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АКТУАЛЬНА ТЕМА
Усі на барикади!
Шановні працівники освіти України! Законопроект «Про основи державної мовної
політики» авторства Колєсніченка-Ківалова офіційно набув чинності. Підписавши ухвалений
депутатами від Партії регіонів, Компартії та Народної партії України за участю депутатів«тушок» документ, низка статей якого суперечить Конституції України, Голова Верховної Ради
України В. Литвин та Президент України В. Янукович остаточно зруйнували легітимність нині
чинної державної влади.
Правовий нігілізм вищих посадових осіб Української держави та народних депутатів
України, їхнє нехтування Конституцією України спонукають визнати закон «Про основи
державної мовної політики», інші прийняті виключно голосами парламентської більшості
«тушок» законодавчі документи, укази В. Януковича та розпорядження уряду необов’язковими
до виконання.
Наступ нелегітимної влади на державну мову та зневага до моральних і правових засад
людського життя руйнують найважливіше для суспільного буття кожного із нас – відчуття
нашої єдності як українців – громадян України. Ми усі, незважаючи на наше етнічне
походження, маємо бути співтворцями та носіями української національної культури. Її
історична основа – етнічна українська культура, значеннєве поле якої творять краєвиди
України, історичні пам’ятки української землі та українська мова. Усе це сьогодні – перед
загрозою знищення!
Щоб захистити українську культуру, українську мову, історію, природні багатства від
манкуртів-політиків, навчитись довіряти один одному та збудувати правову державу мусимо
сьогодні разом зводити українські барикади – осередки громадського опору повзучій
денаціоналізації.
Звернімось до досвіду та тематики спілкування руху «Перше грудня». Підтримаймо
ініціативи Всеукраїнського комітету на захист української мови. Об’єднуймось, домовляймось
та влаштовуймо за місцем праці або проживання, у громадських місцях, а також у віртуальному
світі Internet хоча б невеликі, але постійно діючі майданчики, на яких звучатимуть мистецьке
слово, українська музика, історичні виклади та вільна думка громадян. Створімо для цього
ініціативні групи, підтримуймо діяльність цих барикад власною участю, прохаймо допомоги
родичів, друзів, сусідів, колег по роботі. Зробімо усе, щоб кожна зі зведених нами барикад
української культури стала дієвим засобом удосконалення національної духовності,
моральності кожного з нас, допомогла нам виправити численні хиби суспільного життя в
Українській державі.
Оголосімо безстроковий бойкот розпорядженням нелегітимної влади, що суперечать
нормам Конституції України, вдаваймося, при потребі, до інших мирних акцій протесту:
страйків, мітингів, зборів тощо. Акції протесу мають завершитися тільки тоді, коли порушники
закону складуть свої повноваження, а їхні антиправні вчинки будуть розслідувані і покарані з
усією суворістю закону.
Слава Україні!
Працівники
Львівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
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Як звести громадську барикаду?
Українська «барикада» – це тимчасовий громадський осередок культурного опору повзучій
денаціоналізації у мікрорайоні, селі, на підприємстві, в установі чи закладі тощо, спеціально
створений для проведення публічних акцій. Бійцями такої громадської «барикади» можуть
бути тільки добровольці – повнолітні громадяни України, а також діти (під наглядом
дорослих). Участь бійців «барикади» у боротьбі проти повзучої денаціоналізації полягає у
тому, щоб під час кожного такого «бою» виявити себе активним носієм української
самосвідомості та культури, переконаним прихильником єдиної державної мови.
Продемонструвати своє ставлення до національної культури та української мови «бійці»
можуть у найбільш зручний для цього спосіб:
– відстоюючи у судовому порядку свої громадянські права як носіїв та прихильників
державної мови;
– добиваючись розроблення та прийняття Закону України «Про державну мову в Україні»;
– вимагаючи виконання статті 10 Конституції України в частині користування державною
мовою під час роботи органів державної та місцевої влади, судових засідань, вчинення
нотаріальних дій, ведення громадської та підприємницької діяльності;
– добиваючись від місцевих органів управління освітою скасування розпоряджень, що
забезпечують впровадження в усіх загальноосвітніх середніх навчальних закладах
обов’язкового вивчення поруч з державною «однієї з регіональних (читай – російської) мов»
(Ст.20. п.7. закону «Про засади державної мовної політики»);
– агітуючи за використання як основної мови інформатики в Україні української мови та
переведення програмного забезпечення комп’ютерних систем, що використовуються
органами державної влади і органами місцевого самоврядування, державними
підприємствами, установами та організаціями, на обробку виключно україномовних та
англомовних текстів;
– вимагаючи обов’язкового супроводу концертів, інших культурних заходів, дубляжу фільмів
іноземного виробництва українською мовою;
– відмовляючись від перегляду в кінотеатрах не дубльованих російськомовних фільмів і
телеперегляду культурних заходів на загальнонаціональних каналах, що проводяться без
використання державної мови;
– не купуючи товари у мережах українських крамниць, якщо на упаковці та етикетках цих
товарів немає інформації державною мовою;
– бойкотуючи теле- та радіоорганізації України, друковані засоби масової інформації, що не
ведуть мовлення державною мовою;
– знайомлячись та знайомлячи інших з пам’ятками природи та історії України, досвідом
господарського та суспільного життя, сторінками національної історії;
– читаючи високомистецькі українські прозові та поетичні твори, виконуючи народні або
сучасні українські пісні, інші музичні твори, що пробуджують національний оптимізм та
віру людини у себе;
– передплачуючи україномовну пресу, регулярно проглядаючи матеріали інтернет-видань,
телевізійні та радіопередачі, що правдиво відображають розвиток української економіки та
культури, суспільно-політичну ситуацію, об’єктивно оцінюють актуальні для українців
події;
– обмінюючись своїми міркуваннями про українське суспільство, культуру, мову, наші
здобутки і проблеми;
– ставлячи свій підпис під зверненням на підтримку єдиної державної мови та агітуючи за
створення україномовного середовища в навчальних закладах, органах державної влади,
споживання вартісної україномовної мистецької та наукової книги, україномовних теле- і
радіопередач, періодики тощо.
44
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Підготуйте та проведіть збори працівників навчального закладу, освітньої установи,
профспілкові чи батьківські збори і роз’ясніть ідею громадської барикади.
Сформуйте групу «бійців», які готові особисто вдаватися до усіх чи окремих з-поміж
названих вище кроків та регулярно брати участь у загальних громадських акціях протестного та
пізнавального характеру: зборах, «круглих столах», концертах, екскурсіях, мітингах тощо.
Складіть програму та календарний план діяльності «барикади» хоча б на квартал. Програма
діяльності «барикади» може бути оформлена за зразком плану діяльності Української барикади
у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти:

Дата

Тема акції

11.09
24 - 28. 09

Освітянське віче на захист української мови
Тренінг «Як перевести програмне забезпечення
комп’ютерної системи ЛОІППО на державну мову?»
Створення окремої сторінки в Інтернет «Українська
барикада імені Митрополита Іларіона»
Екскурсійна поїздка пам’ятними місцями Галичини
Круглий стіл «Українська повстанська армія: правда,
міфи, наклепи»
Реалізація «Науки про рідномовні обов’язки»
митрополита Іларіона у навчальних закладах Львівщини

вересень
28.09
16.10
23.10

Відповідальні
особи
Ю. Гарматій
О. Бриняк
О. Турчинська
Р. Пастушенко
Н. Пастушенко

Підтримуйте існування своєї «барикади» принаймні доти, доки Верховна Рада України не
припинить дію так званого закону «Про засади державної мовної політики».
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БАРВИ РІДНОГО СЛОВА
Олександра Захарків

Хай Вам ці поради стануть у пригоді
ВСТУП
Пропонуємо як експеримент популярний
виклад деяких тем шкільної програми з
української мови, який, можливо, зацікавить не
тільки вчителів, але також допитливих учнів, а
може, й батьків та інших родичів, готових разом
зі школяриками долати нелегкі вершини
мовознавчої науки.
У будь-якій державі середні навчальні
заклади, як відомо, покликані дати учням
належне знання державної мови. Не можна,
одначе, стверджувати, що більшість випускників середньої школи в Україні здатні подужати мовні завдання, що їх останнім часом
окреслила система ЗНО в нашій країні. Таку
ситуацію пояснюємо цілою низкою причин, про
які вже багато писано і мовлено на різних
рівнях. Тут і наслідки мовної політики минулих
часів, і специфіка нинішнього функ-ціонування
української мови в різних реґіо-нах країни, й
антиукраїнська позиція числен-них сучасних
парламентарів та урядовців, і загальний рівень
мовленнєвої культури населення, і якість
шкільних програм з української мови тощо. На
жаль, і серед шкільних підручників досить часто
трапляються далекі від ідеалу.
Відповідно до чинних програм, за якими
вивчають українську мову як шкільний предмет,
саме в першому – четвертому кла-сах

передбачено закласти фундамент майбутньої мовознавчої ерудиції особистості.
Певна річ, можна дискутувати, чи всі
теми відповідають віковим особливостям
учнів початкової школи. Дитина у віці 6–
10 років має опанувати основи морфології
та син-таксису; збагнути морфемну
будову слова, співвідношення звуків і
букв у слові, поділ слова на склади;
пізнати низку лекси-кологічних понять, ази
фраземіки, правопису та пунктуації;
розрізняти поняття мова і мовлення,
літературна мова і діалекти; заглибитися в
таємниці словників і культуру мовлення;
зро-зуміти будову тексту й розрізняти типи
текстів; навчитися писати перекази і твори.
Щоб бодай трохи полегшити малятам
працю, їм пропонують схеми, таблиці,
малюнки, віршовані правила і т. ін.
Може, стануть у пригоді найменшим
школярам і наші скромні матеріали, продиктовані любов’ю до дітей, які долають
перші сходинки до храму рідної мови.
Можливо, й старші учні поглянуть
іншими очима на деякі теми, що
справляли їм труднощі або здавалися
нецікавими.

1. АБЕТКА
З раннього віку людині доводиться користуватися словниками, і коли знаєш напам’ять
абетку, звісно, відпадають труднощі під час пошуку потрібного слова у тлумачному,
орфографічному чи іншому словнику.
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А, бе, ве, ге, ґе, де – всяк порядок віднайде.
Е, є, же, зе, и, і, ї – любі буковки мої!
Йот, ка, ел, ем, ен – вчить абетку наш Семен…
О, пе, ер, ес, те – мудрагелик наш росте.
У, еф, ха, це, че, ша, ща – він до книжки зачаща.
М’який знак, ю, я – вся абеточка моя.
М’який знак, ю, я – от і вся історія.
2. ЗНАЙОМСТВО З ГРАМАТИКОЮ
Яке розмаїття слів! Скинуто їх у велику
скирту.
Писати,
письмовий,
читати,
читання, любий, любов, любити, лелека,
вчителька, вчителювати, весна, весняний,
батько, батьківський, книжка, книжковий,
олівець, сто, сотий, сотня, третій, сімнадцять, голосний, голосно, учень, учнівський,
швидкий, швидко… Як же їх погрупувати,
розкласти по поличках, що називаються
іменники,
прикметники,
числівники,
дієслова, прислівники? Це – частини мови.
Та ще й усі ці слова можуть бути так
скомпоновані, що якось об’єднуються думкою. Тоді вони вже називаються реченнями.
Наприклад: Мама прасує Маркові сорочку.
Цікаво, хто тут найголовніший. – Відповідаємо: мама. А що найсуттєвіше сказано
про маму? Що робить мама? – прасує. Отож,
мама і прасує – найважливіші слова в цьому
реченні. Ще одне речення: Жовтий листочок
падає з дерева. До головного слова ставимо
питання «що?» І відповідаємо: листочок. Що
робить листочок?(точніше – що з ним
робиться?) – падає. У цьому реченні
найголовніші слова – листочок і падає.
Поки що нам цікаво, які це частини мови.
Якщо слова відповідають на запитання
«хто?», «що?», то це іменники. Вибираймо їх
зі скирти і складаймо на окрему купку. Увага:
висмикуємо тільки іменники – читання,

любов, лелека, вчителька, весна, батько,
книжка, олівець, сотня, учень.
На другу купку приміщуємо всі слова, які
відповідають на запитання «що робити?»
(«що робить?», «що зробив?» і подібні). Це
дієслова:
писати,
читати,
любити,
вчителювати.
А тепер вертаймося до наших речень. Крім
слів мама, листочок, вжитих у називному
відмінку, знаходимо ще інші іменники –
Маркові, сорочку, (з) дерева. Якщо утворимо
від них початкову форму – Марко, сорочка,
дерево, то переконаємося, що вони також
відповідають на питання «хто?», «що?».
Тобто це теж іменники.
При нагоді згадаємо, що головні слова –
мама прасує і листочок падає – становлять
граматичну основу речення: підмет і
присудок. Підмети найчастіше виражені
іменниками, а присудки – дієсловами.
Решта названих іменників – Маркові,
сорочку, (з) дерева – виступають у ролі
другорядних
членів
речення.
Вони
відповідають на питання непрямих відмінків
(будь-яких – крім називного). У наших
реченнях:
кому (прасує)? – Маркові
що (прасує)? – сорочку
з чого (падає)? – з дерева.
Уже впродовж перших років навчання в
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школі дитина має знати всі самостійні
частини мови, серед яких і займенник,
щоправда тільки особовий, та визначати їх
синтаксичну роль (головні члени речення –
підмет і присудок – та другорядні – наразі без
конкретизації). Зі службових частин мови
програма початкової школи вимагає розпізнавати прийменники і сполучники сурядності.
Які ще частини мови залишилися в нашій
«скирті»? По-перше, письмовий, любий,
весняний, батьківський, книжковий, голосний,
учнівський, швидкий. Це прикметники, бо
вказують на прикмету, ознаку предмета і
відповідають на питання «який»? По-друге –
сто, сотий, третій, сімнадцять. Це числівники, бо означають кількість предметів чи їх

порядок під час лічби і відповідають на
питання «скільки?» або «котрий?» По-третє –
голосно, швидко. Це прислівники, бо вказують на ознаку дії та відповідають на
питання «як?»
У поданому нижче віршику діти побачать
«важливі в нашій мові» слова, тобто самостійні частини мови, – іменники, прикметники, числівники, займенники, дієслова й
прислівники (їх так названо, бо вони здатні
самостійно виконувати роль членів речення,
головних або другорядних), службові частини
мови – прийменники, сполучники й частки, а
також особливу категорію слів, що їх
називаємо вигуками.

2.1. ЧАСТИНИ МОВИ
Брат, кіт, любов, вікно, черешня – це іменники.
Малий, шкільний, сіренький, дорогий – прикметники.
Ходити або їсти чи нести – це дієслово.
Усі вони важливі в нашій мові.
До дієслова туляться прислівники1
(Хоч не звемо ми їх «придієслівники»).
А на питання «скільки?» чи «котрий?»
Нам відповідь дають числівники2 .
Іменник заміняється займенником:
Про себе кажеш я, а не Семенко;
До брата кажеш ти (піди, Арсенку).
Про когось іншого кажи: це він, вона, воно.
Всі досі перелічені займенники – це однина.
Ми, ви, вони – це буде множина.
В, на, за, під... стоять біля іменників,
Тому і називаються «прийменники».
Якщо ж слова поєднують чи сполучають, –
Це сполучники3. Перед котрим із них потрібна кома –
Підкажуть вам підручники.
Частка́ми звуться би, не, же, хіба, лише…
Їх також називаємо службовими.
Але не викидаймо їх на звалище:
Вони ж до певних функцій є готовими.
Про вигуки зосібна треба мовити:
Вони й не самостійні, й не службові.
– Для чого ж нам гей, ой, геть, ах?.. Ну що це є?
– Та як без них?! Це ж настрої, емоції!
_____________________
1. Прислівники: як? – гарно; коли? – вранці; де? – тут, там, внизу, праворуч; звідки? – звідси, збоку, знизу; куди? –
туди, вперед…
2. Числівники: скільки? – один, два, десять, сто; котрий? – перший, другий, сьомий…
3. Сполучники: і, або, чи, а, але…
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2.2. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ
З практики викладання української мови в школі відомо, що частенько учні початкових
класів (і старшенькі теж!) ставлять недоречну кому в простому реченні, наприклад, перед
розділовим сполучником, натомість забувають про неї там, де вона конче потрібна, – перед
протиставним сполучником.
Схема 1
Без коми
З комою
Єднальні
Розділові
Протиставні
і, й, та (=і) або, чи
а, але, та (=але), зате, однак, проте
Подаємо у віршованій формі поради, в яких випадках треба ставити кому в простому
реченні з однорідними членами.
2.3. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ І КОМА
Про кому і сполучники …
Ця тема у підручнику
Нова. Але … (геть посмішки єхидні!)
Всі знають: коми треба там,
Де члени однорідні.
Єднальні та розділові –
Сполучники гонорові:
Ком не люблять – пам’ятай:
Перед і, й, та, чи, або
З комою не поспішай.
Часом та протиставляє
І нічого не єднає –
Тоді кома бути має!
(Застереження мале:
Та у значенні але).
Сполучники протиставні
Дружать з комами віддавна –
Перед а, та, зате, проте, однак, але
Кома почувається незле.
Читай вдумливо, поволі –
Все залежить тут від ролі,
Яку та відіграє:
У єднальній – кома зайва,
В протиставній – кома є.
Якщо сполучник і (чи ні)
Повторено два рази або більше,
Між кожним з членів однорідних
Став кому сміливіше.
Коли ж нема сполучників,
Але перелік є,
То кожна кома знає
Пристанище своє.
Буває, що сполучник і
Слова «бере» по два –
Запам’ятаймо зараз ми:
Якщо сполучником паруємо слова,
То кому ставимо між парами.
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2.3.1. ВПРАВИ. Поставте, де треба, кому.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Івась і Тетяна пішли до Степана.
Оксана й Андрійко отримали двійку.
Петро та Микола ще ходять до школи.
Максим чи Богданко сидить там на ґанку?
Дмитро або Рома залишиться вдома.
Не він а сестричка пішла по водичку.
Не ти а сестра проведе їх до хати.
Без дозволу тата він їде в Карпати. Я знала але не хотіла казати.
Не спав зате вивчив усе на відмінно.
Малий проте пильний. Працює сумлінно.
Ти здібний однак до науки лінивий.
Гіркий буде докір одначе правдивий.
Гнат уміє та не хоче. Лінь та заздрість його точить.
Сестра вміє вишивати торт спекти та прибирати.
І сонце і вітер і вишня в саду й дощі тішать душу мою молоду.
Тато мама сестра брат
Дід бабуся сваха сват
Тітоньки і всі дядьки
Небожата свояки
Та найближчий наш сусід
До нас прийдуть на обід.
Росте в городі і нарцис
І нагідки й півонія жоржина
Настурція троянди мак ірис
Ехінацея глід і горобина.
Ольга в’яже й вишиває і танцює і співає.
Остап і Марія Денис і Надія Арсен і Семен привітали Матвія.
Спересердя покепкую посміюся пожартую.
Спересердя покепкую посміюся й пожартую.
Спересердя покепкую посміюсь чи пожартую.
Марка і Даринку Петра і Маринку
Ми знов випадково зустріли на ринку.
2.4. РОДОВИЙ ВІДМІНОК ОДНИНИ

У процесі вивчення морфології учні
середнього шкільного віку натраплять на
непрості правила й винятки, зіткнуться з
труднощами словозміни і формотворення. От
хоча б узяти для прикладу родовий відмінок
однини іменників чоловічого роду II-ї
відміни. З назвами істот, безперечно, клопоту
не буде: (до) брата, комара, коня, робітника,
учня… – закінчення -а (-я) не викликає
сумнівів. Серед назв неістот маємо назви
конкретних неживих предметів (дуб, коридор,
магазин, майдан, олівець, палець, стіл) і назви
процесів, почуттів, явищ природи та деяких
інших абстрактних понять (аналіз, біг, бій,
біль, виклик, облік, подвиг, розрахунок, рух,
запах, страх, успіх, холод, вітер, грім, мороз).
З останніми діти легко дадуть собі раду.

10
10

Якщо не істота і не конкретний предмет,
значить закінчення -у (-ю) безпомилкове:
аналізу, бігу, бою, болю, виклику, обліку,
подвигу, розрахунку, руху, запаху, страху,
успіху, холоду, вітру, грому, морозу. Це
неважко запам’ятати: закінчуються на -у
назви процесів та інших абстрактних понять,
назви явищ природи тощо.
А ось над назвами конкретних неживих
предметів і понять, серед яких назви мір,
назви споруд і їх частин, механізмів,
просторових понять, географічних, збірних
понять, різні терміни і т. ін., треба добре
подумати, зважити на розмаїті нюанси
значення, на словотвірну будову, місце
наголосу, – доведеться завчати правила і
винятки з цих правил.
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2.4.1. ВИНЯТКИ
***
Хоч споруди, речовини,
Збірні назви й просторові
Мають звичне –у, панове,
Ви до винятків готові?
До прикладу, назви споруд – вокзалу,
заводу, магазину, але бліндажа, гаража,
куреня, млина, хліва (з наголошеним
закінченням); назви просторових понять –
лиману, лугу, майдану, ставу, яру, але горба,
хутора (треба просто запам’ятати) та
майданчика, ставка, ярка (зі зменшенопестливими суфіксами); назви рік та інших
географічних понять – Амуру, Байкалу, Бугу,
Дону, Дунаю, Криму, Сахаліну, Сибіру, але
Дінця, Дністра, Іртиша (з наголошеним
закінченням);
назви
маси,
речовини,
продукту – гіпсу, сиру, але хліба (треба
запам’ятати); назви збірних понять – гаю,
лісу, саду, тому, але: гайка, гайочка, ліска,
садка, томика (зі зменшено-пестливими
суфіксами); назви трав’янистих рослин –
барвінку, щавлю, ячменю, але вівса (слід
просто запам’ятати).
Стосовно назв неживих предметів — ось
що можна сказати з певністю: назви чітко
окреслених предметів і понять мають
закінчення -а (-я): ключа, ножа, носа, пальця,
портфеля, пояса, травня, четверга…
Увага: щодо пояса – маємо на думці
конкретний предмет, яким підперізуємось. А
є ж іще інші значення цього слова, наприклад,
назви певних географічних понять; для них

уже властиве закінчення -у в род. відм. одн.
(теплового поясу).
На багатозначність мусимо зважати й у
випадках з уживанням слів камінь, листопад,
Рим та інших. Наприклад: «Ударився до
твердого каменя», але: «Насипали багато
каменю». У першому реченні маємо назву
конкретного чітко окресленого предмета, а в
другому – назву збірного поняття.
ХОЧ ЯЧМЕНЮ, ТА ВІВСА
Хто закінчення вивчає
Й жодних сумнівів не має
Щодо форм на -у,
Раджу бути обережним,
Бо є кілька застережень:
Хліба, хутора, вівса,
Куреня, хліва, млина, горба –
Винятково мають -а,
Хоч причини і не втну,
Бо ми звикли до ячменю,
До майдану і до тину…
Ось вам іще одна віршована підказочка, як
запам’ятати
вищенаведені
словоформивинятки з закінченням -а:
***
Задумав Клим із хутора
Податись до млина –
Це недалечко, треба лиш
Спуститися з горба,
Пробігши мимо куреня.
Поставив він біля хліва
Цілий мішок вівса,
І хліба на дорогу взяв,
Припняв до буди пса.

3. ПРАВОПИС
Серед правил Українського правопису чимало важких для засвоєння. Не місце тут
загострювати увагу на дискусійних наукових питаннях. Допоможімо дітям засвоїти те, що
пропонує чинний правопис.
3.1.

ПРАВОПИС ПРЕФІКСА С- ПЕРЕД БУКВАМИ К, П, Т, Ф, Х.

В українській мові розрізняємо префікси з- і с-. З першим із них – префіксом з- – не маємо
клопоту, особливо перед голосним або дзвінким приголосним: як чуємо, так і пишемо.
Наприклад, загітувати, зорганізувати, зуміти, зекономити, зігнорувати, збити, зв’язок,
здалеку, зріднитися.
Але якщо корінь починається на глухий приголосний, то вже треба знати правило, перед
котрими з приголосних пишемо с-, а перед котрими – з-.
Глухих приголосних у нашій мові дев’ять. Це к, п ,т, ф, х, с, ц, ч, ш.
Увага. Можемо запам’ятати їх. Це перші літери у словах такого речення: Катря пензлем
тин фарбує, хай Семен цей чин шанує.
Але тільки перед п’ятьма з них – к, п, т, ф, х – пишемо с-.
Увага. Їх конче треба запам’ятати, перші букви речення – Катря пензлем тин фарбує, хай!
Отже, знаючи напам’ять цю «п’ятірку» глухих приголосних, ми без вагань писатимемо
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перед ними відповідно до вимови – префікс с-: сказати, спереду, стиха, сфабрикувати, схил.
Усім іншим глухим (с, ц, ч, ш), що стоять на початку кореня, на письмі передує префікс з-,
хоча у вимові звук [з] оглушується перед [с], [ц], а перед [ч], [ш] зі звуком [з], крім
поглушення, відбуваються ще інші зміни, про які учням початкової школи наразі не треба
знати, старіші ж пізніше довідаються, що це асиміляція, уподібнення. Приклади: зсув, зцілення,
зчинити, зшиток.
3.2.

