистити її, засуджується,
оголошується авантюризмом або антиросійськими інтригами. Такий підхід до подій
1917–1921 років визначає й оцінку російськими
експертами ключових процесів історії України
радянського періоду, зокрема повне вилучення з
контексту
новітньої
української
історії
національно-визвольної боротьби [13, с. 65, 139,
141-142, 145, 198-199].
Відомий історик й автор шкільних підручників з історії України Ф. Турченко, проаналізувавши підручники з історії Росії й
Радянського Союзу, підготовлені російськими істориками в останні роки, приходить до
висновку, що у випадку створення російськоукраїнської комісії з написання спільного
посібника з історії для вчителів України і
Росії, є реальна загроза нав’язування українській стороні російських концептуальних
підходів. Прийняти їх, наголошує український історик, – це «означає відмовитися від
власної національної ідентичності, оголосити
незалежність України історичною помилкою»
[28, с. 347-360]. Цей приклад є особливо
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показовим на підтвердження думки про
історію як поле битви за ідентичність.
На подальший перебіг історії з написання
«спільного підручника» впливатиме багато
чинників. Як свідчать останні події, на перше
місце висувається політичний чинник.
Російські лідери вже й не приховують своїх
намірів повернути Україну не тільки в коло
своїх геостратегічних інтересів, а й до
«великого російського народу». Прикро, що
нова українська влада своїми діями підігрує
їм. Серед чинників, які впливатимуть на
наміри сторін, – настрої та громадська думка
в обох країнах. За даними січневого 2010 р.
опитування Київського міжнародного інституту соціології, 93% опитаних українців
добре ставляться до Росії, 4% – погано, 3% –
не визначилися. Невелика частка наших
громадян (8%) вважають, що між Україною
та Росією мають бути такі ж відносини, як з
іншими державами – із закритими кордонами,
візами й митницями. Переважна більшість
опитаних (66%) вважають, що Росія й
Україна мають бути незалежними, але
дружніми державами, з кордонами без віз і
митниць. А 22% українців вважають, що
Україна і Росія мають об’єднатися в одну
державу. За даними опитувань московського
Левада-Центру, проведених з 29 січня до 1
лютого 2010 р., 52% опитаних росіян добре
ставляться до України, 37% – погано, 11% –
не визначилися. Більше половини опитаних
(55%) вважають, що Росія й Україна повинні
бути незалежними, але дружніми державами,
з кордонами без віз і митниць. Цікаво, що на
відміну від українців, росіяни менше схиляються до об’єднання з Україною в одну
державу (14%), ніж до відносин з кордонами,
закритими візами і митницями [20]. Як
будуть розвиватися «бої за історію»,
залежатиме й від позиції істориків, частина з
яких в Україні та Росії продовжує перебувати
в полоні імперських «фантомних» болів та
стереотипів радянської й пострадянської
історіографії.
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Обираючи спосіб розповідати про своє минуле, нація обирає своє
майбутнє
Докорінні зміни у суспільстві неможливі без зміни кожного (або хоча б більшості) з його
членів. А найбільше важелів для формування особистості має освіта. Не дивно, що чи не
кожна влада, приходячи до керма, намагається «перешити» її під себе, підправити,
відкоригувати. І якщо геометричним аксіомам «політичного» кольору не надаси, то,
наприклад, історія надто вже привабливе поле для реформ, які не завжди відповідають
потребам суспільства. Чого потребує нині Україна і який підхід до вивчення історії найкраще
застосовувати у сучасній школі? Група учених на чолі з доктором історичних наук,
професором, завідувачем кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська
Академія» Наталею Миколаївною Яковенко, за підтримки Українського інституту національної пам’яті та Міністерства освіти і науки України, розробила проекти Концепції та
програм викладання історії України в школі. Під час «львівської презентації» цих проектів, яка
відбулася четвертого червня цього року в Львівському обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти, Наталія Миколаївна пояснила, що підштовхнуло її до роботи: «Вперше з
недосконалістю підручників в академічному плані я зіштовхнулася, побачивши якого студента
ми отримуємо. Коли почула, що він говорить на першому курсі, зрозуміла, скільки зусиль треба
докласти, щоб вибити ці стереотипи з його голови. Я вирішила перечитати шкільні
підручники. Зробивши це, побачила, що вони мають величезні вади в академічному сенсі.