НЕ ЯК ЧАСТКА І НЕ- ЯК ПРЕФІКС

Пропонуємо учням текст-усмішку, котра допоможе розрізняти префікс не- від однойменної
частки, яка неоднаково пишеться з різними частинами мови. Текст може слугувати як
пояснювальний або контрольний диктант.
НЕПОРОЗУМІННЯ
Не я розпочав цю розмову. На спітнілому обличчі мого співрозмовника було непомітно
колишньої усмішки. Не хотілося сваритись, бо донедавна Юрко був для мене непоганим
товаришем.
Ніяк не збагну, що могло з ним трапитись, звідкіля така неприємна переміна. Я прагнув
мати друга, але не поганого, а доброго, щирого. І раптом – таке прикре непорозуміння.
Недавно ми разом рятували непритомного сусіда, який випив трохи забагато горілки. Не так
горілка, як хворе серце спричинило втрату свідомості. Спершу можна було подумати, що чолов’яга
недобачає і недочуває. Юрко так розчулився, що не хотів іти додому, поки не отямиться той
невдаха. Не було потреби сидіти біля п’яного, бо швидка допомога ним відразу заопікувалась.
Не знаю, що не так я зробив, чому Юрко не вірить у мою щирість. Недобре все вийшло, але
й провини своєї не визнаю. Скидається на те, що Юрій хоче не порозуміння зі мною, а сварки.
3.3.

СЛОВА ЧУЖОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

У нашому правописі чимало правил, які навчають писати слова чужомовного (іншомовного)
походження. Вибираємо з-поміж них одне з найскладніших – так зване правило «дев’ятки».
Його суть полягає в тому, що після дев’яти приголосних пишемо и (а не і), якщо далі йде
приголосний (назвімо його побратимом, бо ж не голосний!). Як запам’ятати цю «дев’ятку»
приголосних – д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р? Учителі пропонують різні способи: 1. Де ти згубила свої
цукерки, Жанно? Чи шукала раніш? 2. Де ти згубила свої цукерки, Жанно? Шукай, чуєш,
роззяво? А ще – ось вам вірш.
3.3.1. ПРАВИЛО «ДЕВ’ЯТКИ»
(и чи і пишемо в чужомовних словах – після дев’яти букв
д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р та їх «побратимів »- приголосних?)
Д і т до зубів доторкнулися,
з, с, ц (також дз) біля них засвистіли,
ж, ш, ч (також дж) узяли й зашипіли,
горде р, як завжди, деренчало, –
Кожне з них букву и вибирало,
якщо йшли за цим и побратими.
Буква ж і – та, що йде по «дев’ятці»,
все ганяється за голосними
(від біди може йота терпіти).
Ось і все наше правило, діти,
про з а г а л ь н і слова чужомовні.
Чи важке воно? Так лише, ззовні.
Що ж ми маємо окрім «дев’ятки»?
таж г у б н и х побратимів п’ятірко,
два с о н о р н и х, а решта – четвірко –
тих, що ззаду в горлянці ґелґочуть.
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«9» + и + приголосний
диктор, тип,
зигзаг, силует, цифра, дзинтарс
пейзажист, шифр, речитатив, джинси
риф

«9» + і + голосний або йот
діаграма, дієз, діоптрія, емоційний, кріометр, сієна,
сіонізм, тіара

б, п, в, м, ф (біном, пілот, віза, мінор, суфікс)
л, н (ліміт, нігіліст)
ґ, к, х, г (анґіна, кіно, рахіт, гітара)
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О, вони – це не те, що «дев’ятка»:
для них – і наймиліше, малятка.
Чому ж миля, диявол, бурмистер…
(мало б бути там і, а немає),
християнство, єпископ і митра,
кипариси, спирт, нирки, лимани?..
То вже винятки. Як нам відомо,
ці слова в нашій мові – віддавна,
тож поводяться зовсім як вдома.
Але ще про чужі в л а с н і назви
треба мовити слово зосібна.
Є слухняні між ними і знають,
що «дев’ятка» їм також потрібна.
Правда, винятків… теж тут багато, –
просто треба їх запам’ятати.
Ось, наприклад, Єгипет і Дізель,
Шіллер, Гельсінкі, Мередіт, Сідней
або Єрусалим, Куусінен,
Грімм, Дідро, Вашінгтон і подібні…
Що ж ми в цих словах бачимо з вами?
И та і помінялись місцями.
Але цим ви не дуже журіться
і з «Правописом» ближче здружіться.
Це в середині слова, малята,
треба так и чи і вибирати.
На початку ж або в кінці слова
буква и була б геть помилкова.
Пам’ятайте: ідея та хакі,
Капрі, Сочі, журі, Нагасакі!
Ну а розіграш? Не сумнівайтесь:
тільки і треба тут написати.
Розіграти або безіменний
(знає це навіть малописьменний),
безідейний та доісторичний…–
тут правопис для кожного звичний.
Ви здивовані? Маєте рацію.
Припиняю свою агітацію:
самобутні слова ці всі, кровні –
вони зовсім не є чужомовні.
Але ще префікс дез- пам’ятаймо –
букву і ні на що не міняймо.
Ми свідомо про йот не згадали,
бо тут помилку важко зробити:
хто ж по йотові и прочитає?
Й плюс і буде ї – всяк це знає.

Винятки
бинт, мигдаль, шпиталь, єхидна, химера

«9» + и + приголосний
Америка, Антарктида, Арктика, Бразилія, Британія,
Палестина, Сивіла,Сирія, Тимур

Винятки
Арістотель, Вифлеєм

Початок та кінець слова
бренді, івасі, ірис, таксі, Гаїті, Джуді

Не сплутуймо
укр.
- рос.
безідейний - безыдейный
безіменний - безымянный
розіграний - разыгранный

дезінфекція, дезінформація (пор. рос. дезынфекция,
дезынформация)
друїди, Каїр, конвоїр, Саїд

3.4. ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА
Важливо, на наш погляд, підкреслити, що апостроф ставиться після букв, які позначають
тверді приголосні (які саме – можна знайти інформацію в різних підручниках, довідниках
тощо), перед буквами я, ю, є, ї, кожна з яких позначає звукосполучення [йа] , [йу], [йе], [йі].
З практики знаємо, що найчастіше учні помиляються, ставлячи апостроф там, де згідно з
правописними правилами його не потрібно.
У питомих українських словах (не запозичених) апостроф не ставиться, якщо губному
передує інший приголосний (крім р), що входить до складу кореня. Наприклад: святий,
тьмяно, але черв’як (бо губному передує р), комп’ютер (бо слово запозичене).
АНТИАПОСТРОФ
Якось по Різдвяних святах гостював у нас пониквянський різьбяр і поблажливо усміхався,
коли наші малі пустуни, роблячи мавпячі міни, уминали духмяний морквяний пиріг, голосно
сьорбали медвяний узвар, а потім у тьмяній комірчині знайшли цвяхи і гучно дзвякали ними,
бо, мовляв, не до вподоби їм мертвяцька тиша.
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3.5. М’ЯКИЙ ЗНАК ВИВЧАЙМО, ДІТИ
Ненька так казала Таньці:
– З Васильком піди на танці,
Не з Петьком, і не з Даньком,
І не з тим смішним Саньком,
Бо Василь серйозний хлопець –
Не якийсь пустоголовець.
Слово неньчине – закон:
Потанцюю з Васильком.

Лляний і льняний, льон, льонок, Козьова,
Забрьоха, патьоки, пітьма, вольова;
Згорьований, дьоготь, Микольцьо, Івась,
Татуньо, дідуньо, Грицько та Михась.
Угіддя – угідь, а обличчя – облич.
Піддашшя – піддаш та узбіччя – узбіч;
Тінь, сіль, повінь, мідь, але подорож, ніч,—
Кінцевий шиплячий твердий, ясна річ.

Правила вивчаймо, діти,
Щоб без помилок уміти
Написати дзьоб і тьох,
Гіркий, Горький, чотирьох;
Хоч гуцульський, але панський;
Хоч уральський, та поганський.
Є паризький, та різкий;
Є чуваський, та баский.

Полічіть-но букви й звуки
З м’яким знаком, — без принуки,
Щоб зненацька не злякатись
І гарненько написати
У диктанті: „Таньці танці
Більше любі, ніж Улянці,
Бо Улянка – не Тетянка,
В голові їй досі лялька...

Від Залісся є заліський,
Від Полісся є поліський,
Від Одеси є одеський,
Від Туреччини – турецький.
Є інгульський, та хотинський;
Умань, уманський, волинський,
Ще й козацький, запорізький,
Харківський та криворізький.

Тож уранці, вдень та ввечір
Тягне лялечку на плечі,
То в колисці її няньчить,
То візок бере Тетянчин...
І сміється старша Танька
З меншої сестри Улянки:
— Догоджай, Улянко, ляльці,
Ну а я піду на танці”.

Перекинчик, ллє, різьбяр,
Ланцюг, тьмяний, воротар,
Станьте, бренькіт і виносься,
Безбатченко і колосся;
Михальчук, але Федчук,
Васильченко, та Гринчук;
Редька – редьці, Галька – Гальці,
Якщо ж пташці, то вже галці.

Улянка пошле своїй ляльці цьом-цьом
І сяде вивчати правопис притьмом —
Марудний такий і важкий багатьом —
Всі пункти вперед, а тоді назадгузь.
— Із тебе, Тетянко, тепер посміюсь —
Завдам я тобі з м’яким знаком турбот:
У класі дві Насті й дві Мотрі. Так от
Кого ти боїшся – цих Насть чи цих... Мотр?

Голуб, вісім, сім, любов,
Сніг, сьогодні, світло, кров,
Тепер, лікар, секретар,
Ставте, сядьте і шахтар,
Пальці, панщина, повір.
Гривня – гривень, зоря – зір,
Гиря – гир; пісень, долонь.
Буря – бур, а доня – донь.

Знак м’якшення ми повторили як слід.
Тепер же збираймось мерщій на обід.
Матуся повчає: — Не сьорбайте так!
— Даруйте, бо дуже смачний капусняк.
Ми страви такі заїдали б щодень.
Навіщо шукать чудодійний женьшень?
Матусина кухня цілюща така —
Аж просяться ноги утнуть гопака!
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3.6.

ДИКТАНТ НА ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА І М’ЯКОГО ЗНАКА

РАНОК НА ВАКАЦІЯХ
Сьогодні Улянка прокинулась від незвичного, майже різкого, але приємного запаху
конвалій, що долинав із сусідньої кімнати, а може, то розбудили її солов’ї, котрі тьохкали десь
цілком недалечко. Либонь, примостились на вишеньці в бабусиному саду.
Сонячний промінчик, що пробився крізь штору, осяяв ляльчине личко. Хоч Улянка вже
школярка, але зі своєю лялькою не розлучається ніколи, з любов’ю називає навіть не Олею, а
Оленькою або Олюнькою.
Улянчина бабуся мешкає під лісом у мальовничому селі Волинської області, а живе дівчина
з батьком і матір’ю на Уманщині. Мати вдома бавить Улясину меншеньку сестричку. Тетянці
потрібна була нянька. Але мамі не вдалося загітувати нікого з родичів, щоб хтось із них
погодився няньчити її маленьку доньку. Отож відправила мама Уляну на цілі вакації до бабусі,
бо, мовляв, із однією дитиною буде легше впоратися татові. Матуся незабаром від’їжджає у
відрядження на три тижні до Німеччини, а таткові дадуть відпустку для догляду за дитям. Аж у
кінці літа сестричка відвідуватиме дит’ясла.
Закудкудакала на подвір’ї квочка і відвернула Улясині думки від уманської оселі.
Ось її погляд спинився на духмяному хлібі. Улянка згодом з’їсть не одненьку скибку з
маслом і медом. А поряд лежить черствий окраєць. Його треба зараз же розм’якшити та
подробити курям. Потім дівчинка піде на бурячану грядку полоти бур’яни, і бабуся не
ганьбитиме, а похвалить онуку.
Улянці дуже цікаво працювати поряд із бабусею, слухати її співучу мову. Тут уперше
почула дівчинка слово “морва”. Це дерево ще називають шовковицею. Бабуся обіцяла онуці до
сніданку морв’яне пюре та солодкий морквяно-яблучний сік, щоб її щічки пашіли рум’янцем і
здоров’ям.
4. ФОНЕТИКА
У фонетиці, на нашу думку, найголовніше знати класифікацію звуків і випадки
невідповідності між звуками та їх позначенням на письмі.
4.1.

ГОЛОСНІ

Голосних у нашій мові шість: а, о, у, е, и, і. Для того, щоб їх запам’ятати, п’яти-шестирічним
малятам у садку чи в початковій школі можна запропонувати веселу пісеньку:

А – це мо - я се - стра …
(та сама мелодія – для кожного з шести рядків)
А – це моя сестра.
О – це мій брат Петро.
У – маму попрошу
Е – котеня смішне.
И – гратимемось ми
І – зранку до зорі.
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4.2.

ПРИГОЛОСНІ

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИГОЛОСНИХ
Дзвінкі

Глухі

сонорні
тверді

шумні

м’які

тверді

шумні
м’які

б

тверді

м’які

п

в, ў
г
ґ
д

к
д´

ж
з

т

т´

ш
з´

с

с´

й
л

л´

м
н

н´

р

р´
ф
х
дз

дз´

дж

ц

ц´

ч

4.3. НЕВІДПОВІДНОСТІ МІЖ ЗВУКОМ
І ЙОГО БУКВЕНИМ ПОЗНАЧЕННЯМ
1.
2.
3.
4.
5.

я, ю, є, ї: [йар], [йушка], [йенот], [йіхати]
я, ю, є: [дол´а], [н´ух], [син´е]
[дж], [дз]: [джаз], [ґудзик]
щ: [шчо], [дошч]
ь: [ден´], [слиз´ко], [л´он], [д´огот ], [чотир´ох]
4.4. М’ЯКІСТЬ ПРИГОЛОСНИХ

Вивчаючи фонетику, графіку і правопис,
учні натрапляють на тему «Тверді і м’які
приголосні». Знання цієї теми знадобиться не
тільки під час звуко-буквеного аналізу, але й
в інших ситуаціях, наприклад, у процесі
транскрибування слів, вивчення м’якого
знака, правопису питомих слів і запозичених.
Наводимо перелік букв (буквосполучень),
які позначають м’які приголосні звуки: т, д,
н, л, ц, дз, с, з, р, й.
Тут довгоногий наш лелека цим дзьобом
сьорбатиме зараз рідкий йогурт.
До речі, буква й позначає звук, який
завжди є м’яким: край, майор. Решта літер
позначають приголосні, які можуть бути і
16
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твердими: стан — стань [стан´] , лук — люк
[л´ук], лох — льох [л´ох], рад — ряд [р´ад],
сад — сядь [с´ад´].
М’якість приголосного на письмі засвідчує
спеціальний знак м’якшення (м’який знак) –
буква ь, а також букви я, ю, є, що позначають
по одному звукові – [а], [у], [е], який стоїть
після м’якого приголосного. Приклади:
батько, даль, тьох, подяка, люди, нюх,
життєвий.
М’якими або пом’якшеними є приголосні
звуки перед і: літо, папір.
Крім наведених десяти приголосних,
маємо ще звуки, які бувають твердими або
напівм’якими (пом’якшеними), але які не
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можуть бути м’якими. У транскрипції для
позначення таких звуків використовують
символ ’. Це [б’],[п’], [в’], [м’], [ф’], [г’],[х’],
[ґ’], [к’], [ж’], [ш’], [дж’], [ч’] : біг, піч,
свято, міра, фікус, гірка, хід, Верґілій, кіт,
узбережжя, гуашшю, дріжджі, чітко.

Після цих приголосних м’який знак
ніколи не ставиться. Це одна зі специфічних
рис української мови, яка відрізняє її від
російської (порівняймо м’якість кінцевих
губних і шиплячих у російській мові).

5. НАГОЛОС
Щодо словесного наголосу — важливо
дітям пояснити, що культура усного
мовлення вимагає знати норму і відповідно до
неї наголошувати слова та їх форми: випадок,
новий, обруч, одинадцять, черговий; у
формах множини – вовки, тати.
Крім того, є випадки, коли по-різному
наголошуємо окремі форми того самого
слова: (моєї) книжки, але (мої) книжки – або
ж різні за значенням слова: вигода (користь)
– вигода (зручність), замок (споруда) – замок
(у дверях), мука (терпіння) – мука (борошно).
І ще – треба знати, що часом маємо вибір
щодо місця наголосу. Приклади: залишити,
також, усмішка, ясний та деякі інші.
Затямте: наголос – то хащі,
В яких заплутатись неважко.
Хоча поради є путящі:
Помий чашки і ще цю чашку.
Є черговий, позачерговий,
Середина та обіцянка,
Є разовий і дворазовий,
Ложки, склянки, хоч ложка, склянка.
Згадаймо наголос п’ятнадцять –
Ніяких винятків немає! –
Тож одинадцять, чотирнадцять, –
Хай кожен учень пам’ятає.
Хоч випадок, але вимога,
Взуття, знання, але читання.
Не вимова – завжди вимова,
Новий, старий, обруч, навчання.
Щоб посміховищем не стати,
Вивчаймо правила негайно.

Відкиньмо хибну форму тати,
Культуру мовлення плекаймо.
Тати, брати, вовки, батьки!
Хіба з числівником – два брати.
Однак усе в нас навпаки:
То два брати, то ваші тати.
Не вірте тим, хто досі вперто
Кальку пап - тат нам підкидає
Правопис (скажемо відверто)
До мавпування спонукає.
Про покруч тат – це лиш до слова –
Правопис наш із помилками, –
Але про наголос тут мова:
Помилками чи помилками?
Є варіанти в однині:
І помилка й помилка.
У множині – лиш помилки,
Тож помилки – помилка.
Тих варіантів більше є:
Повчитись треба трішки.
Словник нам поміч подає:
Є усмішка й усмішка.
Але зважаймо на слова,
За значеннями різні.
Тут щодо наголосу в нас
Є правила залізні.
Вигода, колос, приклад і захват…–
Затям собі, малечо! –
А вигода, колос, приклад
І захват – інші речі.

6. ЛЕКСИКОЛОГІЯ
Розділ мовознавства, що вивчає лексичне значення слова, мабуть, належить до найлегших.
Очевидно, тому, що таки цікаво пізнавати багатство мови, її синоніми й антоніми. Про
унікальність, неповторність мови свідчать як внутрішньомовні, так і міжмовні омоніми й
пароніми. А ще ж у школі маємо змогу побачити діалектне різнобарв’я нашої мови. Так,
українське діалектне слово фамілія означає рід, родина. Натомість у російській мові фамилия –
це прізвище. Відрізняються значеннями в обох названих мовах слова луна, неділя (неделя),
образ, рожа та інші.
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6.1. ЯКИМ ОБРАЗОМ?
Поскаржився до суду дід.
Зайшло там за телятко.
Напав його лихий сусід,
Побив на квасне ябко.
– А каким образом побил? –
Питає урядовець.
Тут скривджений перехрестивсь,
Мало не втратив мови.
– Бійтеся Бога! В нас нема
Ні хлопа, ані жінки,
Хто б образ Божий осквернив,
Коли стає до бійки.
Пробачив кривдникові дід,
Забрав свою заяву.
– Ходім, сусіде, на обід
Або бодай на каву.
6.2. БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ
Сумно спостерігати за тим, як зникають з усного мовлення слова, які ще недавно
прикрашали нашу мову, робили її барвистішою, багатшою. Бідніє словниковий запас людини –
дрібніє її душа. А втім, досить захотіти – і можна легко відновити втрачене, заповнити
прогалини, повернути напівзабуте.
Маємо дбати про лексику, якою послуговуємося щодня, а для цього змалечку мусимо
вправлятися у використанні тих чи тих слів, правильно розуміти їхнє значення та відтінки.
Запропонований текст про українські назви спорідненості і свояцтва допоможе вам у цьому.
Адже в школі пізнаємо лексичне багатство рідної мови, її специфіку й неповторність, діалектне
розмаїття.
Фрагменти тексту можуть слугувати і як диктант чи переказ.
“ОЙ РОДЕ НАШ КРАСНИЙ…”
молитва починається звертанням “Отче
Немов ті квіти різнобарвні, розсіялися по
наш…” А ще слово це вживається як шанобукраїнській мовній ниві розмаїті слова.
ливе звернення до священика: отче, панотче.
Багато з них уже тоді вживалися в мові наших
До Богородиці любовно звертаємося –
далеких пращурів, коли ще й письма не було
в європейської людності. Інші сягають
Матінко Божа.
княжих часів, середньовіччя і пізнішої доби.
Коли говоримо про свою рідну матусю,
Якщо б ти, дорогий читачу, послухав мову
вживаємо слово мама. Офіційне – мати, з
людей у гірському селі, на степових
ласкавим чи урочистим відтінком – неня або
ненька. І стосовно батьківщини ви, напевно,
просторах України, на північній смузі, котру
натрапляли на поетичний епітет ненька або
називають Поліссям, на Поділлі, Наддніпрянмати, який є особливо доречним у
щині, Закарпатті чи над Дністром, то поряд зі
патріотичних віршах, піснях.
спільними рисами знайшов би цікаві особливості в кожній народній говірці.
Звернімо увагу на форми слова мати.
Скрізь по Україні знають слово тато.
Дехто не знає, як змінюється це слово, і
Закарпатці називають тата няньком. Для
хибно каже: “Спитай свою мати”. А має бути
більш урочистого або офіційного вжитку
– матір, бо це знахідний відмінок. У
називному така форма теж уживається, але з
маємо слово батько. У багатьох місцевостях
іншим стилістичним відтінком (зокрема у
є ще й отець. Тепер це слово вважається
значенні «Матір Божа»). Отже, називний:
застарілим, а колись його часто використо«моя мати», знахідний же – «мою матір».
вували. Шануй вітця і матір своїх, мовили
Про такі прекрасні, високі слова можна ще
старі люди. Збереглося слово отець у значенні “Бог, Отець небесний”. Головна наша
багато сказати. Від них утворені нові слова і
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словосполучення. Ми кажемо – батьківщина…
Бо це рідна земля наших батьків. Або
вітчизна – від слова «отець».
З любов’ю і вдячністю вимовляємо вираз
«названі батьки». Осіб, які беруть участь в
обряді хрещення, вважають духовними батьками, тому в народі їх величають хресна
мама і хресний тато. Літературною мовою –
хрещені батьки. В народних говірках, зокрема на Бойківщині, їх називають нанашками.
Усім відомо, що найближчі родичі, які
живуть разом, – це сім’я. А ще маємо
діалектне слово челядь та загальнонародне –
родина з таким самим значенням, що й сім’я.
Ось кажуть: «Прийми вітання від моєї
родини: від родичів і жінки». Родичі тут
ужито в значенні «батьки», а жінка цим
разом означає те ж, що й дружина. Слово
родина вживається і в ширшому значенні:
близькі й далекі родичі. Як бачите, родичі тут
уже не тільки батьки, а вся рідня. Ось вам іще
одне слово – рідня. І ще – рід («Ой роде наш
красний, роде наш прекрасний, не цураймося,
признаваймося, бо багацько нас є», –
співається в пісні). У деяких говорах для
вираження цього поняття слугує слово
фамілія. Тільки ж не сплутуймо його зі
співзвучним словом російської мови. Вислів
«У тебя красивая фамилия» перекладаємо –
«У тебе гарне прізвище». Не раз можна
почути таке запитання: «Як твоя фамілія?»
Ваш співрозмовник має на думці прізвище,
але висловлюється він помилково. На
запитання «Як фамілія?» ви можете відповісти жартом, приблизно так: «Гарно поживає. Я маю велику фамілію: є брати, сестри,
небожів багато – дві братаниці, братанок,
сестринець і аж п’ять сестрінок, є шваґер
(муж моєї сестри, його деінде називають
шурин або шуряк) і братова́ (подекуди її
звуть братухою – це дружина брата). У моїй
рідні є ще вуйко (це мамин брат) і стрий (це
вже дядько з татової родини, батьків брат).
Дядина – дядькова дружина. Але в Галичині
це поняття конкретизують: вуйна – вуйкова
дружина, стрийна – дружина стрийка
(стрия). Ось яка моя фамілія, чи то пак
родина. Тут є і родичі, тобто кревні (кровно
споріднені), і свояки».
А знаєте, хто такий дівер? Це брат мужа.
Зовиця – чоловікова сестра. Отже, моя тітка
(татова сестра) – для мами зовиця, а мій
стрийко для моєї матусі – дівер.
Є ще в українській мові слова племінник і
племінниця, але ми їх надто часто
використовуємо, забуваючи, що наш народ
витворив упродовж віків чимало й інших слів.

Пригадайте «Лісову пісню» Лесі Українки.
Там Лукаш – небіж дядька Лева. Яке гарне
слово вживає письменниця… Дарма ми
віддали його до пасивного запасу лексики. Є
в Лесі Українки й слово сестрениця, а в
Ольги Кобилянської – сестріниця. У Франка
– сестринець, а ще на Наддністрянщині у нас
досить поширені слова сестрінок, братанок,
братанець і братанич. Он яке різнобарв’я
маємо на вибір. Мовознавці називають це
синонімічним багатством нашої мови.
Шкода, що небожата звертаються до своїх
тіток чужими словами – тьотю (запозиченим
із російської мови) або цьоцю (із польської).
Тітко, як на мене, звучить якось неделікатно.
А в багатьох наших народних говорах дуже
поширене хороше слово тета (нейтральне, без
жодних суфіксів) і голубливі його варіанти –
тетка, теточка. Чому б цей діалектизм не
ввести до літературної мови як повноправний
синонім слова тітка? Обирали б, що кому до
вподоби. Я волію тету, а хтось, можливо,
тітку чи тьотю. Маємо добре знати літературну мову, але й до народних говорів треба
ставитися з увагою та шаною. Ви ж бачите,
які там коштовні самоцвіти? І скільки їх…
З літературної мови та з діалектів можемо
навести цілу низку цікавих назв і для таких
загальних понять, як ровесники, покоління
та інші.
Ще можна говорити про кузенів, про зятя
й невістку, про тестів, свекрів, сватів, про
близнят – синів і доньок, про внуків, та й
про похресників (хрещеників). Окремо –
про няню. Вона бавить дитину. Тому в
говорах її називають дуже влучно – бавиля,
бавильниця. Якщо ж іще згадати про
посестру і побратима, то пересвідчимося, що
щедрість душі народної не має меж.
Для кожного народу рідна мова, як і
культура, народна пісня, –
це предмет
гордощів. У школі вивчаємо специфіку
української мови. Цікаво знати, котрі слова,
форми і словосполуки властиві тільки
українській або характерні для неї більшою
мірою, ніж, наприклад, для польської чи
російської. Це такі слова, як батьківщина,
безбатченко, жіноцтво, людина, чоловік (у
значенні «муж») та інші. А ось приклади
самобутніх, дотепних фразем – про дуже
далеких родичів або ж таких осіб, котрі навіть
не є свояками, а хочуть своїтися
(родичатися), – видаючи себе за рідню: дід
бабі вуйко; його мама і моя мама в одній
воді хустки прали; на одному сонці онучі
сушили; коваль бабі рідний швець.
Нашій мові притаманні численні пестливі
19
19

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2012 / № 3

форми з різноманітними суфіксами: бабуня,
бабуся, дідуньо, дідусь, матінка, матуся,
татко, татусь, сестричка, тітуся… Подібні
словотвірні структури є і в інших мовах. Але
тільки в українській мові маємо ласкаві
форми слів із подвійними суфіксами: дідусик,
дідусенько, дідусечко, мамусенька, матусенька, матусечка та інші.
Пам’ятаймо, що в українській мові є
кличний відмінок. Отож не можна зміняти
його називним відмінком, як це частенько
трапляється. Таким чином ми калічимо,
спотворюємо рідну мову, її питомі форми, що
їх витворили наші далекі предки, занедбуємо,
як ті «славних прадідів великих правнуки
погані». У формі кличного фідмінка вживаються як власні, так і загальні назви, серед
яких ті, що стосуються наших родинних

зв’язків. Мамо! Тату! Бабусю! Донечко!
Синку! – тільки так треба кликати, а не
Мама! Тато! Бабуся! Донечка! Синок!
Адже ці останні форми (в називному відмінку) не годяться для звертання. Порівняймо
речення: «Це моя бабуся». «Як ти кличеш –
бабо чи бабусю?».
Слухай, брате, та научай
Своїх малих діток, –
читаємо в Шевченка.
Що більше будемо читати твори наших
талановитих майстрів художнього слова,
давніх і сучасних, то швидше збагнемо
таємниці рідної мови, її велич і невмирущу
красу. Вона, попри всілякі лихоліття, слава
Богу, живе і житиме у віках – на радість усій
нашій українській родині.

6.3. ІМЕНА
Напевно, в кожній мові можна знайти властиві лише їй імена людей або характерне звукове
забарвлення імен, які мають спільне походження. Це стосується як окремих власних назв, так і
їх пестливих варіантів. Наприклад: укр. Анничка, Василько, Ганнуся, Катруся, Катря, Оксана,
Оленка, Остап, Петрусь, Світланка, Степанко, Ярема – рос. Аня, Вася, Алёна, Катя, Ксюша,
Евстахий, Петя, Света, Стёпа, Еремей. Треба знати специфіку рідної мови і не допускати
суржикової суміші ні в загальних, ні у власних назвах. Смішно виглядають особи, яким бракує
власної гідності. Не мають вони пошани серед своїх, з погордою дивляться на них і чужі.
Освічені, самодостатні особи знають закони рідної мови. Їм відомі й особливості чужих мов.
Порівняймо споріднені, але різномовні імена: Олена, Гелена, Ілона; Іван, Ян, Жан, Джовані,
Вано... Порівняймо ще варіанти чоловічих імен в українській і російській мовах: Славко —
Слава, Ромко — Рома, Сашко — Саша, Іванко — Ваня, Олексійко — Алёша. В українській мові
Слава, Рома — це жіночі імена. Що ж до варіантів імен Славік, Костік, Ростік, це так звані
суржикізми, грубі помилки, подібно як у загальних назвах кампотік, ротік, тортік або
салатік.
6.3.1. ПРО ТОГО «СЛАВУ», ЩО ЗІ ЛЬВОВА ЧИ З ПОЛТАВИ
I
Смішно так – «про того Славу»!
Може, ще – «про того Клаву»?
Слава й Клава – це дівчата,
Славко ж, Ярко – то хлоп’ята.
Нащо правимо дурниці? –
Одягли Славка в спідницю.
Ще були в нас Костик, Ростик,
Але вже давно пропали:
Тепер – Славік, Костік, Ростік –
На них ікавка напала!
Все мавпуємо російське,
Нам своє не до вподоби.
Пошукаймо добрих ліків
Від ганебної хвороби.
Це епіграф, любі друзі,
А тепер уважні будьмо!
Поважаючи сусідське,
Власний розум не забудьмо.
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II
– Ярославе! Ярку! Славку!
Маєш борщ і добру чарку?
Із Москви до тебе в гості
Їдуть Славік, Костік, Ростік.
І ще стрічай Ярослава,
Що зі Львова чи з Полтави …
Славком бути він не хоче –
– Славік, Славік я, – бурмоче.
–Та цур йому! Бідолаха…
Він як та химерна птаха,
Що свій одяг зневажає –
Чуже пір’я приміряє.
Всім гостям я, звісно, радий,
Тільки дам одну пораду.
Ось моя проста наука:
Власна гідність – гарна штука.
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6.3.2. ВИБИРАЙ ЗІ СТА
Юстинка:
Є прегарні імена: Марія,
Роксоляна, Ганна, Соломія,
Мирослава, Ольга та Іванна,
Христя, Леся, Настя та Уляна.
Або ще – Олена і Гафійка,
І Наталя, Віра та Надійка,
Євочка, Парася і Калина,
Лідія, Сидоня, Василина.
Орися:
Та чомусь імен багато вже виходить з моди.
Але жаль. І нагадати, друзі, не зашкодить:
Із бабусиної скрині найдорожчі шати,
Вони краще, ніж чужинські, будуть пасувати.
І тим більше, скажу я вам щиро,
Можна вибрати – як кому мило:
Марусина, Марічка, Маруся
Або Гандзя, Анничка, Ганнуся ...
Галинка:
Ксюша, Свєта, Альона, Наташа –
Імена ці не гірші за наші.
Або Міся чи Володзя. Ви згідні?
В нашій мові вони чужорідні!
Онися:
Коли скарбу свого так багато,
То навіщо нам десь позичати?
Хто не вірить, фольклор хай вивчає
Або класику краще читає.
Галинка:
В горах чи на долах – у народі –
Тут не дивина, що різна мода.
Десь почуєте частіше про Богданку,
Десь – про Ангеліну, Тасю чи Тетянку.
Рідко де – Меланя чи Гаїна,
Квітослава, Мальва, Михайлина,
Ярочка (інакше – Яромира),
Люба (то Любов чи Любомира).
Тут – Теклюня, Зеня, Рома, Ґеня,
Там – Тамара, Віта, Віка, Женя.
Тут – Даруся, Дозя, Ніза, Пазя,
Там – Лариса, Ліна та Палазя.
Тут – Орися, Стефа та Дануся,
Скрізь – Ірина, Олександра, Люся.
Де-не-де Сузанна, Адріана,
Антоніна, Ніна і Світлана...
Юстинка:
Можуть трапитись – Інна, Анеля,

Жанна, Алла, Божена, Аделя,
Даниїла або Степанида,
Серафима або Зинаїда.
Зоряна:
А ще рідше – Луїза, Арета,
Теодора, Килина й Секлета,
Емма, Зоя, Олімпія, Іда,
Теофілія та Іраїда...
Вероніка, Таміла, Роксана,
Ізабелла, Аліна, Діана,
Магдалина, Осипа, Інесса,
І, нарешті, Тереза (Тереса).
Павлинка:
Ще згадайте-но Володимиру,
Юлю, Нелю, Рузю, Казимиру,
Мілю, Ізидору та Докію,
Людю, Варку, Лілію, Лукію.
Зореслава:
Вийшли з моди Рахіра, Сабіна,
Химка, Хівря, Ликера, Альбіна,
Петрунеля, Федора, Горпина,
Гапка, Домна та ще Лепестина.
Пріся:
Найгарніші імена – Дарина,
Катря, Ксеня, Мотря та Ярина.
Ще Олеся, також Харитина
Та забуте й рідкісне – Устина.
Одарка:
Як на мене – краще Дзвенислава,
Нимидора, Марта, Ярослава...
Імена є ніжні та ласкаві,
А бувають горді, величаві.
Любить хтось Мар’яну чи Оксану
(сперечатись мож безперестану).
А комусь Валюня до вподоби...
Як же нам погодитись без злоби?
Мар’янка:
Досить! Годі! Не зчиняти ж бійки. –
Запитаймо в нашої Софійки,
Де ім’я найкраще є на світі,
Найніжніше, мов черешня в цвіті.
Софійка:
Хочете імення найгарніше,
Що зі ста – єдине, наймиліше?
Нащо довго думати-гадати? –
Те, що вибирала рідна мати.

6.3.3. ЩЕ РАЗ ПРО НАШІ ІМЕНА
А тепер, щоб не було кривди хлоп’ятам, поговорімо про їх імена. Чоловічих імен також
дуже багато в нашій мові. Різні вони щодо походження. Такі, як Володимир, Всеволод, Ярослав
та багато інших, – це споконвіку українські імена, котрими наші предки називали дітей за
княжої доби, коли українська держава називалася Руссю.
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У ті часи з прийняттям християнства з’явилися й інші імена церковного календаря, т. зв.
візантійські. За походженням це були головно імена давньогрецького, римського,
староєврейського, скандинавського походження, наприклад: Андрій, Василь, Олександр,
Петро, Віктор, Марко, Роман, Юлій, Іван, Михайло, Ігор, Олег та інші. Відтоді впродовж
століть запозичені імена пристосовувалися до української мови, і ми їх навіть не сприймаємо
вже як чужомовні.
У різні часи мода на імена міняється. Так, у минулі сторіччя досить часто називали хлопців
Ананій, Ілля, Клим, Никифор, Онисим, Пантелеймон, Созонт, Терентій тощо.
Кожна мова має свої власні неофіційні (пестливі) варіанти імен, які свідчать про її
самобутність і неповторність.
Цікаво, що деякі давні чоловічі імена перетворилися згодом у прізвища. Є такі прізвища,
напевно, й у когось із ваших знайомих: Дем’ян, Дмитерко, Казимирко, Павлик, Панько...
За тривалий період життя українського народу в неволі наша мова зазнала прикрих
пошкоджень і перекручень. Не так мова, як реальне мовлення. Дуже сумно, що зникає багато
гарних наших імен та їх численні пестливі варіанти, наприклад: Гринь, Грицько, Михась,
Стець, Стецько, Федорко, Федько. Натомість активізуються російські замінники – Гріша, Міша,
Стьопа, Фєдя, які є просто неприпустимими в українській літературній мові.
Останнім часом особливо в колах інтелігенції починають відроджуватися несправедливо
забуті імена – Оксент, Северин, Устим, Ярема та інші.
Багатство й розмаїття імен – це теж окраса нашої мови, якою маємо право пишатися. Котра з
мов світу могла би позмагатися з українською щодо різнобарв’я імен та їх варіантів?
ВИБИРАЙ, КОТРЕ НАЙКРАЩЕ!
У пісенного народу,
Що створив пісенну мову,
Мелодійні барви має
Мало чи не кожне слово.
От хоча б імення взяти,
Що їх люблять українці…
Вони гірші чи гарніші
Від імен, що є у німців,
У поляків чи французів,
Шведів, росіян, голландців,
Сербів, чехів чи словаків,
Італійців чи іспанців?
На таке питання, друзі,
Маю відповідь готову:
Нема жодного народу,
Що погану мав би мову.
Тільки декому здається,
Що чужинське чимось краще.
Про таких синів невдячних
Кажуть: звівся він нінащо.
Бо хто рідного не цінить,
Того й вдома не шанують,
І чужинець не похвалить
Та ще й часом покепкує.
Правда, є такі наймення,
Котрі кожному пасують,
Від народу до народу
Іспоконвіків мандрують:
Теодор та Анатолій,
Віктор, Теофіл, Андрійко,
Ігор, Юліян, Зіновій
Чи Олег, Платон, Матвійко.
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Але й тут різниця буде,
Скажуть мовники-педанти,
Кожна мова має власні
Самобутні варіанти:
В українців є Матвійко,
В росіян буде Матюша.
В нас – Андрунь, Андрусь, Андрійко,
Десь – Андрес, Анрі, Андрюша.

Тут – Вітько, Олесь, Ігорчик,
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А там – Вітя, Ігорьочєк.
Тут – Сергійко і Федорчик,
Там – Серьожа, Фєдя, Льоша.
Ну а разом поміркуймо:
Якщо Джек чи Джон – англієць,
Жан та Оноре – французи,
Робертіно – італієць,
Ким же буде тоді Стьопа,
Ваня, Вася, Шурік, Гоша,
Міша, Гріша, Славік, Костік,
Пєтя, Коля чи Альоша?
Це, напевно, росіяни.
Бо по-нашому Степанко,
Лесь, Олекса та Михайлик,
Славко, Костик, Гриць, Іванко.

І Семена, і Андрія,
Також Петруся, Романа ...

А ще – Гринь, Гринько, Грицуньо,
Петрик чи Петько, Петруньо.

Або «Ой не ходи, Грицю…» –
Чи цих прикладів не досить,
Щоби їх красу відчути?
Що ж, продовжуймо їх пошук –
У них голос Черемошу
Чи Дністра, Дніпра-Славути.
Нумо разом пригадаймо
Імена, що були в моді,
Милозвучні, найгарніші
І шановані в народі.

Ось вам пісня про Василька,
Про того, що «сіно косить».

А Миколка – ще й Микольцьо.
Орест – Орко, Орчик, Орцьо.

Це Остап, Назар, Тарасик,

А в яких піснях чудових
Оспівав народ Івана,

23
23

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2012 / № 3

Ще й Панасик та Дем’янко,

Ґенко, Ростислав, Ромасик,
І Ярема, і Богданко,
А Лаврін, Лукаш, Арсенко,
Ярослав, Улас, Артемко,
Іриней, Мирон, Устимко,
Любомир, Сашко, Максимко...

Нестор, Всеволод, Мар’янко,
Левко, Павлик, Бодьо, Данко,
Лесик, Дмитрик і Стефанко,

І Микольо та Євгенко,
Зóрян, Марко, Юрчик, Зенко,
Ярко, Омелян, Бориско,
Клим, Антось, Осип, Дениско,

Демид, Захар, Маркіянко,
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Не забудьмо Святослава,
Йосипа і Мирослава,
Тихона та Олексія,
Олександра і Мусія.
Може, Логвин і Юхимко,
Чи Микита, Герасимко?
Ні. Про них уже забули.
Про Северка – і не чули.
Хіба ті, що люблять книжку,
Що читають собі нишком.
Вони й Прокопа згадають,
І про Гната добре знають.
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Про Мелетія, Мстислава.
Про Овдія та Омелька,
Агатангела, Олелька,
Про Модеста, Яромира,
Славного Володимира.

Про Макара і Трохима,
Хому, Яця, Никодима,
Про Архипа і Касяна,
Карпа, Гліба, Купріяна.
Про Ониська і Софрона,
Сидора і Харитона,
Теофана і Гаврила,
Ілька, Саву і Кирила.
Ще був Анань та Амбросик,
Йосафат, Родько, Тодосик,
Веньямін і Тимофійко,
Ще й Пилипко та Корнійко.

Кузьма, Оксент, Анастасик,
Потап, Котька, Опанасик,
Тит, Ісай, Адась, Назарій,
Тронь, Супрун, Антипко, Дарій.
Аскольд, Охрім і Якимко,
Вадько, Процик і Мартинко,
Вікент, Владко і Свиридко,
Мишко, Чіпка і Давидко.
Казимирко та Юрасик,
Мечислав і Володасик,
Стецько, Грицик і Михасик,
Ще й Андрушко та Вітасик.
Памво, Кирик і Тодосько,
Проник, Юр, Єфрем, Миросько,
Федунь, Ярик, Ясик, Мирко,
Любко, Олько, Лесько, Вірко.
А ще ми не говорили
Про відомого Данила,
Про Самійла, Вірослава,

Про Вакулу, Євдокима,
Аркадія, Валентина,
Тадика та Адріана,
Демчика та Андріана.
Про Артура, В’ячеслава,
Про Кіндрата й Богуслава,
Леоніда, Филимона,
Дороша і Ларіона.
Про Онуфрія, Оверка,
Данька, Дорка і Дмитерка,
Веремія, Славомира,
Андріяша, Остромира.
Серед них немало гарних,
Хоч тепер непопулярних.
Може, варто їх згадати,
Щоб чужих не позичати.
Шануй, друже, рідну мову,
Бо ти ж леґінь, не ледащо.
З безлічі імен чудових
Вибирай, котре найкраще!
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7. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ
Якщо у шкільному віці не навчимося культури мовлення, то виростемо суржикомовцями і
бліноязичниками. І що це за люд такий буде? Не може заслуговувати ні на чию повагу народ,
який, успадкувавши у своїх талановитих предків чудову, милозвучну й багату мову, нехтує цим
надбанням і позичає чужі слова в сусіда або взагалі забуває рідну мову.
Ні росіяни, ні поляки, ні турки, ні угорці свого не цураються. Коли ж ми втратили власне
обличчя? І чому? Думаймо, читаймо і знаходьмо відповідь. А головне – вдосконалюймо своє
мовлення, рятуймося від суржику і вульгаризмів.
Тоже, вроді, здача, чолка, горка, ножка, блін, йолкі ... – так говорить більшість! Хіба ні?
Важко сказати, що спонукає до такого вибору – неуцтво, брак освіти чи легковажність,
недбальство, брак національної гідності. Ганебними є обидва варіанти: і недоосвіченість, і
недоукраїнськість. Поміркуймо ось над чим: українська мова славиться у світі багатством
синонімів, словотвірних, фонетичних та інших варіантів. Сором нехтувати цим скарбом і
послуговуватися покручами, кальками чужомовних слів, як-от: мішати (замість своїх
заважати, перешкоджати), вроді (замість своїх буцім, наче, немов, нібито…), тоже (замість
своїх також, також, теж).
ТАКОЖ, ТАКОЖ, ТЕЖ ЧИ ТОЖЕ?
Василю... Михайлику! Як розмовляєш? –
Калічиш, мішаєш російську й свою!
Чи чули ви десь – “Ты також это знаешь”?
Навряд чи так скаже хто, – слово даю.
А ти – чим ти гірший за Васю чи Мішу?
Чого комплексуєш? Що в тебе не так?
Таж мова твоя за сусідську не гірша,
А ти мавпувати в сусіда мастак.
Боронь тебе Боже вживати це тоже,
Адже в рідній мові багатство без меж.
Чуже позичати немудро й негоже,
Тим більше є ж вибір – також, також, теж.
Міркуй: аж три слова. І це – твоя мова.
Коли ж пошануєш нарешті своє?
Як гордий чужинець зневажить, обмовить,
За суржик ганебний тебе засміє?
Наша молодь геть уже відвикла від таких слів, як привіт, дівчина, взагалі, найголовніше...
Воліє вживати “прикольні” – прівєт, тьолка, вапшє, саме головне. Прикро, але навіть у
мовленні деяких публічних осіб, які не мають права на помилку, нерідко трапляються
суржикізми.
Українська мова відзначається багатством і красою, потужними виражальними
можливостями, лаконізмом та образністю. Але між поняттями мова і мовлення – наразі
катастрофічна прірва. Чи позбудемось її – залежить від кожного з нас.
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Інна Приходько

Підтекст у творах Олекси Стороженка (1806–1874)
(До проблем лінгвістичного аналізу тексту)
Науковці по-різному визначають поняття
тексту – від найпростіших висловлювань до
складних багаторівневих цілісних структур
(текстом, наприклад, вважають прислів’я і
монографію). У тексті художньому відбувається образно-естетична трансформація
засобів мови, у ньому наявна не лише
інформація про події, процеси, факти, але є й
прихований сенс, внутрішній зміст, що часом
не виражається безпосередньо словами, а
передається додатковими стилістичними
значеннями мовних одиниць, їхньою конотацією (додатковим семантичним забарвленням слова, що слугує засобом вираження
експресивно-емоційно-оцінних обертонів висловлювання). Оцей прихований зміст і
називають підтекстом. Натяки, недомовленості, замасковані способи передачі думок
відомі ще з VI–V ст. до нашої ери, їх
пов’язують з ім’ям давньогрецького байкаря
Езопа (звідси й вислів – «езопівська мова»).
До прийомів підтекстового письма зверталися
класики світового мистецтва і в кінці
ХVІІІ ст., і в ХІХ, і у ХХ ст. Вдавалися до
нього Т. Шевченко, І. Франко, М. Коцюбинський, Панас Мирний, Леся Українка,
В. Винниченко, Є. Маланюк, В. Симоненко,
Ліна Костенко та багато інших.
Підтекстова інформація реалізується в
системі різноманітних мовних засобів, що
«довантажують» смисли лексичних і граматичних одиниць. Тут – і переосмислення
значення лексем, і зміна порядку слів, і
незвичні морфологічні структури і т. ін.
Підтекстова прихована інформація криється
нерідко у тропах, водночас увиразнюючи їх.
До способів творення підтексту мистецького
твору належить художня деталь – особлива
властивість образного мислення письменника
(хоч і далеко не кожного, бо це – унікальний
дар), вона полягає у здатності сконденсованого, спресованого письма, асоціативно
розгалуженого. Художня деталь може
«сказати» більше за докладний опис, вона
може мати «вибухову» силу, завдяки своєму
лаконізму й глибоко схованому змісту.
Розглянемо можливості підтексту, розумінню й «розшифровуванню» якого сприяє