Наприклад, накладають одне на одне поняття етносу та нації, також трактують історію,
як щось таке, що керується заздалегідь визначеним законом, і цей закон, мовляв, прямування
української історії від Київської Русі до незалежної України. З позиції сучасної науки це
абсурдно. Окрім того, сучасний підручник шкідливий у сенсі суспільного очікування і не
відповідає елементарним нормам моралі». Детальніше про Концепцію та проблеми викладання
історії в школах України читайте у нашій розмові з Наталією Яковенко, заступником
директора Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, доктором історичних
наук, професором Леонідом Зашкільняком (нині – завідувач кафедри археології та спеціальних
галузей історичної науки Львівського національного університету ім. І. Франка) та
заступником голови Інституту національної пам’яті, доктором історичних наук, професором
Владиславом Верстюком (нині він завідувач відділу Інститут історії України НАН України).
Чого потребує сьогодні українське суспільство?
Наталя Яковенко:

Суспільство потребує, щоб

у мисленні, уяві дитини український
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простір поставав цілісним, бо нам треба долати бар’єри між регіонами. Суспільство потребує,
щоб на цьому просторі жили люди різних конфесій, різних національностей, але щоб вони всі
себе відчували українцями і пишалися своєю державою. Отже, ми маємо зняти деякі загострені
етноцентричні моменти. Це не означає, що ми маємо написати підручник неукраїнський.
Безперечно, він має будуватися на стрижні титульної нації, але у ньому мають бути
запроваджені елементи оповіді про інші нації і етноси. Підручник має бути поліконфесійним,
щоб учень зрозумів, що свобода сумління є важливим чинником вільної комунікації людей у
демократичному суспільстві. Зрештою, людина повинна бути свідомою того, що є різні точки
зору, їх треба шанувати, їм належить опонувати, обираючи свою, але не можна знищувати
іншу думку, а тим більше людину. Також сучасний підручник повинен привчати до
критичного мислення, бо тільки той, хто вміє критично мислити, завтра буде свідомим
громадянином, а не сліпим споживачем того, що йому покладуть у голову.
Що, передусім, пропонує концепція, які зміни у підході до вивчення історії повинні
стати першочерговими?
Наталя Яковенко: Теперішній підручник приблизно такий, яким він був у радянські часи,
а коріння радянського підручника, відповідно, тягнеться з російської історії. Тут треба згадати,
що основним стрижнем російської історії є держава і влада. За таких умов зникає людина, її
функція: служити цій владі, їй підкорятися, бути нею ощасливленою. Натомість західний підхід
будується на зовсім іншій основі: у центрі – людина, її життя, права. У науці цей принцип
називають антропоцентричним.
Леонід Зашкільняк: Європейський контекст, згідно з цієї концепцією, передбачає
орієнтацію на європейські цінності, ідеї та дії.
Владислав Верстюк: Наприклад, ідея приватної власності, ставлення до неї як до чогось
священного, ідея толерантності. Наше завдання – не консервувати національну ідею,
сформовану у XIX столітті, а створити плацдарм для розвитку сучасного варіанта української
ідеї, тісно поєднуючи її з європейськими ідеями демократії, свободи, прав людини, робити
нашу історію привабливою, щоб вона не видавалася анахронічною.
Леонід Зашкільняк: Може скластися помилкове враження, що ця концепція абстрагується
від ідеї патріотизму. Це не так! Вона розглядає історію України з позицій патріотичних,
національних, але ґрунтується не на міфах та стереотипах, створених неукраїнцями в різні часи,
а на науковому знанні, яке дозволяє критично сприймати історію. Ми хочемо, щоб учні не
засвоювали міфу та стереотипу, а вчилися мислити самостійно.
Сьогодні історією часто маніпулюють, використовують для роз’єднання України. Чи
допоможе нова концепція змінити ситуацію?
Наталія Яковенко: Думаю, що так. І сприятиме цьому, зокрема, інше, порівняно з
нинішніми підручниками, структурування матеріалу. У теперішніх книжках окремим розділом
представлена Центральна та Східна Україна, Галичина, Буковина та Закарпаття. Ми ж
виходили з іншої засади: об’єднати тематично в одному параграфі матеріали про різні частини
держави, що навіть на ментальному рівні сприятиме доланню бар’єрів та відчуженості між
регіонами. Наприклад, учні вивчають тему «Верховна влада». Наша пропозиція звучить так:
подати в межах однієї теми функції верховної влади в Російській імперії та Австрійській
монархії, сприйняття особи правителя у цих країнах.
Як пропонуєте висвітлювати тему другої світової війни?