саме художня деталь, на прикладі творів
Олекси Стороженка.
Зовнішні біографічні прикмети цього
оригінального художника слова (кадровий
військовий царської російської армії, титулований урядовець) контрастують з тим, що
він писав, принаймні українською мовою. Та
й дружні взаємини 20-літнього офіцера
О. Стороженка, нащадка давнього багатого
козацького роду, із старшими людьми,
колишніми запорожцями (столітнім сліпим
дідом на Поділлі, 96-літнім – на Катеринославщині) дивували багатьох. Записував
перекази, приповідки. Любив сильних людей
і сам був сильним. Вже в поважному віці
згадував у листі до видавця Василя Білого,
що в юності згинав рукою монети, розгинав
підкови і міг нести нагору 10 пудів – “був
колись козак” [5, с. 556]. Зберіг почуття
національної гідності, пишався минулою
славою України, її історією, міфологією,
культурою.
Писав
двома
мовами
–
українською й російською. Його українські
твори друкував петербурзький журнал
“Основа” (1861–1862). Це були новели
(“Вуси”, “Голка”) та мініатюри, здебільшого
в рубриці “З народних уст”. Вони мали успіх
від початку 60-х років XIX ст. Автор був
знаним упродовж XIX ст. і до 30-х років
століття XX. Це вже далі, в більшовицькі
часи, його “викреслили”: і патріотичні
мотиви “муляли”, і козацька доба у творах, та
й біографія класово невідповідна. Викреслили
аж так, що декілька поколінь широкого загалу
про нього й не чули, а нині мали би
“відкривати” для себе це ім’я.
Цікаві його невеличкі “приказки” чи
“ілюстрації” циклу “З народних уст” –
непретензійні, позірно ніби дослівно записані
з тих “уст”, такі собі начерки-стилізації. Але
якщо спробувати сформулювати ідейний
стрижень кожного начерку, то окреслюється
притчевий їхній характер, і то навколо
кардинальних морально-етичних засад: про
заздрість (“Се така баба, що їй чорт на
махових вилах чоботи оддавав”), про лінощі,
неробство (“Вчи лінивого не молотом, а
голодом”), про лестощі (“Не впусти рака з
рота”), про милосердя й жорстокість (“Два
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брати”), про самовпевненість і глупоту
людську (“Лучче нехай буде злий, ніж
дурний”), про невинну брехню задля правди
(“Розумний бреше, щоб правди добути”), про
справжній і удаваний розум (“Дурень”) і т.ін.
Деякі з тих притч-приказок сюжетно розлогі,
мають в основі мандрівні мотиви (“Три
сестри”, “Скарб”, “Жонатий чорт”), які
зустрічаються у фольклорі різних регіонів
України. Зустрінемо окремі з тих мотивів і у
Квітки, і в Куліша, і в Гоголя. Але оригінальність інтерпретацій у кожного, і в
Стороженка зокрема, полягає у відборі,
поєднанні тих мотивів, в акцентах. У
Стороженка домінує моральний аспект,
загальнолюдські цінності, а вбрано все у
яскраво національний “одяг”.
Блискучими зразками новел є Стороженкові “Вуси” та “Голка”. Перша присвячена
П. Кулішеві й надрукована в десятому числі
“Основи” за 1861 р. Що в ній головне –
курйозний випадок, коли головний герой,
дворянин, обраний на “засідателя”, за
наказом “його превосходительства” і згідно з
інструкцією про заборону носити вуса
посадовим особам такого рівня змушений був
поголити вуса, чи глибинний підтекст,
асоціативні художні деталі? Курйозний
випадок – це для інтригуючого моменту. А
суть – в іншому. Як у справжній новелі, тут
важить кожен штрих, репліка, епізод.
Характери персонажів першого, другого
планів та епізодичні вимальовуються через
художні деталі і через прийом контрасту.
Ось у першому епізоді “засідателям” дали у
приймальні “превосходительства” (присланого до Полтави з Москви, пише автор)
журнал для запису візитів. Першим записує
Пищи-Муха, персонаж епізодичний: “При сей
верной оказии, спешу выразить душевное мое
прискорбие и сердечное сокрушение, что по
непредвиденным обстоятельствам лишен
счастья лично засвидетельствовать мое
глубочайшее уважение и преданность...
Вашего Превосходительства всепокорнейший...” [5, с. 104]. Цей запис – вдало
знайдений автором художній прийом, деталь,
у якій сконцентровано суть характеру. Перед
читачем людський тип, лаконічно схоплений
самою своєю серцевиною: словоблуд, холуй,
пристосуванець. Навіщо це потрібно було
авторові при початку новели? А для
контрасту. Бо далі йдуть штрихи – “заявки”
на характер головного героя, і та перша
“заявка” – вже його запис у журналі. Запис
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зухвалий, з лукавим натяком на слабкість
“превосходительства” до жіночої статі, і – ані
крихти схиляння голови чи підлабузництва,
що їх засвідчив Пищи-Муха. У наступному
епізоді йдеться про “прийом” у генерала
другого дня. Тут “підтверджено” першу
заявку на незалежну козацьку вдачу
головного персонажа, зроблену в першому
епізоді з тими записами у журналі.
Відбувається діалог. Генерал аж піниться зі
злості, побачивши вуса головного героя (він
же й оповідач – “я”, його призма сприймання
присутня постійно). “Разве в таком виде, –
кричить, – являются к начальству с
достодолжным уважением? Посмотрите вы на
себя!” [5, с. 107]. Герой оглядає себе. Ось тут
вступає в дію ще одна художня деталь –
“шабелька біля боку”. Вона з’явиться в новелі
тричі, йтиме у парі з “вусами” як асоціативна
деталь, котра щораз підкріплюватиме,
поглиблюватиме обриси вдачі персонажа,
його людську й національну гідність, його
невгнуту шию перед високопоставленими.
Так, ніби з-за спини того дворяниназасідателя раптом “визирає” козак! А в
підтексті – питання: чому так знавіснів
присланий з Москви генерал? Через
порушення інструкції-заборони носити вуса?
Та ні ж бо! Тут блискавично (і підсвідомо)
спрацювало інше – ненависні йому, генералові, атрибути нагадали козака, нагадали
про давно вже задушене, знищене козацтво.
Вже й говорити про нього не можна, вже
зросійщено колишню козацьку старшину –
дворян, вже давно Пищи-Мухи кланяються
низенько і раптом: “Хіба дворянство на те
мене вибрало, щоб на мене кричали, як на
лакея?! – Та се кажучи, ще й шабелькою
стукнув” [5, с. 107]. А генерал “підскакує, як
зінське щеня, і приска, неначе сукно мочить”
[5, с. 107] – це внутрішній коментар
оповідача, головного героя. “Превосходительство” несамовито кричить: “На каком
основании вы осмелились явиться ко мне в
усах?” [5, с. 106]. Головний герой змушений
був зголити вуса – “неначе скошена трава,
впали на рушник” [5, с. 109]. Знову асоціативні деталі – й “рушник” тут невипадковий, і
– особливо порівняння зі скошеною травою.
Ці багатозначні деталі дуже точні, настроєві –
в них гіркота, душевний стан, в них
українськість героя. Чому він після того так
страждає? Чи тому, що без вусів його не
впізнали: свій пес обгавкав, покоївка й жінка
перелякались...? Зовсім ні, це все для
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гумористичного ефекту. У підтексті ж інше:
дав принизити себе, зголивши вуса, от що
його мучить! А в кінці новели виправив
становище – за два місяці відростив вуса,
“причепив шаблюку (знову ця деталь. – І.П.)
та й пішов у палату...” [5, с. 113].
Анекдотоподібний факт обіграно мистецьки. Не можна не погодитися з аргументами
І. Денисюка про “другий сенс” у новелах
О. Стороженка [1, с. 77]. Справді, письменник
не лише окреслив яскраві характери – він дав
політичний, на нашу думку, підтекст, і в
цьому вся суть. А що ж той Пищи-Муха? О,
він лишився жити в літературі (і в житті теж)
надовго. Через сорок з гаком років після
друку новели О. Стороженка Пищи-Муха
“ожив” через художній прийом алюзії у
новелі “Дурниця” (1909) іншого українського
класика – Панаса Мирного. Алюзія,
нагадаємо, це використання автором якогось
добре відомого літературного факту, а
особливо прізвища, що нерідко стає загальним поняттям і викликає цілком певні
асоціації, навіть може означити ціле явище
(напр., “Піррова перемога” тощо). Алюзія
розрахована на ерудицію читача, а також на
широку популярність того чи того літературного образу, прізвища, твору. То ж, коли
Панас Мирний зважився на такий прийом –
подати у новелі “Дурниця” (у ній ідеться про
вибори до Державної Думи 1907 р., про
зловживання, репресивні урядові заходи
тощо) тип словоблуда і пристосуванця через
прізвище “Пищимуха”, то це було зроблено з
огляду на популярність новели “Вуси”,
знаність прізвища, писаного Стороженком
через дефіс, а Панасом Мирним – разом. Це
той випадок, коли прізвищем сказано все.
Така-то от історія з тими українськими
“вусами” та ще й “шабелькою”. Ті “Вуси”
навіяли роздуми не одному дослідникові, про
них видруковано цілі есеї. А в 1885 р.
М. Кропивницький здійснив інсценізацію за
цією новелою і створив комедію на 4 дії.
Той же принцип максимального насичення
художньої
деталі-символу
застосовував
О.Стороженко у багатьох своїх творах:
“Голка” (голка символізує самодурство
Потоцького з його «Маш голку?», чим жахав
заскоченого подорожнього, і, коли той не мав
при собі голки, нещадно шмагав його),
“Матусине благословення” (так називали
люди старий дуб – багатозначний символ
колишньої української волі, яка не пропала
навіки, бо тисячі жолудів родить той дуб),

“Кіндрат Бубненко-Швидкий”, “Закоханий
чорт”, “Чортова корчма” та ін. Глибоко
патріотичну ідею, свій прихований біль автор
закладає у різнопланові сюжети. Найчастіше
ідея “прозирає” через штрихи, окремі репліки,
як, наприклад, у “Закоханому чорті”, де
розлого і дуже органічно присутній демонологічний елемент. У вступі ж через
авторські звернення до милої йому України
ідея озивається то жалем, що біля Харкова
“все Московщиною дивиться... на московський звичай...” [5, с. 67], то реплікою “Дід
знатно лаявсь – у якогось москаля вчивсь” [5,
с. 87]. А в оригінальному оповіданні “Межигірський дід” за позірною балакучістю
старенької бабці криється, знову ж, глибокий
підтекст. І те, що Стороженко з такою
ніжністю пише про старих людей, є не лише
ознакою його доброї, сердечної вдачі, але
вказує й на інше: для нього вони – носії
історичної пам’яті, ланочка у неперервній
сув’язі віків. Мабуть, це оповідання писалося
заради відтворення повного тексту унікальної
думи, яку оповідач-бабуся передає оповідачеві-автору. Це дума про козака, створена
у формі його діалогу з власним серцем, і в тих
численних жалях зі словом “нема” (батьків,
сестри, брата, жінки...) епіцентром є – “нема
волі”. Туга за минулим у творах О. Стороженка вступала у мимовільний контраст до
сучасного, коли нема краю приниженням
українців, нема волі. В оповіданні “Не в
добрий час”, лише з першого погляду гумористичному, чужинецькі офіцери погукують:
“Ей, ти, хахол, їдь шагом!”, “...безмозкий
хахол”, якого можна й покарати, “высечь” –
просто собі, ні за що. І то все ніби так і має
бути [5, с. 97].
Пишучи на цілком заборонені урядом теми
– як зруйнування Січі, Стороженко, може, й
підсвідомо, а спрямовував увагу читача на
факт знищення козацтва. Трагізм ситуації
конденсувався нерідко в багатозначних символах – як образ “козачої сльози” в оповіданні
“Кіндрат Бубненко-Швидкий” (про долю
колишнього запорожця), спроектованому і на
вічні проблеми: братовбивчі війни, проливання крові. Використано часто вживану
Стороженком форму подвійного оповідача:
автор-оповідач час від часу передає слово
оповідачеві-персонажу з усіма функціями і
“маляра”, і “коментатора”. У цьому творі
багато мистецьких знахідок і тонкого
психологізму. Проілюструємо це хоч би
таким прикладом. Перший оповідач заходить
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до кімнати господаря, в котрого мешкав.
“Тільки переступив пороги, як побачив
дідизного старця. Спершу, поки не розглядів,
здався він мені якимсь-то обскубаним
птахом; таке зморщене, миршавеньке,
голомозе, нижня челюсть задралась догори,
ніс похнюпився – наче спорять, кому перше у
рот лізти; руки – як курячі ніжки, спина
стулилась з грудями, і так увесь висох, як
сплющений чорнобривчик між листами
псалтиря. Сидів він за столом на покуті і
щось розказував. Людей найшла повна хата, і
всі реготались. Дідуган гостро на мене
глянув; його очі світились ще тим вогнем, що
тліє у серці і не потух у грудях.
– Се наш постоялець, – сказав хазяїн
дідові, – той, що я вам казав, уміє по-нашому.
– Де б то йому не вміть, – сказав дідуган,
пильно на мене дивлячись, – хіба не бачите,
яка в його пика – настоящий козак-півник,
біля боку віник!
Усі засміялись і я з ними.
– Що се ви, діду? – сказала хазяйка,
смикнувши його за рукав, – а як пан
розсердиться?
– Не розсердиться, – одказав дідуган, усе
дивлячись на мене, – не взяв його кат! Глянь,
він і сам сміється! Сідай же, синку, – то
будеш гостем” [5, с. 136].
Перед нами – не звичайний опис зовнішності людини. Тут складніша психологічна
вибудова: з перших слів так і прозирає
весело-грайлива й незалежна вдача самого
діда, при цьому через деталі у мові автораоповідача проглядає вже й дідове бачення
самого себе. Це непрямий автопортрет, до
того ж, самоіронічний. Портретні деталі не
лише “натякнули”, вони “випередили”, вони
наперед “сказали” про характер. І це
“підтвердила” перша ж репліка діда – “козакпівник...” В усіх отих портретних деталях,
дуже точних, в описі старечого обличчя й
постаті – зморщеність, задерта челюсть,
висохлі, “як курячі ніжки”, руки (які колись
тримали шаблю!) – у тих деталях поєдналося
два кути бачення: оповідача і самого діда.
Ніби бічним зором дід бачить себе, мудро
розуміючи неестетичність вигляду старості й
наче аж вибачаючись за те. У тому умовному
автопортреті вражає “чорнобривчик між
листами псалтиря” – як миттєві асоціативні
сигнали: мало вже лишилося фізичного
життя; а згадана засушена квітка у тому
порівнянні – українська, чорнобривець. І
“псалтир” з’явився тут не випадково – натяк
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на можливу сумну подію, яка й сталася в
кінці оповідання, – а деталь оця ніби її
“провістила”, ніби дала проекцію до могилки
на сільському цвинтарі, до місця спочинку
козака Кіндрата, колись могутнього велетня.
Та могилка дбайливо доглянута, завжди
уквітчана, не забута односельцями. Онука ж
того господаря, де мешкав оповідач, назвали
Кіндратком. І в тому – неперервний ланцюжок історичної пам’яті: новонароджене дитя
козацької нації назвали на пошану старого,
самотнього козака. Дивовижно цілісні, художньо гармонійні, психологічно точні
малюнки дає Стороженко. Пише без сантиментів, але пронизливо-щемно, з такою
любов’ю, з таким багатозначним підтекстом!
І “колиску” всього українського згадано на
початку твору, і оте “вміє по-нашому” – коли
б не оце, то навряд чи насмілився б дід на свої
жарти з “паном” офіцером. “Вміє по-нашому”
– це було як пароль довіри...
Мав рацію Богдан Лепкий, назвавши
Стороженка одним “із кращих малярів нашого минулого”, одним “із щирих козацьких
патріотів” [3, І, с. 6-7], відчувши і його
тонкий артистичний смак, і фантазію, й
розмах лицарський, і музичну та малярську
обдарованість (за свої різьбярські праці
Стороженко мав нагороди від Академії
мистецтв). А ще дуже точно висловився
Лепкий про особливості гумору Стороженка
– “некарикатурний” гумор. Справді – м’який,
природний, органічний: гумористичний ефект
виникає наче сам по собі, а за ним завжди
вчувається тихий сум.
Свій погляд на українську історію, на
взаємини українців із сусідами на заході та
сході Стороженко заманіфестував у різних
формах. Зокрема, у “Маркові Проклятому” і
через містифікації, постійні введення демонологічних елементів – як у розділі четвертому,
де є сповідь Марка про те, як він шукав
дорогу до пекла, як потрапив до нього, що
там побачив, що почув... Тут чимало
історичних, так би мовити, вкраплень, які є
матеріалом для осмислення загальнолюдських проблем. “Марко Проклятий” – це твір
про гріх проливання крові, про трагедію
окремої людини і людства в цілому у
кривавих сторінках його історії, а в тому
всьому – і трагедію України на багатьох
витках її історії.
Аналіз Стороженкових творів дає підстави
для висновку, що цей оригінальний прозаїк,
патріот України по-своєму, іноді на рівні
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закодованого підтексту, глибоко схованого
другого плану, а часом одверто, через
“прориви” на рівні лексичному, образновиражальному, через багатозначні художні
деталі, що набувають часом ознак певної
символічності, а в інших випадках є
виразними
штрихами
з
підтекстовим
забарвленням тощо, підносив і утверджував
українську ідею, хоч би вже й тим, що
нагадував українцям, хто вони, що втратили в
минулому; нагадував тим, що поетизував
нашу давню славу і волелюбний дух, і то в
умовах повної заборони українства як такого.
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Марія Котик-Чубінська

Кінематографічна проекція пам’яті
Мистецтво кіно у сфері візуальних
мистецтв
закономірно
пов’язується
з
малярством і фотографією. У царині
художньої літератури фільм найчастіше
зіставляється з поезією. Підставою для
порівняння є, зокрема, дискретність нарації,
монтажність (за рахунок кадрування) у кіно й
нелінійна – рядкова, строфічна – будова у
віршах. «Кадр – це така ж єдність, як фото, як
замкнутий віршований рядок. <…> Якщо
проводити аналогію між кіно і словесним
мистецтвом, то єдиною законною аналогією
буде аналогія не з прозою, а з віршем», –
стверджував Юрій Тинянов [11, с. 338].
В українському літературознавстві проблему присутності кінематографічних елементів у поезії порушив Микола Ільницький у
статті «Барви і тони слова». Дослідник
окреслив ширший контекст взаємодії художнього слова із несловесними мистецтвами
і виокремив елементи мистецької перспективи малярства, музики, кінематографа,
архітектури у поезіях Тараса Шевченка, Івана
Франка, Павла Тичини, Богдана-Ігоря
Антонича, Івана Драча, Леоніда Коваленка,
Ірини Жиленко, Бориса Нечерди, Миколи
Бажана [4, с. 40-58]. «Кінематографічний»
ракурс прочитання поезії і прози Шевченка
наявний у праці Лесі Генералюк «Універсалізм Шевченка: Взаємодія літератури і

мистецтва» [2, с. 262-273]. Акцентуючи
основну увагу на взаємовпливах та
взаємозв’язках поезії Шевченка з образотворчим
мистецтвом,
дослідниця
підкреслила багатогранність – «універсалізм»
– міжвидової мистецької взаємодії у
творчості поета.
У цій статті мова піде про кінематографізм
поезій Юрія Тарнавського. Я спробую під
“режисерським” кутом зору проаналізувати,
як відображення спогадів у поезіях в прозі
Тарнавського (збірка «Спомини») співвідноситься із механізмами творення мистецької
дійсності в кіно; як кінематографічний ключ
магнетизує і пов’язує у цілість розрізнені
фрагменти, унаочнює логіку і закономірність
поетичної образності.
Юрій Тарнавський належить до найбільш
послідовних модерністів та реформаторів в
українській літературі. Народжений 1934
року в галицькому містечку Турка, він у час
війни десятирічним хлопцем змушений був
без батьків емігрувати на захід, шкільні роки
провів у таборах діпі, а повноліття зустрів
уже на американському континенті, де і досі
проживає. Новітні явища у світовій культурі
та літературі він сприймає без мовних чи
естетичних бар’єрів. В Україні Юрій
Тарнавський відомий найперше в контексті
Нью-Йоркської групи, до якої, окрім нього,
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зараховують Богдана Бойчука, Богдана
Рубчака, Віру Вовк, Емму Андієвську, Романа
Бабовала та ще деяких поетів. В англомовному середовищі письменник належить
до групи прозаїків-авангардистів «Fiction
Collective». Тривалий час він був членом
редакції журналів «Нові поезії» (1959-1970)
та
«Світовид»
(1990-1999).
Більшість
поетичних
творів
Юрія
Тарнавського
створено українською мовою, більшість
прозових – англійською. Останнім часом він
чи не повністю перейшов на англійську.
З тематичного боку збірка «Спомини»,
написана майже пів століття тому (кінець
1963 – початок 1964), цікава тим, що поет
занурюється в ній у своє дитинство.
Очевидно, що ця тема була дуже болючою
для автора, асоціювалася зі смертю матері,
втратою рідної домівки і батьківщини, а рани,
яких завдало життя, на час написання книжки
уже потроху стали пригоюватися. На той час
Тарнавський вже утвердився в новому
середовищі (американське громадянство,
робота в престижній комп’ютерній компанії),
здобув визначеність в особистому житті
(одруження, придбання власного будинку). Та
все ж пласти пам’яті ще були достатньо
свіжими, щоб поетично передати внутрішній
рельєф дитячого сприйняття.
Юрій Дивнич, котрого більше знаємо за
його справжнім прізвищем – Лавріненко, у
своєму відгуку на «Спомини» порівнює
збірку Тарнавського з «Ілюмінаціями» Рембо:
«Якщо вже конче треба шукати літературного
порівняння до “Споминів” Ю. Тарнавського,
то це була б книжка “Les Illuminations”
Артура Рембо. Тут з кожним абзацом, а то й
рядком, зринає, неначе в океані, і йде вгору та
вшир поетична хвиля барвистих метафор
надзвичайної
свіжости,
зворушливих
інтонацій, спонтанного ритму й зображень».
[3, с. 61]. Це влучне зіставлення можна
прийняти
з
однією
засторогою:
в
«Ілюмінаціях» Рембо втрачається ґрунт під
ногами – неможливо встановити природу
“осяянь” (галюцинації? спомини? реальність?
уява?),
натомість
до
ірраціональності
«Споминів» іноді можна знайти раціональний
“відповідник” у літературній автобіографії
Тарнавського «Босоніж додому» (1989). Ці
нечисленні впізнання є, з одного боку, як
радісна зустріч по багатьох роках, а з іншого
– вони до певної міри змінюють ракурс
сприйняття «Споминів», підтверджують їхню
мнемічну документальність. Порівняймо:
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Спомини:
Полем іде твій дядько з ногами, як
письмо водою, змитими присмерком, із
книжкою перед обличчям, з якої, як із
квадратового місяця, виходить світло,
яким він заворожений [10, с. 110].
Босоніж додому:
Дядька («вуйка») я дещо пам’ятаю з
дитинства. Працював він у якогось
адвоката, і дуже любив читати. Чи не
єдиною моєю пам’яттю з нього є
картина, як він іде полем за хатою баби
з книжкою в руці, й читає [9, с. 249].
В обох уривках йдеться про той самий
спогад з дитинства, але в поетичному
«проігноровано» каузальний рівень, зміщено
просторові плани і тому здається, що описано
щось неймовірне, сновидне, алогічне.
Ще раз звернімося до статті Ю. Дивнича:
«На всі мої міркування і завваги в листі автор,
відповів: “Спомини” і їхній стиль – це копія
моєї пам’яті, передана на папір. Це все» [3,
с. 62]. Засвідчений тут «антисимволізм»
Тарнавського перегукується з тим, що
відповів Рембо своїй спантеличеній «Сезон в
пеклі» матері: «Я хотів сказати саме те, що
сказав, і висловився до кінця; все це слід
розуміти буквально» [6, с. 97].
Особливістю збірки «Спомини» є те, що
тут зображення, звуки, запахи, дотики
зафіксовано у пам’яті десятирічної дитини,
але відтворено,
скопійовано
словесно
двадцять років по тому. Через те у тексті
відчутно дистанціювання від себе малого,
виражене у звертаннях «ти». Є події,
враження, відчуття, що їх дає пам’ять, і опис,
озвучення їх дорослим Автором: проявлення
етеру пам’яті через порівняння, метафори.
«Спомини» складаються з окремих частин
(поезій прозою) – «Похорон», «Ріка»,
«Сльози» та ін. Заголовки позначують смислові домінанти, довкола яких обертаються
дискретні образи пам’яті – іноді чіткі,
«сфотографовані», іноді розмиті, ледве вловимі, на межі несхопного.
Відтворюючи те, що відбувалося в
минулому, автор не намагається вибудувати
нарацію на фундаменті логічних причиновонаслідкових зв’язків, розкласти події у
часовій послідовності чи відтворити довільним асоціативним потоком. Він обирає
фрагментарність: у межах тематичної
цілісності кожна поезія на структурнозмістовому рівні сегментована на короткі
абзаци (у смисловому співвідношенні –
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окремі, не пов’язані хронологічно спогади), ці
абзаци відокремлені паузами – графічними
«білими плямами». Така побудова поезій, з
одного боку, віддзеркалює властивість
пам’яті «спалахами» вихоплювати з минулого
події, образи, емоційні стани, з іншого ж –
має у системі мистецької комунікації такий
відповідник, як кінематографічна фраза
(«завершена синтагма, що характеризується
внутрішньою єдністю, відмежовується з обох
боків структурними паузами» [8, с. 344]).
Окрім того, фрагментарна структурно-змістова особливість кожної поезії проектується у
рецепції читача в зображення з численними
порожнинами, недомовленостями, які заповнюються різною мірою у процесі читання
циклу, складаючи у такий спосіб ефемерне
полотно пам’яті.
Можна виокремити три магістральні теми
«Споминів»: війна, смерть матері, дитинство:
«Коли місто гуде від струму колон, що
проходять крізь нього, і коли, разом з літом і
твоїм дитинством, тягнеться умирання твоєї
матері» [10, с. 116].
Тема війни у «Споминах» позбавлена
патетики боротьби, героїзму. У дитячій
свідомості її закарбовано як рух – «струм»,
що пронизує місто, несе незрозумілий,
неприродний присмак святковості. «Війна
продовжується, як парада» [10, с. 105] – в
таких оксиморонних порівняннях «Споминів»
(«похорон, наче свято» [10, с. 101]) є не
тільки зіткнення протилежностей, контраст і
настроєва невідповідність, але й фіксація
дивної глибинної спорідненості. Підставою
порівняння тут є внутрішнє зрушення,
оголеність відчуттів, що супроводжує ці
незіставні події («війна» і «парада»),
бентежне очікування, небуденність. Війна –
це також зброя, гул, брязкіт, мундири, колір
яких заповнює собою (занечищує) весь
простір, хвороба / битва, «у якій зникають
люди, як числа у математичному рівнянні»
[10, с. 109]. Транскрибуючи страхи війни
мовою дитячого фантазування («бандажі з
цукру, заплямлені полуницями, як кров’ю»
[10, с. 114] і подібне) автор оприявнює
механізми дитячого сприйняття й потрактування світу як нереальності. Схоже, саме це
витворює своєрідний ізоляційний пласт у
свідомості
дитини,
протистоїть
тиску
зовнішньої агресії.
Автор не стає на бік жодної з армій, хоч,
як відомо, його батько був старшиною дивізії
«Галичина» (призначенням якої, принаймні

на час війни, було воювати на боці
Німеччини). Поет залишає дитячі враження
вільними від ідеологічних мотивацій: для
десятирічного хлопця може бути хіба що
армія, котра наступає, й армія, котра
відступає, – «відділ монголів з русявим
волоссям та голубими очима» [10, с. 112] і
«німі постаті, в мундирах із вогкої віддалі»
[10, с. 108].
Поняття свій / чужий легко обертаються у
протилежність: свій солдат може воювати на
боці армії, наступ якої несе загрозу майбутніх
репресій для родини. Солдати чужої
німецької армії салютують батькові, який іде
у похоронній процесії. Напрям їхнього
відступу є рятівним для сім’ї.
Війна у «Споминах» тісно пов’язана з
хворобою і смертю матері. В короткому часі
літа 1944 року все вирішується: відкочується
на захід фронт, помирає мама, сім’я
вимушено покидає домівку й рідну землю.
«Коли було ясно, що вона [мама. –
М. К.-Ч.]
помре,
було
послано
телеграму батькові, і він дістав
відпустку з фронту. Було це, здається
три дні перед наступом совєтських
військ, що розпочався 13 липня, і що
привів до відомої битви під Бродами
17–22 липня. Померла мама <…>
25 липня.
Отже,
смерть
її
правдоподібно врятувала батька від
смерти, і нас трьох від круглого
сирітства» [9, с. 260].
Ситуацію, що врятувала батька і що її сам
батько трактував як чудо, впізнаємо у
сюрреалістичному епізоді «Споминів»:
«Немов з тунелю, з твого тіла
виступає чоловік, що повертається із
фронту. Його одяг просяклий, неначе
запахом, гулом битви, що відбудеться
на другий день» [10, с. 117].
У поетичному тексті автор здійснює зсув
часо-просторових площин: чоловік виступає
з тіла – материне тіло є ніби своєрідним
перевідником, що виводить батька з тунелю
смерті по цей бік життя; одяг просяклий
гулом битви, що відбудеться завтра. Варто
також відзначити тут зміщення нараційного
голосу. Мовлячи про себе малого упродовж
усього тексту «ти», ніби дивлячись на себе
збоку, з відстані часу, автор до матері
несподівано так само звертається на «ти»
(спочатку навіть важко зідентифікувати, про
кого йде мова). Це може свідчити про
нерозривність усвідомлення себе й матері в
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дитинстві, про бажання по-дорослому
осмислити і прожити події минулого.
Недугу матері у «Споминах» зображено як
стан безнадії, гніт виснаження і вмирання, як
простір, заповнений запахом смерті, болем,
що набуває іноді безжальних натуралістичних
обрисів. Єдиний щасливий спогад – мрія про
те, що так ніколи й не відбулося: «немов
брезент у вітрі лопоче у ньому [в будинку. –
М. К.-Ч.] твоє падіння в обіймах матері» [10,
с. 107]. Назва цієї поезії – «Будинок».
Непритаманне для поезій збірки вживання
дієслів
у
формі
умовного
способу
(«отаборився б», «поповняв би», «було б»)
вказує на ірреальність спогадуваного. Ключ
до інтерпретації сховано у заголовку. Йдеться
тут про будинок, що про нього Тарнавський
згадує в автобіографії:
«Батьки мої зустрілися в селі
Дильонґувка (Dylągόwka), повіт Динів
(Dynόw), на Ряшівщині [Польща. –
М. К.-Ч.], куди обоє, будучи вчителями
й українцями, були послані на посаду.
<…> Жили ми в Дильонґувці постійно
до березня 1940 р., та літні вакації
проводили в хаті баби, в Турці <…> де
батьки будували хату, в яку ми мали
остаточно перенестися, коли б удалося
їм дістати посаду в Турці – себто коли б
“була Україна”. Була це велика цегляна
вілля, на два поверхи <…> майже
закінчена літом 1939 р. Залишилося
було ще її тільки отинкувати. Всі
заощадження батьків були вложені в
неї. Стояла вона за хатою баби, на
ділянці подарованій нею мамі. В хаті тій
не мешкали ми ніколи – під час
совєтської влади <…> була вона
націоналізована, а, як прийшли німці, то
затримали її собі. Мешкаючи тоді в
баби, бачили ми щодня, як вони
входили й виходили з хати – раю, який
нам належався, та ніколи нашим не
став» [9, с. 249].
Переживання втрати дому проектується у
творчості письменника двічі: у циклі
«Спомини» та в автобіографічному есеї
«Босоніж додому».
Відображення у «Споминах» подвійної
реальності – зовнішнього світу (війна,
похорон матері, від’їзд) і світу уявного (мрій,
фантазування)
виправдовує
присутність
несподіваних (екзотичних) вкраплень, що
здавались з першого прочитання зайвими,
дисонансними у настроєвій тональності
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збірки. Таку, нібито невідповідність, можемо
спостерегти у першій поезії «Похорон»:
« <…> Спершу пустка. Ніде ні душі.
Як двірець магараджі, що помер від
укусу кобри, забутий серед пралісу,
заселений, неначе тінями листя,
мавпами та плазунами. Лиш твої стопи,
теплі, як віддих, на долівках <…>» [10,
с. 101].
Трагізм подій не міг цілком витіснити
безтурботності, що притаманна дітям.
Здається, свідомість у такому віці має
привілей: здатність ховатися у своєму
уявному світі, незалежному від зовнішніх
обставин. Згадуючи період дитинства в
автобіографії,
Тарнавський
вказує
на
джерела, що живили його уяву: пригодницькі
книжки
(«Робінзон
Крузо»,
«Мандри
Гулівера», «Діти капітана Ґранта», «Пригоди
Тома Соєра», «Пригоди Гекльбері Фіна» та
інші [9, с. 255]), фільми, в яких йшлося про
життя в екзотичних краях, історичні твори [9,
с. 256]. Це може слугувати поясненням, чому
у «Споминах» раз по раз зринають згадки про
далекі краї, атрибути подорожей і пригод. І
саме цим дитячим тяжінням до далекого і
нереального мені хотілося спершу пояснити і
виправдати присутність у «Споминах»
Єгипту. Та згодом стало зрозуміло, що
М. Ільницький, побіжно згадуючи цю збірку
Ю. Тарнавського у статті про поезію
Б. Рубчака, мав рацію, коли відзначав
прихований глибинний зв’язок із біблійними
подіями. У його статті, зокрема, йдеться про
те, що у «Споминах» «за образами, що
напливають один на одного і переходять,
“перетікають” один в одного, прочитується
картина відходу батьків із карпатського
містечка, де вулиця, річка, людський потік
мовби зливаються в щось єдине, суцільне, в
“ісход”, що набирає характеру вселенської, як
всесвітній потоп, катастрофи» [5, с. 493].
Відтворюючи у «Споминах» минуле, те,
що зафіксувала дитяча пам’ять, Тарнавський
вдається до парадоксальних порівнянь, що їх
можна було б здефініювати як «порівняння за
відмінністю»: «соковитість ґрунту, наче
чорного льоду, дещо м’якого, та крихкого і
теплого» [10, с. 101]; «руки з закасаними
рукавами, як ноги велетенських польових
коників» [10, с. 102] або: «Божевільна жінка
лежить за парканом, як яма, вирита в землі»
[10, с. 114]; «ями розкидані, немов каміння»
[10, с. 109]; «могили затишок, немов куща»
[10, с. 101] [підкреслення мої. – М. К.-Ч.].
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В останніх порівняннях земля є своєрідною
віссю, дзеркальною площиною, що предмет
над (присутність) віддзеркалює як порожнину
під (відсутність) і навпаки.
Право на зіставлення логічно непоєднуваного («м’які стіни» [10, с. 111]; «червоний
іній» [10, с. 120]); на часо-просторові зсуви
площин і кубістичні трансформації («З’являється родич твоєї матері, частини лиця
якого зроблені з тротуарів і фасад опери
провінційної столиці» [10, с. 119]; «квадратові сонця» [10, с. 102]; «трикутні колеса»
[10, с. 102]) – на це все дає право пам’ять,
діалог дитячого сприйняття і дорослого його
осмислення. За посередництвом таких тропів
Ю. Тарнавський, кажучи словами Івана
Франка, «навмисне завдає трудності нашій
уяві, щоби розбурхати її, викликати в душі те
саме занепокоєння, напруження, ту саму
непевність та тривогу, яка змальована в <…>
віршах» [12, с. 67].
У «Споминах» переважають візуальні
образи. Крім того, особливістю поетичного
циклу є домінування словесного відтворення
руху. Ці два чинники – візуальна акцентація і
рух – дають підстави для образного
окреслення «Споминів» як фільму пам’яті1.
На
це
спонукують
також
численні
кінематографічні засоби, словесний еквівалент яких застосовує автор:
– переважання синтаксису називних
речень, що нагадує режисерський текст, за
яким відбуватиметься монтаж кадрів:
«Рухомі алеї військових валок. Розлізлі ки1

Згідно з твердженням польської дослідниці
Катажини Тарас, серед елементів, що можуть
свідчити про фільмовість літературного твору
(конструювання «образів», бачених зі
специфічного пункту спостереження; побудова
сцен, що складаються з вільних переходів від
однієї до іншої; зміна планів; акцентація
освітлення; зміна пункту бачення), саме
специфічна візуальність і динамізм нарації
визначаються як домінантні у дослідженнях
польських і американських літературознавців.
(Див. в л-рі № 13. Саме такі елементи виокремлює
також Леся Генералюк, кажучи про
кінематографічність художніх творів Шевченка:
«Принцип кінетики, руху, динаміки, проявлений в
архітектоніці поезії й прозі Шевченка, в поєднанні
з візуально-акустичним рядом, наближається до
архітектонічних прийомів кінематографу». (Див.:
Генералюк Л. «Кінематографізм» //
Генералюк Леся. Універсалізм Шевченка.
Взаємодія літератури і мистецтва. – С. 261).

париси пилу. Світло, наче молот, розтрощуючий речі» [10, с. 102];
– диспропорція сили звукових сигналів:
«Тихий дзенькіт срібла і порцеляни, що
виходить із темних стін та меблів, заглушує
гул моторів, що несеться крізь відкриті вікна
із середини міста» [10, с. 119];
– фіксування руху як знерухомлення, і
навпаки: «Площа, на якій постійно маршує,
зостаючись на тім самім місці, відділ
монголів з русявим волоссям та голубими
очима» [10, с. 112]; «Місто, неначе млин,
меле колони, що проходять крізь нього.
Площі, як млинові камені, обертаються
поволі, заокруглені рухом» [10, с. 103];
– пришвидшення / сповільнення руху зображення: «відділ солдатів, що швидко, як вагон
по рейках, віддаляється від тебе» [10, с. 122];
– накладання різних просторових і часових
планів: «Крізь його [синову – М. К.-Ч.]
голову, немов верства жовтого мінералу крізь
камінь, проходить лан пшениці» [10, с. 117];
– використання словесного аналога такого
кінематографічного способу відтворення
події минулого, як «наплив»: «Із присмерку
ідуть тобі назустріч довгим рядом глобуси,
мікроскопи,
кінопрожектори,
приладдя
фізичних та хемічних лябораторій, скелети,
нанизані й підвішені на дроті» [10, с. 118];
– сугерування враження руху фрагментарною будовою циклу.
Зауважмо, що «Спомини» із фільмом
порівняв ув огляді книжки зібраного «Поезії
про ніщо та інших поезій на цю саму тему»
вже Б. Бойчук: «це <…> калейдоскопічна
композиція, де поет кидає образи за образами,
як на фільмовій плівці» [1, с. 48], і хоч його
зіставлення радше образне, аніж теоретично
обґрунтоване, проте воно точно відображає
формально-композиційні особливості циклу,
що їх відзначив критик.
Не відомо, чи Тарнавський свідомо
підпорядковував стиль поезій збірки «Спомини» специфіці кінематографа. Мовою фільму
до перекладу не надаються спомини
найтонші, найскладніші, ті, що заховали
відчуття запаху, смаку, дотику. Однак спроба
зіставлення структурно-образних особливостей «Споминів» та кінематографа має під
собою підстави. Окрім зазначених вище
аналогій, відповідностей, аргументом на
користь такого порівняння може бути й те,
що фільм, мистецтво кіно, за зізнанням
самого Тарнавського, мало великий вплив на
формування його художнього мислення.
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Якраз за часів дитинства, що їх описано у
«Споминах», відбулося перше знайомство з
кіно [9, с. 256]. Текст «Споминів» не виявляє
дитячого захоплення фільмами відкрито, хоч
є у ньому натяки – використання у порівняннях атрибутів, елементів кінематографа:
«Шипить і хвилюється пісок, яким покрите
подвір’я, як море у повільнім фільмі» [10,
с. 118]; «На устах, немов зображення на
екрані, спека і світло Єгипту» [10, с. 121].
Відкриття мистецької вартості фільму,
підсвідоме прийняття його технічних можливостей як потужного поштовху до творчих
пошуків, стимулу уяви відбулося пізніше –
під час перебування в українському переселенському таборі (Новий Ульм, Німеччина)
[9, с. 256]. Доглибну перейнятість естетикою
кіно, критичний «режисерський» погляд на
його позитиви й недоліки, неочікуваний,
дивовижний зв’язок із власним життям і
творчістю відкриває Тарнавський знову у
другій частині автобіографії [9, с. 382-391].
Ідея фільму може бути ключовою для
розгляду таких двох складових «Споминів»,
як звук і світло. Початок першої поезії
«Похорон» навіює думку, що фільм пам’яті
німий: пустка, порожнеча, оглушлива німота
дитячого горя. І хоча невдовзі рух процесії,
звуки війни стирають враження тотальної
тиші, онімілість у «Споминах» накочується
раз по раз:
 «Оподалік падає бомба, не роблячи ні
ями, ні звуку. Від гарячого подуву, що
дме від неї, шибки вікон розлітаються, як
картки паперу зі столу» [10, с. 102];
 «Беззвучний танець, немов велетенський
вінок із білих і рожевих та рухомих квітів,
у якім кожен учасник є лиш уявою свого
сусіда» [10, с. 108];
 «Чуєш, як рушають з місця натовпи,
неначе довгі поїзди. Їхній хід тихий, як
рух води в ставку» [10, с. 110];
 «відчиняється хвіртка. Замість звуку вона
видає місячне світло» [10, с. 125].
Німота особливо гостро відчувається у
неспроможності відтворити у «Споминах»
звуки людської мови (не беремо до уваги
кілька діалогів і монолог, що є уявними).
Пам’ять не має сили затримати звучання,
донести його крізь товщу часу, звуки
зливаються із зображенням, трансформуються в запахи, предмети, картини:
 «Довге слово вимовляють твої уста, слово, що
має звук спорожнілих кімнат» [10, с. 105];
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«З’являється ровесниця та родичка твоєї
баби, із беззубим ротом, з якого виходять
слова із смаком свіжих булок, замість
звуків» [10, с. 124];
 «Один із солдатів, рудий, з червоними
очима, починає пісню жіночим голосом. В
його відкритім роті видно рівне поле,
збите з дощок, з червоною кіннотою на
ньому»1 [10, с. 112];
В останньому уривку накладення різних
семіотичних рівнів (зорове відображення
тексту в тексті) знов апелює до засобів кіно.
Застосовує автор також мовний еквівалент
такого фільмового засобу, як пришвидшення
руху кадрів (у кінематографі такий ефект при
проектуванні на екран дає сповільнена
зйомка): «відділ солдатів швидко, як вагон по
рейках, віддаляється від тебе» [10, с. 122].
Світло в образній картині «Споминів» має
подвійну природу: з одного боку, належить
до реальності – увиразнює / нищить предмети, а з іншого – це небуття, воно «засвічує»
кадри споминів, робить їх невидимими.
Загострене відчуття світла, його матеріалізація, є наслідком переживання трагедії: у
сильному потрясінні людина інакше бачить
світ і природа такої зміни закладена у
болісному відчутті світла:
 «Світло, наче молот, розтрощуючий речі»
[10, с. 102];
 «Світло, витолочене спекою, як висока,
виполовіла трава» [10, с. 101];
 «Сонце нищить не лиш барву, а й третій
вимір» [10, с. 112].
Акцентацію освітлення, вразливість на
світло дослідниця К. Тарас визначає як
основну рису, що свідчить про фільмовість
повістей Віткевича: «У Віткація світло
моделює простір, підкреслює важливі
елементи сценографії, а також риси обличчя
персонажів» [13, s. 181]. На відміну від
творчості польського митця, світло у
«Споминах» Тарнавського має не технічну
роль, не регулюється ззовні, його джерело – у
внутрішній невидимій сфері екзистування.
Тарнавський не оминає опису споминів,
які не піддаються реставрації, таких, що
1

Варто тут згадати кадр із фільму Олександра
Довженка «Земля»: у знятому крупним планом
широко відкритому роті чоловіка, який кричить,
зяє чорнота, що асоціюється із землею. Довженкова «Земля» – один з улюблених кінофільмів
Тарнавського (див.: Тарнавський Ю. Босоніж
додому і назад. – С. 277).
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перебувають на межі чи за порогом
дескриптивної пам’яті – як звук чи колір, що
випадають з діапазону чуттєвості. Поет
віднаходить багато способів відтворення
відсутності, невловимості зображення:
 «Стара церква, уже невидима для очей,
над ставом» [10, с. 105];
 «Ледве помітний, немов з туману, міст»
[10, с. 106];
 «кусок чорної карети, що визирає, як
уламок човна із піску на березі моря, із
ясности» [10, с. 112].
Роль світла тут знову вагома: світло може
робити щось видимим для зору і, так само,
може засліплювати, заступати зображення в
пам’яті, бути свідоцтвом уніщовіння, забуття.
І. Котик акцентує увагу на «ефекті зникомості» [7, с. 29] у «Споминах», спричиненому
досвідом подій Другої світової.
Важливим елементом образності «Споминів», що, так само, як звук і світло, перебуває у відношенні певної кореляції із
кінематографічними засобами, є рух. «Спомини» пронизані рухом: це відображено і на
структурному рівні (про що мовилося вище), і
на змістовому. Відхід матері, від’їзд з
України, втрата і віддалення від усього, з чим
ріс і жив, асоційовані у «Споминах» з рухом
поїзда, рухом, який, як відомо, неможливо ані
зупинити, ані повернути:
 «книгарня, немов вокзал, повна зв’язку з
життям великих міст. У ній ти прощаєшся
зі своєю матір’ю, перед книжкою, як
перед вагоном, який тебе повезе» [10,
с. 102];
 «ти плакав за клясами, що, як поїзди
від’їхали, набиті лекціями, та ровесниками» [10, с. 110].
Сугерує враження руху також ріка, яка
посідає
важливе місце у
краєвидах
«Споминів». Іноді вона виходить з берегів
свого
значення,
перетворюється
на
метафізичну течію часу, життя, смерті:
 «Ріка, яка втратила назву» [10, с. 103];
 «вона [ріка. – М. К.-Ч.] надає напрям
похоронам і парадам» [с. 103];
 «вона [ріка. – М. К.-Ч.] приносить тобі
вістку про смерть твоєї матері» [10, с. 103];
 «неначе сон, кожного дня вона [ріка. –
М. К.-Ч.] відносить твої думки» [10, с. 104];
 «це від неї [від ріки. – М. К.-Ч.], одного
зимового пополудня, ти заразився на
смерть» [10, с. 104].
Образ ріки як такий, що зазнає мета-

морфоз, виокремлює у своєму огляді
поетичних збірок Тарнавського Б. Бойчук:
«Річка поступово трансформується у вулицю,
тобто в потік людей, згодом у ріку життя, а
так – у ріку смерти» [1, с. 48].
Ріка, колони війська, що відступає, валки
втікачів є уособленням руху, що його
десятирічний хлопець спостерігає спочатку
ззовні, «з берега», інтуїтивно відчуваючи
його затягувальну силу, його єдиний напрям
– до кінця. Після похорону матері сім’я
Тарнавських стає складовою цього руху.
Можливо, саме досвід від’їзду, прощання
назавжди з краєвидами (левадами, класами,
дитинством) залишили невигойну рану
фізичного відчуття руху, усвідомлення руху
як проминання, незворотності, як константи,
що закладена в основу людської минущості.
У формально-композиційній площині, на
рівні особливих образних домінант (метафоризація таких елементів, як звук, світло,
рух) «Спомини» акумулюють потужний
кінематографічний потенціал поезії в прозі –
вони свідчать про нове і визначальне для
дальшої творчості Тарнавського випробування, освоєння можливостей поетичної мови.
Граничний ступінь асоціативності, обертання
навиворіт усталених зв’язків і відношень
мовної картини світу, внутрішня логіка
фрагментарності, прозова форма поезії – такі
основні характеристики цієї збірки, що стала
важливим етапом у творчості поета, відкрила
читачеві досвід дитинства Тарнавського, у
чомусь дуже близький і зрозумілий.
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Євген Романюк

Тема уроку: Уживання запозичених слів (2 год)
Мета уроку: обговорити з десятикласниками різні погляди на вживання запозичених слів і
допомогти їм визначити власну позицію з досліджуваної проблеми;
активізувати пізнавальну активність учнів, сприяти розвиткові їхнього критичного
мислення, формувати навички аргументації та обстоювання своєї думки, учити
культури ведення дискусії;
виробляти вміння знаходити і виправляти помилки у вживанні запозичених слів,
з’ясовуючи причини появи їх; правильно оперувати мовознавчою термінологією;
виховувати почуття поваги до рідного слова і відповідальність за власне
мовлення.
Тип і вид уроку:
урок засвоєння нових знань;
урок-дослідження з елементами дискусії;
урок-рольова гра (робота творчої лабораторії).
Методи:
метод випереджувального навчання;
метод наукового дослідження;
інтерактивні методи: робота в малих групах, дискусія, «дерево рішень»,
«мікрофон»;
метод індивідуальних наукових проектів.
Обладнання: дошка, таблиці, картки із завданням, словники іншомовних слів.
Діяльність учителя
(керівника творчої лабораторії):
- оголошує проблемні завдання наукового дослідження;
- формує творчі групи;
- організовує наукову дискусію;
- порівнює результати роботи творчих груп (після складання таблиці);
- коригує висновки, підготовлені творчими групами (після заповнення плаката);
- оцінює зроблене (після складання пам’ятки);
- підбиває підсумки роботи творчої лабораторії, враховуючи оціночні міркування
учасників наукового дослідження.
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Діяльність учнів
(членів творчої лабораторії):
- беруть участь у науковій дискусії: оцінюють різні погляди й думки, висловлені з
проблеми, яка досліджується, роблять особистий вибір, обстоюють свою позицію;
- відзначають переваги й недоліки кожного запропонованого варіанта,
заповнюють таблицю, ухвалюють певне рішення;
- редагують речення, визначають тип помилок у вживанні іншомовних слів;
- складають пам’ятку «Як запобігти помилкам у вживанні запозичених слів»;
- беруть участь в обговоренні індивідуальних наукових проектів та роботи
творчої лабораторії.
Розміщення учнів під час дискусії: сидять на стільцях, розставлених півколом.
Розміщення учнів під час роботи в малих групах: сидять за чотирма столами.
Розміщення учнів під час обговорення індивідуальних наукових проектів та підбиття
підсумків роботи творчої лабораторії: сидять на стільцях, розставлених колом.
Перебіг уроку
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває,
Того Бог карає…
Т. Шевченко
Де знайти сили на те, щоб повернути народ до рідних
джерел, до мови літературної, могутньої і споконвічної?
В. Радчук
І. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,
МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Слово вчителя
Наше завдання – дослідити важливу мовну проблему – вживання запозичених слів.
Водночас, розглядаючи її, далі працюватимемо над питаннями слововживання, чистоти мови й
мовлення.
Кожен із вас сьогодні буде в ролі дослідника. Спробуйте продемонструвати вміння творчо
мислити, усебічно аналізувати мовні поняття і явища, висловлювати власні думки й
аргументовано переконувати інших у правильності обраної позиції, додержуючи при цьому
високого рівня культури ведення дискусії.
ІІ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМНИХ ЗАВДАНЬ УРОКУ
1. Вироблення власної системи поглядів щодо вживання іншомовних слів.
2. Визначення основних типів помилок у вживанні запозичених слів, з’ясування причини
їхнього виникнення.
ІІІ. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВЖИВАННЯ ЗАПОЗИЧЕНИХ СЛІВ
1. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП
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А. Усне повідомлення члена творчої лабораторії
В українській мові є близько десяти
відсотків чужомовних за походженням слів.
Одні з них засвоєні мовою давно і повністю
підпорядковані її законам, тому й стали
загальновживаними, а отже, доступними і
зрозумілими кожному. Наприклад: школа,
козак, кобза, гетьман, кава, огірок, церква,
газета та ін.
Інші запозичені слова з певних причин
(скажімо, виникли недавно або нечасто
вживаються) не ввійшли до активного
словника української мови, хоч лексичне
значення їх ми розуміємо. Нерідко ці слова
можна замінити повноцінними українськими

відповідниками. Так, наприклад, доцент КНУ
Віталій Радчук в одній із статей наводить
приклад вживання чужоземного слова
«імплементація», якому в українській мові
може відповідати чимало слів: впровадження,
запровадження, втілення, введення в дію,
виконання, здійснення, проведення в життя,
перетворення в дійсність (в життя),
реалізація,
справдження,
звершення,
вживляння, надання (набуття) чинності,
узаконення і т.д.
То
чи
варто
віддавати
перевагу
малозрозумілому «імплементація»?