Леонід Зашкільняк: На нашу думку, друга світова війна показана об’єктивніше, ніж у
сучасному підручнику. Вона представлена, власне, як Друга світова, а не велика вітчизняна. В її
ході відбувалися різні війни: німецько-радянська, польсько-українська. Друга світова була
зіткненням тоталітарних режимів, і це стало трагедією для українського народу, але українці,
беручи у війні участь, ставили перед собою не лише визвольні та незалежницькі цілі, але й
мали, воюючи в різних арміях, надію на перемогу демократії. Такі надії були і в червоній армії,
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дивізії СС Галичина, і в дружинах українських націоналістів, і у Першій українській
національній армії. Прагнемо не героїзувати, а показати війну як велике зло, яке людина
мусила пережити. І обставини не завжди складалися на її користь, але треба було жити… Щоб
учень святкував потім 9 травня не як День перемоги, а як День закінчення війни, великої
трагедії для українського народу та інших поневолених народів Європи.
Чи не найбільше дискусій викликає підхід до вивчення діяльності ОУН та УПА?
Владислав Верстюк: Ми не говоримо про УПА виключно як про героїв, чи партизанів
фюрера, як про це було сказано у російських підручниках. Ми хочемо пояснити, чому ці люди
пішли в УПА, що це – сини репресованих, звинувачених у куркульстві, знищених.
Наталія Яковенко: УПА походить з ОУН, у нас передбачений про ОУН окремий параграф:
про світлі і темні сторони її діяльності. І починається параграф посиланням до всесвітньої
історії, де сказано про специфіку міжвоєнного періоду та так званого втраченого покоління, яке
після Першої світової війни зневірилося в цінностях ліберальної демократії. Міжвоєнний період породив по всій Європі тоталітарні одновимірні правди, на цьому тлі стають зрозумілими
комунізм, нацизм, фашизм та ідеологія інтегрального націоналізму. Це однопорядкові явища.
Вочевидь, маєте багато опонентів, які не погоджуються з вашим підходом. Вас не
звинувачували у спробі переписати історію?
Наталія Яковенко: Підручник з історії – не підручник з фізики чи хімії, що дає знання.
Знання можна компенсувати хронологічною таблицею. Підручник історії пропонує школяреві
модель поведінки, він повинен містити у собі певне послання, яке називають позитивним
досвідом. А досвід треба пропонувати молодій людині такий, який їй буде потрібен сьогодні і
завтра. Обираючи спосіб розповідати своє минуле, нація обирає своє майбутнє. Це не є те знамените переписування підручника на замовлення чергового міністра. Підручники суспільство
пристосовує під себе, починаючи з кінця XVIII століття, коли вперше з’явилося поняття
уніфікованої освіти.
Розмовляла Ольга Читайло
P.S. Події суспільно-політичного життя в Україні поставили розробників нової концепції
викладання історії в школі у дещо двозначну позицію – у багатьох виступах і спічах міністра
освіти і науки України Д.Табачника, а також інших представників владних лав пролунали вимоги щодо потреби «коригування історії», яке нібито вже було проведене Робочою групою з
моніторингу шкільних підручників з історії. Мушу рішуче заявити, що задуми і напрацювання
Робочої групи, що працювала у 2007-2009 рр. під керівництвом професора Н.М. Яковенко при
Українському інституті національної пам’яті, не мають нічого спільного з тими «корекціями»
курсів шкільної історії, згідно з якими треба просто переписати історію України на догоду
«старшому братові» і враженому совковою ідеологією мешканцеві Сходу і Півдня України.
Проект курсу історії Робочої групи ставив зовсім інші цілі: піднести інтелектуальний і
науковий рівень історії, в тому числі України, зробивши його співмірним із сучасними
світовими уявленнями про історичний процес та історію як засіб легітимації людських спільнот
в цілому. Видається сумнівним, щоб за нових обставин, котрі нині склалися, цей проект мав
перспективи бути зреалізованим. Політична кон’юнктура цьому зовсім не сприяє. Швидше ми
станемо свідками прискореної «совєтизації» минулого, та й то в найгірших його лєнінськосталінських взірцях, ніж зробимо крок вперед в усвідомленні ролі та значення історичного
знання у житті суспільства. Проте історія свідчить, як би не намагалися нею маніпулювати, а
від часу і змін не втечеш і повернення до нормального стану невідворотне. Тож будемо
сподіватись, що нинішнє повернення в минуле, не позбавить нас майбутнього.
Л. Зашкільняк
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