З-поміж іншомовних слів виділяють:
Інтернаціоналізми, або
міжнаціональні слова

Екзотизми, або
етнографізми

Слова, які поширені в усіх або
багатьох мовах з однаковим або
близьким звуковим оформленням.
Переважно вони є термінами науки,
техніки,
економіки,
політики,
мистецтва, спорту.

Запозичені слова, які
позначають реалії життя
інших народів /назви установ, посад, звань, професій, грошових одиниць,
предметів побуту.

Наприклад: еволюція, республіка,
університет, бібліотека, нація, демократія, мітинг, апарат, театр, комедія, монолог, дует, стадіон, олімпіада.

Наприклад: сейм, авеню, кюре, юрта, кишлак,
сеньйор.

Варваризми
Запозичені слова, які лексично, фонетично, граматично і
графічно не освоєні українською
мовою. Вони не тільки не
перекладаються, а й часом уживаються в написанні мовою
оригіналу.
Наприклад: альма матер, тета-тет, модус вівенді, ноу-хау,
alter ego, happy end.

Б. Формулювання проблемного запитання
Чи є у світі абсолютно чисті мови, вільні від запозичень?
Науковий висновок членів творчої лабораторії
Таких мов не існує, бо немає народу, який би жив ізольовано від світу й не контактував би
з іншими народами.
2. ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ – ДИСКУСІЯ
А. Слово керівника творчої лабораторії
Незважаючи на те, що запозичення – природне явище в житті мов, єдиного погляду на
вживання іншомовних слів немає. Навпаки, з цього приводу науковці висловлюють різні, часом
протилежні думки. Розгляньмо деякі з них і спробуймо дати їм свою оцінку.
Примітка
З-поміж членів творчої лабораторії обирається експертна комісія (4-5 осіб), яка стежитиме за
перебігом дискусії та записуватиме усі слушні пропозиції й зауваження, на основі яких
підготує науковий висновок щодо вживання іншомовних слів.
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Б. Обговорення поглядів окремих мовознавців на мовний пуризм (абсолютне неприйняття
запозичених слів у рідній мові, очищення її від слів іншомовного походження)
Деякі вчені занепокоєні великою кількістю запозичених слів і вважають, що чужомовні
елементи руйнують природу рідної мови, позбавляють її національної самобутності. Саме
тому вони виступають проти будь-яких запозичень, за повне очищення словника від
іншомовних слів. Як ви оцінюєте таку наукову позицію? Схвалюєте чи заперечуєте?
-

Чи відомі вам приклади боротьби із самим фактом існування в мові іншомовних слів?

/«У період пробудження національної свідомості з’являється бажання повністю очистити мову
від іноземних впливів. Такий пуризм свого часу пережили чехи, угорці, румуни, які тисячами .
навіть десятками тисяч викидали чужорідні слова із своїх мов»(Іванишин В., РадевичВинницький Я. Мова і нація. – Дрогобич. – 1994. – С.95-96) /
-

Чи можна вважати лінгвопуризм позитивним явищем? Обґрунтуйте свою думку.

/«У розвитку будь-якої мови процес лінгвопуризму стає своєрідним каталізатором у
вдосконаленні й уніфікації словникового запасу, словникового багатства мови, сприяє
глибшому розумінню цієї мови тими, хто користується нею в повсякденному житті. Думається,
що процес лінгвопуризму сприяє і патріотичному вихованню, особливо молодого покоління»
(Пасемко І. Лінгвопуризм і сучасні мови. – «Дивослово». – 2000. -№ 12. – С.18).
«Поміркований пуризм до певної міри корисний тим, що перешкоджає надто швидкій і
численній появі чужих слів. Одначе послідовне відкидання всіх взагалі чужих слів суперечило
б закону розвитку мови. Тому нормальний приплив чужих слів не шкодить розвиткові мови й
не порушує її цілісності, її системи, а часто збагачує її» (Юрій Шевельов). /
-

Чи відомі вам спроби запровадити власну, рідномовну, термінологію? Як ви до цього
ставитеся?

/Ще на початку ХХ ст. у посібниках Івана Боберського («М’ячеві ігри», «Підручник до
англійських ігор» та ін.), якого називають «батьком української фізичної культури», можна
було знайти авторські новотвори «копаний м’яч», «сітківка», «гаківка», «наколесництво», що
були замінниками слів – термінів іншомовного походження «футбол», «волейбол», «хокей»,
«велоспорт».
Особливо пожвавився процес упорядкування рідномовної термінології в період українізації.
Тоді, зокрема, пропонувалося вживати слова «рівник», «стіжок», «витинок», замість «екватор»,
«корпус», «сектор», а лексеми «префікс», «суфікс», «атом» замінити на «приросток»,
«наросток», «неділка». Але ці слова, як і багато інших, були вилучені з ужитку в 30-ті роки, у
зв’язку з втіленням у життя теорії злиття мов.
Учений Святослав Караванський, наприклад, переконаний, що настав час повернути до
словників «репресовані» за сталінського режиму українські терміни і пропонує вживати:
знак м’якшення (замість м’який знак);
Великий Віз (замість Велика Ведмедиця);
Чумацький Шлях (замість молочний Шлях);
живе срібло (замість ртуть);
руханка (замість зарядка, гімнастичні вправи);
прозірки (замість слайди, діапозитиви);
довкілля (замість навколишнє середовище) та ін./
-

Прокоментуйте наведене висловлювання С. Караванського.
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«Відродження нашої самобутньої термінології – це вимога нашого національного «Я». Хай
термінологія комусь здається недосконалою, але це наша термінологія, і міняти
чи
удосконалювати її ми воліємо самі».
В. Оцінка наукової позиції, пов’язаної з запереченням будь-якого контролю за процесом
уживання іншомовних слів
Дехто з мовознавців вважає, що процес проникнення чужорідних елементів у мову цілком
природний, закономірний, він тісно пов’язаний з відкритістю суспільства, з розвитком
економічних і культурних зв’язків країни зі світом, через те й не потребує посиленого
контролю спеціалістів. Чи справді це так? Як ви гадаєте?
/Потрібно зважати на межі проникнення чужорідних елементів у мову, бо неконтрольоване
вживання запозичених слів може призвести до непередбачуваних наслідків/.
-

Прокоментуйте наведені висловлювання.

«В питанні про те, в якій мірі чужомовні слова можуть увіходити і українську мову, можна
прийняти такий принцип: не цуратися їх, але й не бгати їх в нашу мову без міри» (В.
Самійленко)
«Запозичення можуть бути вмотивовані відсутністю мовних засобів для вислову того чи того
поняття» (С. Караванський).
Уявімо собі таку ситуацію: з активного вжитку поступово зникають власне українські
слова і переходять у пасивну лексику, натомість панівне становище займають запозичені
слова. Як би ви оцінили окреслену ситуацію? Що вона засвідчила б?
/ Така ситуація засвідчила б припинення розвитку рідної мови, її остаточну загибель./.
Коли, за якої умови іншомовне слово, вжите в українській мові, не збагачує, а, навпаки,
засмічує її? Наведіть приклади.
-

Що таке суржик? Чи потрібно викорінювати його?
/Суржик – безсистемна суміш слів української та російської мов, якою послуговується певна
частина населення.
На жаль, мовну каліч часто чуємо не лише в живомовному середовищі, а й на українському
телебаченні.

В. Сухомлинський писав:
«Говорити такою скаліченою мовою – це все одно, що грати на розстроєній скрипці. Все
одно, що з дерева красуню різьбити тупою щербатою сокирою. Скалічена мова отупляє,
оглупляє людину, доводить її мислення до примітива».
На думку Ю. Винничука, «суржик – це мова для убогих, метафізична модель духовних
бомжів».
До серйозних роздумів про долю нашої мови і нації спонукають міркування В. Іванишина і
Я. Радевича – Винницького:
«Наївно думати, що люди розмовляють суржиком, Вони ним також і думають. А це
призводить до інтелектуально-моральної аморфності, розмитості і невизначеності, втрати нею
не лише мовних, а й національних орієнтирів взагалі».
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А Ліна Костенко зауважує:
«…давні греки тих, хто погано говорив по-грецьки, вважали варварами. У цьому сенсі в нас
суспільство майже всуціль варварське. Ні справжньої української мови, ні російської…
Нечуваний тиск русифікації призвів до патологічних мутацій. Отже, потрібна не апологія
цих мутацій, а їхня діагностика і лікування».
На тверде переконання відомого мовознавця Олександри Сербенської, «суржик треба долати
з допомогою літературної мови, через її утвердження»./
3. ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ. ВИРОБЛЕННЯ ВЛАСНОЇ СИСТЕМИ
ПОГЛЯДІВ НА РОЗГЛЯДАНЕ ПИТАННЯ (Робота в малих групах)
А. Заповнення таблиці, складеної за такою схемою:
ПРОБЛЕМА ВЖИВАННЯ ЗАПОЗИЧЕНИХ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
ПЕРША ПОЗИЦІЯ
ДРУГА ПОЗИЦІЯ
Словник української мови потрібно очищати
Процес проникнення чужорідних елементів у
від запозичених слів і в подальшому не
мову цілком природний, закономірний,
допускати проникнення чужорідних елементів нешкідливий, тому й не потребує посиленого
у мову
контролю спеціалістів
ПЕРЕВАГИ
НЕДОЛІКИ
ПЕРЕВАГИ
НЕДОЛІКИ

РІШЕННЯ:
Примітка. Керівник творчої лабораторії ділить учасників дискусії на групи по 5 – 6 осіб.
Кожна група заповнює таблицю.
Виконавши завдання, групи по черзі подають свої роботи (заповнені таблиці). Керівник
порівнює результати праці творчих груп.
Б. Звіт про роботу експертної комісії
ВИСНОВКИ:
1. Абсолютно чистих мов, вільних від запозичень, у світі немає, тому що не існує народу,
котрий жив би ізольовано, не контактуючи з іншими народами.
2. Запозичення – природне явище в житті мов.
3. Потрібно контролювати межі проникнення чужорідних елементів у мову.
4. Намагання повністю очистити мову від запозичених слів призвело б до збіднення,
обкрадання лексичних засобів. Довелося б по-новому називати відомі предмети і явища, а це
ускладнило б наше життя, спричинило численні непорозуміння.
5. Не слід нехтувати вдало створені терміни, якими послуговувалися вчені до початку 30-х р., і
якнайшвидше повернути їм статус нормативної лексики.
6. Потрібно боротися не стільки з самим фактом існування в мові запозичених слів, скільки з
явищами її засмічення, передусім суржиковими елементами (не тільки росіянізмами, але й
англіцизмами), які руйнують національне єство мови, притуплюють наше мовне мислення і
можуть спричинитися до зникнення питомої української лексики.
7. Іншомовне слово не збагачує, а, навпаки, збіднює мову, коли його вживання не зумовлене
доконечною потребою і призводить до тиражування словникових двійників.
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ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО ПРАКТИКУМУ (Робота в малих групах)
Примітка
На цьому етапі роботи формуються нові групи.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТИПІВ ПОМИЛОК У ВЖИВАННІ ЗАПОЗИЧЕНИХ
СЛІВ. ПОЕТАПНЕ ЗАПОВНЕННЯ ПЛАКАТА
Методичний коментар
Групи редагують по два речення, на основі яких визначають типи помилок у вживанні
іншомовних слів. Зроблені висновки записують на смужках паперу.
Провідні фахівці груп ознайомлюють присутніх із виконаним завданням і приклеюють до
чистого ватману, прикріпленого на дошці, паперові смужки зі сформульованими типами
помилок у вживанні іншомовних слів.
На основі підготовленого плаката кожен член творчої лабораторії робить записи в зошит.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРШОЇ ГРУПИ
1. Переді мною постала дилема: що робити після закінчення школи.
2. Не ефективним одягом вона полонила нас, а своїм розумом.
Відповідь:
1. Переді мною постала проблема /постало питання/: що робити після закінчення школи.
2. Не ефектним одягом вона полонила мене, а своїм розумом.
Формулювання суті помилки: неправильне вживання запозиченого слова, причиною якого є
незнання його лексичного значення.
АВТОРИТЕТНА ДУМКА
Без іноземних слів у культурній мові не обійтись. Але варто вживати їх тільки тоді, коли вони справді
доконче потрібні – і, це вже безумовно, у властивому їм значенні.
М. Рильський

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДРУГОЇ ГРУПИ
1. Протягом новорічної ночі на Вас чекають несподівані сюрпризи.
2. Молоде покоління – передовий авангард суспільства.
Відповідь:
1. Протягом новорічної ночі на Вас чекають сюрпризи /несподіванки, несподівані подарунки/.
2. Молоде покоління – авангард /передовий загін/ суспільства.
Формулювання суті помилки: наявність у реченні плеоназму (вживання при запозиченому
слові українського відповідника у ролі означення).
УНИКАЙТЕ НЕПРАВИЛЬНИХ ВИСЛОВІВ!
Недоречними є форми:
- адреса місця проживання (адже адреса – це і є місце проживання);
- вільна вакансія (слово вакансія, яке походить з латинської мови, означає «вільне місце»);
- моя автобіографія (перша частина складного слова походить з грецької мови й означає сам, має
значення «власний»);
- період часу (слово період означає проміжок часу, впродовж якого щось відбувається);
- прейскурант цін (слово прейскурант означає довідник цін);
- дезорганізатор порядку (дезорганізатор – це особа, яка порушує порядок);
- сервісне обслуговування (сервіс – це і є обслуговування);
- комерційна торгівля (слово комерція в перекладі з латинської мови означає торгівля);
- хронометраж часу (слово хронометраж означає вимірювання затраченого часу);
- окремі епізодичні явища (епізодичний – це і є окремий, випадковий);
- дивний парадокс (слово парадокс в буквальному перекладі з грецької – несподіваний, дивний).
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ
1. На змаганнях наша команда зазнала фіаско.
2. Нарешті фінішували цьогорічні жнива.
Відповідь:
1. На змаганнях наша команда програла /зазнала поразки/.
2. Нарешті закінчилися цьогорічні жнива.
Формулювання суті помилки: заміна без потреби українських слів запозиченими.
АВТОРИТЕТНА ДУМКА
Іншомовні двійники українських слів не збагачують мови, а, навпаки, збіднюють її, бо
утруднюють спілкування і псують враження від сказаного.
А. Коваль
Заміняти усталені рідномовні слова й вислови, точні, повноцінні й милозвучні,
чужомовними, часто незграбними й незрозумілими, – це вже неабиякий злочин.
Р. Зорівчак
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЧЕТВЕРТОЇ ГРУПИ
1. Відвідавши Володимирський собор у Києві, я була потрясена його величчю і красотою.
2. У магазині є в продажі пряники і творожне печення.
Відповідь:
1. Відвідавши Володимирський собор у Києві, я була вражена його величчю і красою.
2. У магазині є в продажу медівники і сирне печиво.
Формулювання суті помилки: уживання суржикових /здеформованих/ слів під впливом
російської мови.
АВТОРИТЕТНА ДУМКА
Недобре, коли людина, не знаючи гаразд української чи російської мови або тої й тої, плутає
обидві ці мови, перемішує їхні слова, відмінює слова одної мови за граматичними вимогами
другої, бере якийсь притаманний саме цій мові вислів і живосилом тягне його в іншу мову,
оминаючи традиції класичної літератури й живу народну мову. Так створюється мовний
покруч…
Б. Антоненко-Давидович
2. СКЛАДАННЯ ПАМ’ЯТКИ
УЖОМОВНИХ СЛІВ»

«ЯК

ЗАПОБІГТИ

ПОМИЛКАМ

У

ВЖИВАННІ

Методичний коментар
Пам’ятку члени творчих груп можуть складати цілком самостійно або ж використати подані
слова.
Виконавши завдання, представники груп прикріпляють свої пам’ятки на дошці. Керівник
творчої лабораторії дає оцінку зробленому.
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Зразок виконаного завдання:
ПАМ’ЯТКА
«Як запобігти помилкам у вживанні чужомовних слів»
1. Правильно наголошуй слова іншомовного походження. У разі потреби звертайся до словника.
2. Не використовуй запозичених слів, якщо не розумієш їхнього значення.
3. Не зловживай іншомовними словами. Надмірне використання їх призводить до засмічення нашої мови.
4. Намагайся, де можна, замінювати запозичені слова українськими відповідниками.
5. Викорінюй суржик, підвищуй рівень культури власного мовлення.

3. ЗАСЛУХОВУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ НА ТЕМУ
«ПРОБЛЕМА ЧИСТОТИ РІДНОЇ МОВИ» (на основі написів на вивісках магазинів у
м. Львові) ТА ОБГОВОРЕННЯ ЇХ
V. ПІДСУМКИ РОБОТИ ТВОРЧОЇ ЛАБОРАТОРІЇ. ВІДЗНАЧЕННЯ НАЙКРАЩИХ
ФАХІВЦІВ (Колективне обговорення із застосуванням технології «Мікрофон»)
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
№1
До поданих слів іншомовного походження запишіть відроджувані українські слова – синоніми.
Аеропорт, бібліотека, вертикальний, вертоліт, гімн, горизонтальний, елемент, журнал,
клімат, ліфт, майстерня, масштаб, паралельний, процент, результат, рюкзак, тираж, тротуар,
фактор, фонтан, форма, фотокартка, центр.
№2
Складіть невеличкий словничок англомовних запозичень, без яких нам не обійтися в
щоденному спілкуванні, а також іншомовних слів, уживання яких не зумовлене доконечною
потребою, бо в рідній мові є повноцінні відповідники.

НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
Публікуючи проект моделі моніторингу виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
Львівської області, автор пропонує повернутися обличчям до надзвичайно важливої теми
виховання, яка популярна у колі вітчизняних дослідників проблем освіти і дуже непопулярна
серед педагогів-практиків.
Роман Пастушенко

Моніторинг виховного простору
регіональної системи загальної освіти
Якщо не міряти результати, то
не можна відрізнити успіху від поразки.
Девід Осборн
Ідея моніторингу якості виховання
приваблює науковців своєю нерозробленістю
та майже повною відсутністю практичного
втілення в Україні. Учителі ж, навпаки,
побоюються, що моніторинг – це красиве
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гасло, під яким у школу повертається добре
знайомий
жорсткий
адміністративний
контроль.
Моніторинг – це звичайна процедура
систематичного збору даних про об’єкт, у
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нашому випадку, про умови, процес та
результати виховання у системі загальної
освіти Львівщини. Такі оновлювані дані
потрібні як інформаційна система, що
використовується для оцінки стану та
прогнозування основних тенденцій у ділянці
виховання, вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо управління виховною діяльністю. Отже, моніторинг виховного простору – це інструмент управління
якістю виховання. Він не є контролем або
інспектуванням навчального закладу. Його
результати не можна використовувати для
покарання педагогічних працівників. Моніторингове дослідження виховного простору
потребує систематичності та послідовності, а якість результатів моніторингу
залежить від якості технології та
інструментарію таких досліджень.
Предметом моніторингових досліджень
ділянки виховання у загальній освіті Львівщини ми обрали виховний простір загальноосвітніх навчальних закладів. Щоб
пояснити це поняття, поміркуємо над тим, що
таке виховання. Визначень виховання є
багато, але усі вони акцентують на тому, що
виховання – це цілеспрямований вплив на
особу. До осіб, яких потрібно виховувати,
відносять переважно таких, яким бракує
соціального досвіду. Відповідно, результатами виховання вважають набутий вихованцем соціальний досвід: освоєні цінності,
уявлення про життя та коди поведінки, які
забезпечують здатність особи самореалізуватись у суспільстві, до якого вона належить, та самовідтворення цього суспільства.
Процес нагромадження людиною досвіду і
соціальних установок, які відповідають її
соціальним ролям, соціологи називають
соціалізацією1. Як пояснює соціологія, соціалізація завжди і всюди є результатом
численних інтеракцій між людьми. Іншими
словами, соціальний досвід людини значною
мірою – продукт відносин, у яких вона
перебувала. Соціалізація дитини має суттєві
відмінності від соціалізації дорослої людини,
але зміст цього процесу однаковий – це
процес розвитку людини як особистості.
Розвиток особистості дитини полягає у
формуванні в неї базових ціннісних орієнтацій, освоєнні норм поведінки дорослих та
виробленні мотивації до дотримання цих
1

Смелзер Н. Соціологія. – Москва: Фенікс, 1994. –
С. 94.

норм. У зв’язку із тим, що дитина залежить
від дорослих у задоволенні своїх матеріальних та духовних потреб, соціалізація в
дитинстві будується на підпорядкуванні
дорослим та дотриманні неусвідомлених,
нав’язаних дорослими правил поведінки.
Отже, виховання можемо розуміти як
цілеспрямовану, організовану дорослими
соціалізацію дитини, а виховний простір як
свідомо відтворювані дорослими відносини,
у яких перебувають діти. Серед численних
агентів
соціалізації
вихованням
дітей
займаються батьки, педагогічні працівники
навчальних закладів, опікуни і старші члени
дитячих організацій. Тому, на відміну від
інших відносин, в мережі яких відбувається
соціалізація дитини, відносини в сім’ї,
навчальному закладі, громадському об’єднанні можуть та мають бути продумані і
спроектовані виховниками. Відповідно,
якість виховного простору залежить від того,
наскільки продуманою та орієнтованою на
цілі виховання є поведінка виховників
стосовно вихованців, наскільки жорстко вони
самі дотримуються і вимагають дотримання
вихованцями норм цієї спільноти і наскільки
прийнятною для вихованців є вироблена для
них виховниками поведінкова модель. Як
усяка штучна, змодельована структура,
виховний простір перебуває у стані постійної
нестабільності. Зміни у відносинах між
членами сім’ї, учасниками навчальновиховного процесу, членами і сеньйорами
дитячої організації відбуваються як наслідок
поточних результатів соціалізації виховників
та вихованців у сучасному динамічному
суспільстві. Управління цими змінами з
користю для вихованців у такій складній
структурі, як, наприклад, школа, неможливе
без опори на певну інформаційну базу, а
отже, без моніторингу.
Таким чином, загальноосвітній навчальний заклад, якщо міркувати про нього з
позицій виховання, це – спільнота, що
складається з усіх учасників навчальновиховного процесу. Бути спільнотою означає
мати певну свідомо чи несвідомо визнану
усіма її членами мету існування – ідеал, що
відображає прийнятне для членів бачення
ролі своєї групи2. Призначення шкільних
2

Принагідно пригадаємо, що кожна нація, теж
будучи спільнотою, має власне бачення свого
призначення і місця у світі, свою національну
ідею.
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спільнот України – розвинути особистісні
риси та нахили дітей, виховавши їх здатними
відтворювати конкурентоспроможне в умовах
глобалізації українське суспільство та повною
мірою реалізувати себе в ньому. Кожна
шкільна спільнота Львівщини виражає це
бачення по своєму, залежно від того, які
ціннісні установки, які традиції (громадські
звички) та інші соціальні набутки вона має.
Стратифікація цієї спільноти, відмінності між
самоідентифікацією її членів вплинуть не
тільки на бачення нею себе самої, а й на
обраний нею шлях втілення цього бачення –
на місію школи.
Дійшовши до цього місця, терпеливий
читач, напевно, подумає: а чому кожна школа
– це спільнота? У школі діти, вчителі та
батьки й справді перебувають між собою у
певних взаєминах. Однак, ці взаємини
визначаються їхніми симпатіями та антипатіями, складаються випадковим чином і
здатні змінюватись. Переважна більшість
батьків, наприклад, обираючи школу для
своєї дитини, ані на мить не задумуються про
призначення цього навчального закладу, про
його місію. Рідко коли над цим задумуються
й педагоги. Для них школа – це місце праці та
заробітку. Що вже й казати про дітей.
Напередодні закінчення школи більшість
учнів чекає-не дочекається завершення
навчання.
Навіть першокласник знає, що школа –
місце навчання дітей, тут вони отримують від
учителів знання, формують певні вміння.
Окрім того, між усіма учасниками навчальновиховного процесу існує консенсус щодо
того, якими мають бути базові норми
шкільного життя. Усі розуміють: щоб школа
виконувала своє призначення, учитель має
знати предмет, учні повинні виконувати
вказівки вчителів, батьки зобов’язані дбати,
щоб діти відвідували школу і т. д. Саме тому
освіту в соціології вважають, за висловом
Е. Дюркгейма, однією з «фабрик відтворення
суспільних відносин», відносячи, до речі, як і
сім’ю, до так званих соціальних інститутів.1
Відтворюючи
суспільні
відносини,
шкільна спільнота соціалізує усіх учасників
навчально-виховного процесу. Виховує ж
вона тільки учнів, бо тільки дітям ця
1

Соціальний інститут – стійкий вид соціальних
взаємодій, що самовідтворюються, існуючи через
необхідність задовольняти конкретну потребу
суспільства.
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спільнота може нав’язати не просто певні
правила зовнішньої поведінки, а базові
ціннісні орієнтири. Тільки від дітей, завдяки
їхній схильності героїзувати старших та
безмежній довірі до них, можна очікувати
безоцінного
прийняття
і
неухильного
дотримання встановлених дорослими норм
поведінки. Тільки у дітей можна виробити
глибинну мотивацію до дотримання моральних норм та етичної поведінки. Ключова
обов’язкова умова успішної реалізації завдань
виховання полягає в тому, що про них варто
домовитись,
щодо
їх
втілення
слід
порозумітись. Тому шкільна спільнота, члени
якої не осмислили її призначення, не
визначили місію школи, не дійшли згоди
щодо загальних та конкретних завдань в
ділянці виховання, які з цієї місії випливають,
є інструментом виховання лише потенційно.
Кожен дорослий член такої спільноти планує
свої виховні дії на основі власного бачення
школи та розуміння її місії, у результаті чого
так звана «позанавчальна (позакласна,
позашкільна) робота» з дітьми перетворюється у суперечливу за цілями добірку
виховних заходів з низьким коефіцієнтом
корисної дії. Школа, де учасники навчальновиховного
процесу
не
усвідомлюють
спільних цілей та спільної відповідальності за
їхнє досягнення, живе як первісна спільнота:
ретранслює інформацію, не формуючи
компетенцій, соціалізує, не виховуючи.
Вдумливий читач, напевно, заперечить:
хіба сьогодні українським школам бракує
документів, у яких розписано зміст
навчально-виховного процесу та визначено
його мету? Учителі, а завдяки їм і батьки
мали б добре знати, які якості дитини і як
формувати. Читач, звичайно, має рацію. Та
все ж нав’язати ззовні шкільній спільноті
якесь бачення та розуміння місії і завдань
виховання неможливо. Кожний із батьків і
педагогів свідомо чи несвідомо сам визначає,
які елементи національної культури передати
дітям. Водночас кожна дитина, будучи
суб’єктом навчально-виховного процесу,
набуває тих особистісних якостей, які
відповідають її потребам і які вона вмотивовано цінує. Отож, членам кожної
шкільної спільноти Львівщини, якщо вони
прагнуть реалізувати ідею національної
школи, необхідно гуртом, спираючись на
освітнє законодавство і методичну літературу, виробити спільне бачення того, як
змоделювати власні взаємовідносини, щоб
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діти виросли здоровими та спроможними до
самоактуалізації українцями. Знаряддям
порозуміння між учасниками навчальновиховного процесу і засобом координації
виховної діяльності педагогів та батьків
слугує шкільна виховна програма. Це –
документ стратегічного планування, у якому
визначено погоджені учасниками навчальновиховного процесу у конкретному навчальному закладі цілі виховання (загальні та
конкретні завдання), а також заплановані на
їх реалізацію виховні справи. Поки що
шкільні програми виховання – новий для
української школи документ. У практику
роботи загальноосвітніх навчальних закладів
Львівської області вони були впроваджені у
2010–2012 роках і поки що не стали
ефективним знаряддям формування шкільного виховного простору. Є кілька причин,
через які виховні програми не можуть
«запрацювати». По-перше, чиновники від
освіти так і не змогли відмовитись від
детальної регламентації виховної діяльності
школи. По-друге, за таких обставин чимало
педагогів побачили у виховних програмах не
інструмент розвитку шкільної спільноти, а
тільки черговий формально потрібний
документ. Як наслідок, у багатьох школах
програма виховання укладалася з численними
методичними порушеннями. Серед системних
порушень методики проектування «обличчя»
навчального закладу як спільноти – залучення
до укладання програми вузького кола
виховників, вибір цілей виховання так би
мовити, «на око» через відсутність об’єктивних даних про стан виховного простору
школи, нехтування думкою батьків та
старшокласників про зміст виховання, приводом до чого слугувала традиційна для
пострадянської школи пасивність цих груп як
учасників навчально-виховного процесу.
Ключовою проблемою більшості шкільних
спільнот Львівщини, які не можуть повною
мірою використовувати власний виховний
потенціал, є відсутність у школі системних
досліджень особистісного розвитку учнів.
Маючи у користуванні тільки власну
інтуїтивну оцінку результатів виховання,
педагоги не можуть вдало спроектувати
виховний простір школи, і навіть не бачать у
такому проектуванні жодного сенсу. Вони
часто не розуміють, чому численні виховні
заходи, що проводяться у школі, не мають
очікуваного виховного ефекту, але пояснюють низький рівень вихованості учнів не

власною некомпетентністю як виховників, а
недбалістю батьків та негативним впливом
«вулиці». Тож впровадження у школах
Львівщини моніторингових досліджень як
обов’язкового елемента виховної роботи
повинно спонукати педагогів, а також батьків
та старшокласників до більш вдумливого та
відповідального планування взаємовідносин у
школі. Окрім того, можна розраховувати, що
результати моніторингу виховного простору
шкіл засвідчать безсенсовність жорсткої
регламентації виховної роботи у навчальних
закладах органами управління освітою. Адже
оцінки стану виховного простору школи
неминуче корелюватимуть з отриманими
через анкетування даними про ціннісні
орієнтації випускників та результатами ЗНО.
За
умови
ефективного
громадського
контролю «управлінської вертикалі», коли
чиновникам доведеться регулярно звітувати
про якість освіти та ефективність виховання,
вони будуть не менше, ніж учителі,
зацікавлені в об’єктивному оцінюванні стану
виконання виховних програм та якості
виховного простору шкіл.
Важливо розмежувати, за що саме у
ділянці виховання відповідають шкільні
спільноти, а за що – органи управління освітою. Беручи на себе повноваження визначати
тематику та кількість масових акцій виховного призначення, органи управління освітою
тим самим визнають себе відповідальними за
результати виховання у школах. Однак
особистісний розвиток учнів, а це – очікуваний результат виховання, майже не
залежить від управлінців. Учні перебувають у
безпосередніх відносинах не з ними, а з
учителями, між собою та з батьками. Вони
імітують поведінку тих, з ким безпосередньо
комунікують (а також поведінку героїв
літератури та ЗМІ), сприймають як власні
особистісні характеристики батьків, а також
інших близьких їм осіб, зокрема вчителів
(ідентифікують себе з ними), відчувають
сором перед цими людьми за власні
проступки і карають себе почуттям провини.
Тому тільки члени шкільної спільноти
відповідальні за особистісний розвиток
кожного учня школи відповідно до
визначених програмою виховання цілей. Саме
для них важливо володіти даними про
особистісні характеристики учнів та якість
шкільної програми виховання. З допомогою
цих даних учасники шкільного навчальновиховного
процесу
розраховуватимуть
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траєкторії особистісного розвитку учнів та
проектуватимуть й корегуватимуть виховний
простір школи.
Попри те, що виховний простір школи
формується шкільною спільнотою, відповідальність за його якість несе не тільки
дирекція школи, а й місцеві органи управління освітою. Зумовлене це тим, що на
якість виховання суттєво впливає добір
педагогічних кадрів, їхнє матеріальне стимулювання, навчально-методична база тощо, а
це – сфера співвідповідальності шкільної
адміністрації та районних і міських відділів
освіти, методичних кабінетів. Отже, для
управлінців важлива об’єктивна оцінка якості
виховного простору шкіл, рівня кваліфікації
педагогічних працівників, а також процесу
методичної підтримки шкільного виховання.
Отримані дані дадуть змогу приймати
потрібні школам управлінські рішення.
Методична підтримка шкільного виховання буде ефективною тільки за умови
об’єктивного оцінювання підсумкового набутку вихованців регіональної системи
загальної освіти на тих етапах розвитку
дитини, що припадають на шкільний період її
життя. Зокрема, до 12 років діти мають мати
позитивне сприйняття школи, розвинути
почуття власної гідності, впевненість у собі,
навчитися розрізняти добро і зло, дбати про
родинну честь, поважати державну символіку, національні та місцеві традиції,
розвинути потяг до пізнання, й стати
працьовитими, засвоїти етичні норми спілкування, працювати у групах, співпрацювати з
дорослими.
16-річні юнаки та юнки у школі мають
розвинути самоідентифікацію, критичне мислення та волю, набути моральних переконань,
соціальних умінь, навчитися планувати своє
життя, усвідомити власні можливості щодо
майбутньої професійної діяльності, особисту
відповідальність «за тих, кого приручили».
Щоб не було спокуси «видати бажане за
дійсне», відповідні дослідження має проводити незалежна від органів управління освітою установа: обласний центр освітнього
моніторингу, регіональний центр оцінювання
якості освіти або інститут післядипломної
освіти. Базуючись на отриманих незалежним
дослідником даних, можна розробляти необхідні для системи загальної освіти документи стратегічного планування та оцінювати
ефективність управлінських рішень.
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Отже, моніторинг виховання має завершуватись оцінюванням (евалюацією) – періодичним аналізом зібраної про виховання
інформації з метою оцінки результатів
виховання, стану виконання чинних програм
виховання та якості виховного простору. Щоб
забезпечити оцінювання якості виховання,
дослідження треба проводити регулярно і на
кожному з рівнів системи освіти, а саме:
– у класах – для виявлення психофізичних
потреб, здібностей, особистісних якостей та
стану взаємовідносин вихованців. Результати
такого діагностичного моніторингу мають
бути відображені у психолого-педагогічних
характеристиках учнів і класів. Класний керівник зможе використати ці характеристики
для планування своєї виховної роботи та
самооцінювання її результатів. Діагностування у класі проводять класні керівники із
залученням шкільного психолога;
– у школі – для оцінювання якості
шкільної програми виховання. Мета такого
оцінювання – корекція та доповнення чинної
або укладення на базі зібраних даних нової
програми виховання. Зрозуміло, що організувати таке дослідження має адміністрація, а
обов’язковою умовою об’єктивності оцінки
буде залучення до нього усіх педагогічних
працівників школи;
– у районі/місті – для оцінювання якості
виховного простору загальноосвітніх навчальних закладів та освітніх округів. Основне
завдання моніторингу – встановити відповідність виховного простору загальноосвітніх
навчальних закладів регіональному стандартові (наскільки він безпечний, відкритий,
культуротворчий, моральний, комфортний і
т. д.). Додаткові цілі: визначити (у відсотках
до загальної кількості учнів ЗНЗ) кількість
активних учасників виховних справ та
оцінити якість внутрішньошкільного моніторингу виховання, щоб удосконалити методичний супровід виховання. Безпосередньо
органи місцевого управління та методичного
супроводу освіти вивчають і оцінюють якість
виховного простору опорних ЗНЗ освітніх
округів, а ради цих округів – за розробленими
в методичних кабінетах/центрах програмами
– виховний простір шкіл-сателітів;
– в області – для оцінювання спроможності системи загальної освіти Львівщини
забезпечувати досягнення цілей, що визначені
чинними програмами (сьогодні це – певні
ціннісні пріоритети учнів та їхня соціальна
активність). Не менш важливе завдання –
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нагромадження даних для оцінки стану
освітнього простору області, на підставі якої
розробляється регіональна освітня політика.
Окрім цього, дослідження мають виявити
ставлення педагогів Львівщини до якості
управлінських рішень адміністрації ЗНЗ,
місцевих і регіональних органів управління
освіти, а також послуг методичної служби
регіону у сфері виховання. Організувати такі

дослідження може інститут післядипломної
педагогічної освіти або спеціальний центр
моніторингу. На базі інституту відбувається
також оцінювання компетентності усіх
категорій педагогічних працівників як
виховників.
У поданому нижче документі описано
модель моніторингу якості виховання у системі загальної середньої освіти Львівщини.

Модель
моніторингу виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
Львівської області (проект)
Моніторинг виховання на Львівщині
передбачає системні дослідження на рівнях
класу, навчального закладу, освітнього
округу, району/міста та області, які провадять, відповідно, навчальні заклади, методичні кабінети (центри) відділів/управлінь
освіти та Львівський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти.
Об’єкти моніторингу виховання – це
процес виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, зокрема опорних школах
освітніх округів; взаємовідносини, у яких
перебувають учні і педагоги; робота методичних об’єднань заступників директорів, педагогів-організаторів та класних керівників,
районних та міських методичних кабінетів/центрів, структурних підрозділів Львівського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти для забезпечення методичного супроводу виховної роботи і підвищення кваліфікації педагогів як виховників, а
також політика у сфері виховання регіональних органів управління освітою.
Предметами, на які спрямовані системні
дослідження виховання на Львівщині, є:
.

– потреби, здібності, інтереси та особистісні
якості учнів, їхня поведінка та переконання;
– компетентність заступників директорів,
педагогів-організаторів
та
класних
керівників як виховників;
– стан виховного простору класу, загальноосвітнього навчального закладу;
– виховна діяльність окремих ланок виховного простору – шкільних бібліотек, предметних
гуртків,
мистецьких
студій,
спортивних секцій тощо;
– якість програми виховання (класу, школи);
– участь учнів у виховних справах;
– організація виховання (планування, керування, діагностування, корегування, оцінювання результатів);
– використання фінансових та матеріальних
ресурсів, що забезпечують виховання;
– якість управлінських рішень щодо організації виховання;
– правова і психологічна безпека дітей;
– нормативно-правове, психолого-педагогічне, кадрове і науково-методичне забезпечення виховного процесу в регіоні;
– забезпечення професійного зростання педагогічних працівників як виховників.
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Основні поняття:
Якість виховання – сукупність ознак, які відображають цінність процесу виховання для
вихованців, виховників та суспільства (держави). Виховання у навчальному закладі полягає у
цілеспрямованому формуванні суспільно значущих особистісних якостей вихованців у
створеному виховниками виховному просторі. Перелік характеристик виховного простору та
особистісних якостей вихованців, визнаних суспільством (державою) обов’язковими, – еталон
якості, з яким зіставляють реальні характеристики виховання у конкретному навчальному
закладі. В Україні нормативні вимоги до якості виховання відображені в освітньому
законодавстві та спеціально розроблених нормативно-методичних документах, зокрема в
«Основних орієнтирах виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
України» та «Основних орієнтирах національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних
закладів Львівщини».
Моніторинг виховання – це систематичне, технологічне (яке базується на визначених
правилах і процедурах) збирання, опрацьовування, зберігання і поширення відомостей про
умови, процес (методи, засоби), результати виховання, що здійснюються у класі, навчальному
закладі чи системі освіти. Моніторинг виховання зорієнтований на інформаційне забезпечення
управління процесом виховання і дає змогу виносити судження про поведінку вихованців та
стан виховного простору в будь-який момент часу, забезпечуючи прогноз його (вихованця,
виховного простору) розвитку. Доцільно виділити три типи систем моніторингу виховання:
моніторинг узгодження управління; діагностичний моніторинг; моніторинг виховної
діяльності.
Евалюація якості виховання – це оцінка проблем у вихованні учнів, дій виховників,
програми виховання (плану розв’язання виявлених проблем у вихованні), виконання цієї
програми (плану), окремих включених до неї виховних справ, результатів виконання програми,
зроблена на основі аналізу зібраної на конкретний момент інформації про виховання. Зокрема,
оцінка якості програми виховання має на меті її удосконалення або подальше планування.
Діяльність однотипних об’єктів моніторингу виховання оцінюють для:
- їхнього порівняння з метою встановлення рейтингу;
- визначення ефективності фінансових витрат та управлінських рішень;
- розроблення освітньої політики.
Контроль виховної роботи – діяльність адміністрації навчального закладу, органів
управління освітою, інших органів нагляду, що проводиться з метою оцінки стану дотримання
правових положень, які стосуються виховної роботи.
Мета моніторингу виховання у Львівській області – продуктивне планування та
ефективне виконання кожним загальноосвітнім
навчальним
закладом
визначених
Українською державою, органами управління
освітою Львівщини та шкільною спільнотою
цілей у сфері виховання.
Базові принципи моніторингу виховання, які водночас служать критеріями оцінювання його якості:
– перспективність, тобто спрямованість
дослідження на розв’язання актуальних
завдань особистісного розвитку учнів;
– гуманізм, зміст якого – повага до особистості, довіра, позитивний емоційний
мікроклімат та атмосфера доброзичливості,
гарантії невикористання результатів досліджень для вчинення будь-яких репресивних
дій;
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– об’єктивність, зокрема достовірність
одержаної інформації, технології її обробки,
які виключають суб’єктивний вплив та
враховують усі результати, рівність умов для
учасників дослідження;
– узгодженість нормативно-правового,
організаційного та науково-методичного
забезпечення досліджень;
– комплексність, безперервність і тривалість спостережень, тріангуляція на етапі
обробки та аналізу одержаних результатів;
– своєчасність отримання, обробки та
оцінки отриманої завдяки дослідженням
інформації;
– рефлексія, що виявляється в аналізі та
оцінці отриманих результатів на всіх рівнях
управління,
здійсненні
самооцінки
і
самоконтролю;
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– відкритість, а значить, доступність
узагальнених результатів досліджень для
шкільних спільнот, органів управління освітою та громадськості.
Щоб гарантувати гуманістичну спрямованість моніторингу якості виховання, цим
документом підтверджується: моніторинг не є
і не може бути контролем або інспектуванням
навчального закладу, а його результати не

можна використовувати для покарання
окремих учнів чи педагогічних працівників.
Чільним результатом моніторингу визнається
постійне, компетентне та критичне обговорення отриманої у ході досліджень інформації для усвідомлення і відбору актуальних
цілей та ефективних засобів національного
виховання.

Рівні моніторингу виховання:
І. Внутрішньошкільний моніторинг у
Львівській області забезпечує:
– об’єктивне оцінювання результатів виховання учнів та продуктивності виховних
справ;
– об’єктивний аналіз та оцінку стану
виховного простору класу, навчального
закладу, взаємовідносин між окремими
педагогами та учнями;
– визначення напрямів співпраці учителів,
батьків та учнів і потреб у координації
діяльності партнерів школи;
– правильний добір і розстановку педагогічних кадрів, залучення до виховної
роботи з учнями високопрофесійних виховників (як класних керівників, керівників гуртків, секцій, педагогів-організаторів і т. д.);
– стимулювання самовиховання учнів, а
також педагогічних працівників і батьків.
У загальноосвітніх навчальних закладах
Львівщини потрібно практикувати кожний із
трьох
типів
моніторингу
виховання.
Діагностичний моніторинг проводять для
виявлення психофізичних потреб, здібностей,
особистісних рис учнів, стану взаємовідносин
вихованців. Ведення його – обов’язок класних керівників, які складають психологопедагогічні характеристики учнів і класів.
Моніторинг виховної діяльності – це
дослідження якості окремих уроків та
виховних справ і оцінювання відповідності
визначених та досягнутих цілей. Суб’єктами
цього типу моніторингу є класні керівники, а
ще учителі-предметники, керівники гуртків,
студій, спортивних секцій. Адміністрація
загальноосвітнього
навчального
закладу
також зобов’язана регулярно оцінювати цілі
уроків та виховних справ на відповідність
розробленим школою програмам виховання і
визначати ефективність обраних педагогами
методик виховання.

Моніторинг
узгодження
управління
передбачає щорічну обов’язкову евалюацію
шкільних програм виховання. Суб’єктом
евалюації шкільної та спеціальних виховних
програм є не лише адміністрація, а й інші
учасники їх розроблення – педагоги, батьківський і учнівський актив загальноосвітнього навчального закладу. Вимога щодо
участі в оцінюванні виховної програми школи
усіх чи принаймні переважної більшості
членів педагогічного колективу зумовлена
важливістю усвідомлення кожним педагогом
цілей його виховної роботи і потребою
критично оцінювати власні вчинки та
рішення, зіставляючи їх із завданнями
виховної програми, потребами учнів та
вимогами до виховного простору школи.
Завдання моніторингу виховного процесу у
загальноосвітньому навчальному закладі та
евалюації на його основі якості шкільної
програми виховання:
– описати стан забезпечення школою
загальних та вікових потреб школярів;
– з’ясувати ефективність виховного процесу;
– визначити чинники, що деформують
виховний простір загальноосвітнього навчального закладу;
– відкорегувати та доповнити чинну або
укласти на базі зібраних даних нову програму виховання.
Орієнтовні ключові запитання евалюації
шкільної програми виховання, на які можна
отримати
відповіді
за
допомогою
моніторингу:
– Якою мірою програма виховної роботи
враховує потреби, можливості та інтереси
учнів, батьків, педагогів, принаймні тих, хто є
реальними лідерами шкільної спільноти?
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– Наскільки педагоги, батьки та учні
співпрацюють і довіряють одне одному?
– Якою мірою навчання та виховні справи
забезпечують формування в учнів життєвих
компетентностей (моральність, працьовитість
та підприємливість)?
– Якою мірою учні залучені до виховних
справ (позакласної роботи)?
– Наскільки школа розвиває індивідуальність учня (нахили, таланти)?
– Якою мірою школа налагодила і
розвиває партнерство?
Критерії оцінки програми:
– відповідність шкільної програми виховання та інших документів, що регламентують навчально-виховний процес у ЗНЗ,
нормативним документам про освіту та
очікуванням учасників навчально-виховного
процесу;
– корисність визначених школою завдань
виховання і виховних справ для розвитку
учнів;
– відповідність організації виховної
роботи педагогів завданням, які визначені
шкільною програмою виховання;
– відповідність взаємовідносин, стилю
спілкування працівників школи та учнів
моральним нормам і методичним вимогам;
– прийнятність та доступність форм і
методів виховної роботи для батьків та
місцевих громадських об’єднань;
– можливості для розвитку учнів, які
надають виховні ланки ЗНЗ (бібліотека,
гуртки, студії, секції).
Для забезпечення об’єктивного оцінювання
якості шкільної програми виховання доцільно
досліджувати:
– особистісний розвиток учнів загальноосвітнього навчального закладу;
– компетентність персоналу загальноосвітнього навчального закладу;
– документацію школи, що відображає
навчально-виховний процес;
– організацію виховання (планування,
підготовка, проведення та оцінювання виховних справ);
– роботу виховних ланок загальноосвітнього навчального закладу (бібліотеки,
предметних гуртків, мистецьких студій,
спортивних секцій);
– участь учнівського самоврядування,
батьків та інших партнерів школи у
вихованні.
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Методи дослідження:
– педагогічне спостереження за поведінкою учнів;
– анкетування учнів, педагогічних працівників, батьків;
– опитування лідерів місцевих органів
влади, осередків громадських об’єднань та
учнівського самоврядування;
– аналіз
документації
шкіл,
що
відображає організацію навчально-виховного
процесу
та
роботу
виховних
ланок
загальноосвітнього навчального закладу;
– діагностичне тестування психологокласних
педагогічної
компетентності
керівників;
– експертна оцінка психолого-педагогічної компетентності класних керівників дирекцією ЗНЗ, фахівцями методичної служби.
ІІ. Зовнішній моніторинг – це збір, обробка,
узагальнення, аналіз даних, що характеризують умови, процес та результати виховної
роботи навчальних закладів, незалежними від
колективу цих закладів фахівцями у галузі
оцінних технологій, зіставлення встановлених
виховання
з
чинними
показників
стандартами.
Завдання зовнішнього моніторингу виховання
у Львівській області:
– об’єктивні
висновки
про
якість
виховного простору загальноосвітнього навчального закладу та ефективність прийнятих
управлінських
рішень
(норм,
заходів,
програм) щодо організації виховання;
– окреслення кола потреб загальноосвітніх навчальних закладів та визначення
напрямів їхньої співпраці з іншими соціальними інститутами у справі виховання;
– стимулювання
росту
професійної
компетентності педагогічних працівників як
виховників;
– оцінювання ефективності моніторингу і
науково-методичного супроводу виховання у
школах, районних (міських) методичних
кабінетах/центрах, ЛОІППО;
– отримання об’єктивної інформації про
адекватність результатів виховання ресурсам,
що вкладаються в організацію виховної
роботи;
– визначення перспективних і актуальних
напрямів регіональної освітньої політики у
сфері виховання.
Регіональна система зовнішнього моніторингу виховання має забезпечувати об’єктивну оцінку якості виховання на основі даних,
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до яких можна отримати доступ чи зібрати їх
невеликим коштом. Цей документ визначає
необхідний мінімум показників, інтерпретація яких дає змогу об’єктивно оцінити стан
регіональної системи освіти у сфері виховання. Тут також описано систему звітності
по вертикалі, що забезпечує процес узагальнення даних моніторингу та координацію
дій структур управління освітою на всіх
рівнях.
Моніторинг виховання на рівні району/міста полягає у встановленні та оцінці
стану виховного простору загальноосвітніх
навчальних закладів місцевої системи освіти.
Лише за умови об’єктивного оцінювання
взаємовідносин між учасниками навчальновиховного процесу та ставлення до навчального закладу громади села, мікрорайону,
насамперед
батьків,
місцеві
органи
управління освітою здатні приймати корисні
для шкільної спільноти рішення, а методичні
кабінети або центри – забезпечувати ефективний науково-методичний супровід виховання.
Зовнішньому моніторингу виховання на
рівні району/міста підлягають усі загальноосвітні навчальні заклади місцевої
мережі. Виконавцем досліджень є методичний кабінет або центр, підтримку якому
надає місцевий орган управління освітою.
Безпосередньо органи місцевого управління
та методичного супроводу освіти щорічно
вивчають і оцінюють якість виховного
простору опорних ЗНЗ освітніх округів, а
ради цих округів – за розробленими в
методичних кабінетах/центрах програмами –
виховний простір шкіл-сателітів.
Плануючи дослідження, органи місцевого
управління та методичного супроводу освіти
зобов’язані орієнтуватись на вказані далі
завдання, ключові запитання та загальні
критерії оцінювання виховного простору
загальноосвітнього навчального закладу.
Вони не можуть використовувати моніторинг
як інструмент контролю над школами та
вчителями. Мета нагромадження й аналізу
отриманої інформації – постійно провадити
поінформоване, критичне обговорення якості
місцевої системи освіти, осмислення обраних
цілей та способів виховання.
Обов’язкові завдання моніторингу виховання
у місцевій мережі загальноосвітніх навчальних закладів та евалюації на його основі
якості виховного простору кожного з цих
закладів:

– встановити відповідність виховного
простору опорних загальноосвітніх навчальних закладів освітніх округів та шкілсателітів регіональному стандартові;
– визначити (у відсотках до загальної
кількості учнів ЗНЗ) кількість активних
учасників виховних справ;
– виявити проблеми методичного супроводу виховання та внутрішньошкільного
моніторингу.
Орієнтовні ключові запитання евалюації виховного простору школи, на які можна отримати відповіді за допомогою моніторингу:
– Якою мірою у навчальних закладах
враховують потреби та інтереси учнів?
– Наскільки педагоги, батьки та учні
співпрацюють і довіряють одне одному?
– Наскільки учні ЗНЗ залучені до виховних справ (позакласної роботи) та громадської діяльності (волонтерство, членство у
формальних і неформальних дитячих об’єднаннях тощо)?
– Наскільки у шкільних програмах виховання враховано вимоги нормативних
документів про освіту і результати діагностування особистісного розвитку учнів та
виховного простору школи?
– Наскільки загальноосвітні навчальні
заклади відкриті для партнерства?
Стандартні вимоги до виховного простору
загальноосвітнього
навчального
закладу
(критерії оцінювання):
– Безпечний: гарантуються педагогічний
захист і підтримка дітей у розв’язанні їхніх
життєвих проблем, забезпечення їхньої
особистісної недоторканості.
– Моральний: панують людяність, християнська етика, толерантність; педагогічна
культура вчителів і вихователів висока.
– Сповнений довіри: існує взаєморозуміння та співпраця вихованців і виховників у
розв’язанні суспільно значущих і особистих
життєвих проблем.
– Вільний: дитині забезпечується можливість самій облаштовувати власне життя,
розв’язувати життєві проблеми, творити
особисті взаємини.
– Патріотичний: панує культ державної
мови, Батьківщини, забезпечуються можливості пізнати героїчні сторінки історії
України, виявити турботу про природу та
культуру, повагу до Бога і до людини, набути
досвіду громадянської поведінки.
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– Культуротворчий: забезпечується розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів
виховного процесу.
– Комфортний: виховники враховують у
комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на
вихованців, мінімізуючи негативні та посилюючи позитивні.
– Відкритий: зі школою співпрацюють
сім’ї, органи влади та самоврядування,
громадськість.
Для забезпечення об’єктивного оцінювання
якості виховного простору школи доцільно
досліджувати:
– компетентність управлінського персоналу загальноосвітнього навчального закладу
як організаторів виховання;
– взаємовідносини учнів, педагогів та
батьків;
– участь учнів 4-х, 9-х та 11-х класів у
виховних справах та громадській діяльності;
– участь
громадськості
(учнівського
самоврядування, батьків, громадських об’єднань та місцевої влади ) у вихованні;
– документацію школи, що відображає
навчально-виховний процес та моніторинг
виховання.
Методи дослідження:
– анкетування учнів, педагогічних працівників, батьків;
– опитування директорів ЗНЗ, керівників
місцевих органів влади та управління освітою, лідерів місцевих осередків громадських
об’єднань;
– аналіз документації шкіл, а також
статистики, що відображає організацію навчально-виховного процесу і моніторингу
виховання;
– діагностичне тестування управлінської
та психолого-педагогічної компетентності
керівників ЗНЗ;
– експертна оцінка управлінської та психолого-педагогічної компетентності керівника ЗНЗ керівниками відділу/управління
освіти, фахівцями методичної служби.
Моніторинг
якості
виховання
на
регіональному (обласному) рівні проводять
для оцінювання спроможності системи
загальної освіти Львівщини забезпечити
досягнення цілей виховання, що визначені
освітніми нормативними актами. Не менш
важливе завдання – нагромадження даних для
оцінки стану освітнього простору області, на
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підставі якої розробляють регіональну і національну освітню політику. Для забезпечення виконання цього завдання у документі
далі подано перелік кількісних показників, які
повинні збирати та узагальнювати районні,
міські методичні кабінети/центри та Львівський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти.
Додаткові завдання регіонального моніторингу – визначити середній рівень професійної компетентності у вихованні класних
керівників, педагогів-організаторів, керівників гуртків, директорів шкіл та їхніх
заступників, а також оцінити організацію
моніторингу виховання на районному рівні.
Суб’єкт моніторингу виховання цього
рівня – Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (ЛОІППО).
Щороку у відібраних відповідно до
визначених критеріїв загальноосвітніх навчальних закладах області (методику вибірки
подано далі) ЛОІППО проводить опитування
педагогів, лідерів місцевої громади, активних
батьків, учнів 5-х та 10-х класів, а також
студенів-першокурсників львівських вузів. На
базі ЛОІППО відбувається також оцінювання
компетентності у вихованні усіх категорій
педагогічних працівників.
Обов’язкові завдання моніторингу виховання
у мережі загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини та евалюації на його основі
якості виховання:
– встановити відповідність ціннісних
пріоритетів випускників початкової, основної
та
старшої
школи
ЗНЗ
Львівщини
національним і регіональним стандартам
виховання;
– визначити рівень участі випускників
ЗНЗ області у громадській діяльності;
– визначити компетентність педагогічних
працівників області у вихованні;
– виявити проблеми моніторингу виховання на районному/міському рівні;
– встановити проблеми науково-методичного супроводу виховної роботи та професійного розвитку педагогічних працівників як
виховників.
Орієнтовні ключові запитання евалюації
якості виховання, на які можна отримати
відповіді за допомогою моніторингу:
– Якою мірою система загальної освіти
Львівщини формує ціннісні пріоритети учнів?
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– Наскільки педагоги, батьки та учні
співпрацюють і довіряють одне одному?
– Наскільки учні ЗНЗ залучені до
виховних справ (позакласної роботи) та
громадської
діяльності
(волонтерство,
членство у формальних і неформальних
дитячих об’єднаннях тощо)?
– Наскільки зовнішній моніторинг виховання враховує вимоги нормативних доку-

ментів про освіту та загальновизнані правила
проведення досліджень й інтерпретації
отриманих результатів?
– Наскільки система освіти області
відкрита для партнерства?
– Які тенденції розвитку системи освіти
Львівщини у сфері виховання?

Умови, методи, засоби, результати виховання у системі загальної освіти Львівщини
визначені програмами «Основні орієнтири виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх
навчальних закладів» (наказ МОН України від 17.12. 2007 р. № 1133) та “Основні орієнтири
національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини” (Наказ ГУОН
від 17. 11. 2010 р. №880).
Критерії оцінювання спроможності системи
загальної освіти Львівщини забезпечити
виховання дітей:
– відповідність
програми «Основні
орієнтири національного виховання учнів …»
та інших регіональних документів, що
регламентують навчально-виховний процес,
нормативним документам про освіту та
очікуванням учасників навчально-виховного
процесу і громадськості регіону;
– корисність визначених регіональною
Програмою
орієнтирів
виховання
для
розвитку системи освіти;
– відповідність
організації
виховної
роботи у районах і містах області орієнтирам
Програми (задоволення психічних та фізичних потреб учнів, формування компетентностей,
творення
відкритих
шкільних
спільнот);
– актуальність ціннісних пріоритетів випускників та умінь і навичок педагогічних
працівників;
– ефективність управлінських рішень
щодо виховної роботи та організації моніторингу виховання;
– можливості для розвитку учнів, які
надаються
позашкільними
навчальними
і
дитячими
громадськими
закладами
об’єднаннями.
Для забезпечення об’єктивного оцінювання
якості виховання у регіональній системі
освіти доцільно досліджувати:
– ціннісні пріоритети учнів 5-х та 10-х
класів, а також студентів-першокурсників
ВНЗ Львова та Дрогобича;
– відносини між педагогами і учнями 5-х
та 10-х класів, а також ставлення до педаго-

гічного персоналу своєї школи студентівпершокурсників ВНЗ Львова та Дрогобича;
– участь учнів 5-х та 10-х класів, а також
студентів-першокурсників у виховних справах та громадській діяльності;
– компетентність педагогічних працівників – слухачів курсів підвищення кваліфікації
ЛОІППО як організаторів виховання;
– оцінювання батьками та громадськістю
якості виховання учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах Львівщини;
– участь
громадськості
(учнівського
самоврядування, батьків, громадських об’єднань та місцевої влади ) у вихованні;
– документацію шкіл, позашкільних навчальних закладів і методичних кабінетів/центрів, що відображає управлінські
рішення, методичний супровід та організацію
моніторингу виховання.
Методи дослідження:
– анкетування учнів 5-х та 10-х класів,
педагогічних працівників, батьків, студентів
перших курсів ВНЗ Львова та Дрогобича –
випускників шкіл Львівщини;
– опитування директорів ЗНЗ, керівників
місцевих органів влади та управління освітою, лідерів місцевих осередків громадських
об’єднань;
– діагностичний тест рівня компетентності педагогічного працівника у вихованні;
– аналіз документації шкіл, позашкільних
навчальних закладів і методичних кабінетів/центрів, що відображає управлінські
рішення, методичний супровід та організацію
моніторингу виховання.
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Наскрізні кількісні показники якості
виховання у системі загальної освіти
Львівської області:
– загальна кількість учнів (по класах) та
кількість тих, хто є активними учасниками
виховних справ, окремо, членами зареєстрованих дитячих об’єднань та переможцями
районних/міських, обласних, республіканських олімпіад, конкурсів, спортивних змагань тощо (теж по класах);
– загальна кількість батьків (по класах) та
кількість тих, які є волонтерами школи (теж
по класах);
– кількість і назви підприємств, установ,
громадських об’єднань, що є партнерами
школи.
Щороку у травні загальноосвітні навчальні
заклади зобов’язані подавати названі вище
відомості, а також звіти про результати
внутрішньошкільного моніторингу місцевим
органам методичного супроводу освіти.
Районні/міські методичні кабінети/центри
повинні узагальнити зібрані дані та у червні
подати їх у ЛОІППО разом зі звітами про
результати моніторингу на рівні району/міста.
До звіту ці кабінети/центри мають додати
зібрані ними у процесі моніторингу відомості
про:
– загальну кількість учнів 4-х, 9-х та 11-х
класів опорних шкіл освітніх округів та
кількість тих, хто є активними учасниками
виховних справ, окремо, членами зареєстрованих дитячих об’єднань та переможцями
районних/міських, обласних, республіканських олімпіад, конкурсів, спортивних
змагань тощо (теж по класах);
– загальну кількість батьків учнів 4-х,
9-х та 11-х класів опорних шкіл освітніх
округів та кількість тих, які є волонтерами
школи (теж по класах);
– кількість і назви підприємств, установ,
громадських об’єднань, що є партнерами
опорних шкіл освітніх округів.
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти впродовж
червня-липня узагальнює зібрані дані та
порівнює їх з отриманими під час опитування
учнів 5-х та 10-х класів опорних шкіл, їхніх
батьків і педагогів, а також першокурсників
ВНЗ Львова і Дрогобича – випускників шкіл
Львівщини.
Формування вибірки загальноосвітніх закладів Львівщини для дослідження ціннісних
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пріоритетів учнів та їхньої громадської
активності
На підставі характеристики господарського розвитку, соціальних характеристик,
масових настроїв і соціальних реакцій
населення Львівську область можна умовно
розділити на чотири сільські регіони:
– Карпатський: Сколівський, Старосамбірський, Турківський райони.
– Прикарпатський: Самбірський, Дрогобицький, Стрийський, Жидачівський, Миколаївський райони.
– Північно-Східний: Перемишлянський,
Золочівський, Буський, Бродівський, Кам’янРадехівський,
Сокальський
ка-Бузький,
райони.
– Центральний: Яворівський, Жовківський, Городоцький, Мостиський, Пустомитівський райони.
У кожній групі районів щорічно будуть
вибирати два освітні округи, в опорних
школах яких відбуватиметься моніторингове
дослідження. Дослідження у цих округах
дасть змогу виявити типові проблеми, притаманні вихованню в регіоні, та оцінити спроможність системи освіти Львівщини забезпечувати завдання національного виховання.
Окремо досліджуватимуть виховання в
загальноосвітніх навчальних закладах Львова
та міст обласного підпорядкування –
Дрогобича, Трускавця, Моршина, Стрия,
Самбора, Червонограда, Нового Роздолу.
Моніторингом будуть охоплені 10% ЗНЗ цих
міст. Обрані школи групуватимуть як
звичайні загальноосвітні україномовні, школи
нового типу (гімназії, ліцеї) та школи, у яких
викладання ведеться мовами національних
меншин.
Внутрішньошкільні дослідження проводитимуть двічі на рік – у грудні та квітні, а
зовнішні – щороку у квітні. Зразки проектів
моніторингових
досліджень
у
школі,
районі\місті та в області, у яких будуть
визначені обов’язкові завдання, ключові
запитання, критерії оцінювання та методи і
процедури збору інформації, а також
інструментарій для цих досліджень (анкети,
тести, питальники тощо) зобов’язаний
розробити Львівський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти. Класні
керівники у своїх дослідженнях послуговуватимуться інструментарієм, який добре знають
шкільні психологи. На психологів покладається обов’язок забезпечити методичний
супровід цих досліджень.
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Результати оцінювання якості виховання
щорічно оприлюднюватимуть на сайті
osvitportal.lviv.ua та обговорюватимуть на
серпневих конференціях педагогічних праців-

ників, методичних об’єднаннях класних
керівників, практичних психологів, директорів і заступників директорів загальноосвітніх
навчальних закладів.

Ольга Кравець

Особливості виховання обдарованих дітей в інтернаті
Освіта, навчання, виховання – три головні
частини педагогічного процесу. У роботі з
обдарованими дітьми кожен із цих елементів
має свої особливості. Адже що багатша на
знання людина, то гостріше ставиться питання про рівень розвитку її загальнолюдських
цінностей, наприклад, таких, як громадянська
активність, відповідальне ставлення до
справи, вміння враховувати інтереси інших,
вміння підкорятися і керувати. Якщо
обдарована дитина зростає в системі школа –
дім, то велику відповідальність у плані
розвитку таланту обдарованості беруть на
себе батьки. Але якщо відповідний процес
відбувається в системі школа – інтернат, то
відповідальність лягає на вихователів. І за
таких обставин вони повинні враховувати
насамперед ті проблеми, які виникають в
обдарованих дітей протягом їхнього життя.
У зв’язку з цим перед педагогами і
вихователями постає завдання навчитися
мистецтва виховної роботи, оволодіти новими технологіями виховного процесу, навчитися творчого виховання, колективної
організації творчої діяльності і при цьому не
розгубити талант, індивідуальність, особистість. Є думка, що обдаровані діти не
потребують допомоги дорослих, не відчувають потреби в особливій увазі та керівництві, але насправді такі діти найбільш
чутливі до оцінки їхньої діяльності, поведінки
і мислення. Для них не існує стандартних
вимог, їм складно бути конформістами,
особливо якщо норми і правила йдуть в розріз
із їхніми інтересами і видаються безглуздими.
Для обдарованої дитини твердження, що так
прийнято, не є аргументом. Отож, наголосимо
на,
важливості
організації
виховання
обдарованих дітей, а особливо – в умовах
школи-інтернату. Адже нам потрібно виховати дитину вільною, спроможною до твор-

чості та ініціативи саморозвитку і самоосвіти.
Серед різноманітних шляхів розв’язання
цього завдання вчителі і вихователі ЛССМШІ
зупинились,
ім. Соломії Крушельницької
мабуть, на найбільш універсальному методі –
гуманізації взаємин між вихователями та
вихованцями шляхом формування педагогічної етики вихователя. В інтернаті намагаються відійти від спрощеного розуміння поняття
гуманізму. Під час круглого столу «Особливості виховного процесу для обдарованих
дітей в інтернаті» одностайно було схвалено
тезу, що потрібно змінювати цілу систему
взаємин між усіма учасниками навчальновиховного процесу. Ці зміни торкаються
кожного учасника освітнього процесу, його
мета – гуманізація взаємин, орієнтація на
людину як найвищу цінність. Не секрет, що
основними характеристиками обдарованої
дитини є:
– сильно розвинене почуття справедливості, що виявляється дуже рано;
– дуже яскрава уява, в якій вимисел і
реальність зливаються воєдино;
– добре розвинене почуття гумору (із захватом сприймають каламбури, гру слів і т. п.);
– впевненість у власних силах, переоцінювання своїх можливостей у вирішенні
складних проблем;
– підвищена вразливість, перебільшені
страхи й надмірне сприйняття невербальних
виявів почуттів усіх навколо;
– невситима цікавість, розмаїтість інтересів;
– поспішливість і нетерплячість у
засвоєнні нових знань (діти інколи переривають дорослих, не дослуховують відповіді
на поставлене запитання, тому що люблять
самостійно «докопуватись» до суті).
Фізичні характеристики обдарованих дітей
так само різноманітні, як і самі діти. Попри
те, існує два стереотипи зовнішності здібного
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учня: або він – худий, маленький, блідий, в
окулярах («зачитаний»), або ж, навпаки –
міцний, високий, здоровий і красивий у
порівнянні з однолітками. Такі уявлення
далекі від істини. І тому можуть виникати
різного роду непорозуміння між дорослими і
такими дітьми. Тут важливо не порушити
норми поведінки в стосунках, бо це може
призвести до душевного та емоціонального
розладу і спровокувати дезадаптивну поведінку дитини. Еріх Фромм зазначав, що
джерело норм поведінки людини треба
шукати в самій людській природі. Брутальне
її зневажання спричиняє душевний та
емоційний розлад. Доведено, що аномалії у
взаєминах з дорослою людиною, ігнорування
особистості дитини, її прав, інтересів є
першоджерелом дезадаптивної поведінки
дитини. На психолого-педагогічному семінарі
«Морально-психологічні засади діяльності
вихователя та вчителя» вчителі – учасники
семінару – сформулювали основні етичні
вимоги у ставленні до особистості учня, а
водночас і психолого-педагогічні закони
взаємодії із школярами:
 визначення людських прав;
 повага до всіх суб’єктів спілкування;
 педагогічний оптимізм;
 розуміння душевного стану дитини;
 емпатійне ставлення до вихованців;
 ненасильницьке формування потрібних
якостей;
 прагнення підвищити авторитет кожного
школяра;
 виявлення інтересу до справ і проблем
кожної дитини.
Було звернено увагу на певні особливості
професійної етики вихователів і педагогів
стосовно своїх вихованців, а саме:
 педагог несе моральну відповідальність за
майбутнє дитини;
 праця педагога психологічно та організаційно складна;
 педагог є прикладом у моральному вихованні особистості;
 високий рівень інтелектуального розвитку;
 добра саморегуляція;
 уміння підтримати, захистити, надати
допомогу;
 добрі організаторські здібності; уміння
будувати педагогічну діяльність на основі
результатів психодіагностики особистості
дитини з огляду на її індивідуальні та
вікові особливості;
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уміння адаптувати свою діяльність до
особистості кожної дитини;
 уміння розробляти й упроваджувати
авторські програми;
 уміння створювати ситуацію успіху, умови для самореалізації особистості учня,
стимулювати творчість дитини;
 уміння використовувати у своїй діяльності інноваційні методи та технології
навчання й розвитку дітей.
Один із напрямів навчальної та виховної
діяльності вихователів інтернату ґрунтується
на активному використанні різноманітних
форм співробітництва дітей у позаурочній
діяльності з метою попередження конфліктів.
Конфлікти між дітьми – це найчастіше
результат несформованості навичок колективної роботи, низької культури спілкування.
Процес формування у дітей уміння налагоджувати стосунки має багатофакторну
природу: по-перше, розвиває в учнів комунікативні здібності; по-друге, встановлює для
вчителя певні моральні норми співробітництва з учнями. Під час самопідготовки в
інтернаті навчання організовують за принципом взаємодії. Тут у нагоді стають
принципи конфуціанської педагогіки, яка
стверджує: що «якщо вчитись поодинці, не
маючи друзів, світогляд буде обмеженим, а
знання убогими». Спираючись на цей
принцип, вихователі інтернату намагаються
утримати в єдності моральний та інтелектуальний розвиток, знання і доброчесність. Таким способом реалізується один із
головних напрямів виховання дітей в інтернаті: соціально-розвивальний, який забезпечує умови особистісної та творчої самореалізації дитини. Важливою ланкою роботи
вихователів є діяльність, спрямована на
розвиток самоврядування серед дітей, адже
тільки через самоврядування можна максимально розширити права дитини. Щоб
зробити самоврядування дієвішим, вихователі, вчителі та учні укладають контракт про
права та обов’язки. На основі контракту
складають кодекс. Тут вихователі і педагоги
користуються методиками відомого американського педагога Ліси Кумекер та її
програмою «Свобода вчитися, свобода навчатися». Відповідно до цієї програми
відносини між дорослими і дітьми регламентуються переліком правил, які діти самі
укладають при обговоренні різних (часто –
конфліктних) ситуацій у їхньому шкільному
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житті. Іншим головним напрямом є здоров’язберігаючий напрям, пов’язаний із
формуванням в особистості усвідомлення
здоров’я як базової життєвої цінності. В учнів
формується здоровий спосіб життя як
особлива якість особистості і показник
вихованості, що забезпечує певний рівень
знань, умінь і навичок формування, відтворення та зміцнення
здоров’я і характеризується високим рівнем культури поведінки
стосовно власного здоров’я та здоров’я
оточення.
Колективна робота з вихованцями поєднується з індивідуальною. Так під час роботи
з різними віковими групами враховуються
психологічні особливості цього віку і чітко
розмежовуються теми, які можна виносити на
колективне обговорення і які треба обговорювати лише наодинці з дитиною. Організовуючи виховну роботу, вихователі пам’ятають про мету такої роботи та зміст
інформації, яку необхідно донести до дітей.
Просвітницька робота спрямована на те, щоб
навчити дітей мислити, ухвалювати свідоме
рішення, знаходити найправильніший, найбільш коректний вихід. Проводяться тренінги, бесіди, лекції для батьків, під час яких
вони можуть отримати нові знання, уміння та
навички, що можуть бути корисними для
взаємодії з обдарованою дитиною. Ось
приблизний перелік тем та форм роботи для
різних вікових груп вихованців:
Для 1–6 кл.
Бесіди: «Я і моя сім’я», «Людина –
найвища цінність у суспільстві», «Як я можу
допомогти іншим», «Ризики від випадкового
знайомства в Інтернеті».
Вправи: «Розкажи про себе», «Комплімент
другові», «Подаруй усмішку», «Що на світі
найдорожче?».
Конкурси та змагання: «Відгадай емоцію»,
«Допомога товаришеві», «Мої добрі справи».
Арт-терапевтичне заняття: «Намалюй
свою сім’ю», «Малюнок себе в країні, в якій
живеш».

Для 7–10 кл.:
Проведення конкурсу соціальної реклами
«Раціональне харчування».
Проведення загальношкільного «Дня
здоров’я».
Робота клубу спілкування «Гармонія».
Організація гуртків: «Я люблю сцену»,
«Моя майбутня професія – музикант».
Налагодити виховний процес в інтернаті,
де живуть обдаровані діти, справа не із
легких. Вона вимагає докладання значних
зусиль, активного залучення людської праці,
матеріальних, часових ресурсів, але найважливіша його складова – сам учитель, його
гуманістична спрямованість, налаштованість
на порозуміння з дитиною, висока культура,
педагогічна етика, що є вирішальним чинником формування особистості не тільки
людяної, а й розумної, творчої, здатної до
ініціативи та самовизначення.
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Роман Монастирський

Роздуми в останні теплі дні
про непроминальність виховання
Останні теплі дні, про які співає Тарас
Петриненко, – добра нагода не тільки для
поетичних роздумів про проминання світу, а
й час для кожного освітянина проаналізувати
навчально-виховний процес під кутом зору
нових горизонтів сподівань і того, як до них
прямувати. Безперечним пріоритетом нинішньої освіти є виховання молоді. На цьому
наголошує важливий стратегічний документ
«Програма розвитку освіти Львівщини на
2008–2012 р.», про це декларує Національна
стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–
2021 рр. Ключовим в освітній політиці щодо
виховання є наказ Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від
31.10.2011 № 1243, яким затверджено
«Основні орієнтири виховання учнів 1–11
класів загальноосвітніх навчальних закладів
України», де наголошено на таких важливих
етапах: ціннісному ставленні до себе;
ціннісному ставленні до сім’ї, родини, людей;
ціннісному
ставленні
особистості
до
суспільства і держави; ціннісному ставленні
до праці, природи, культури та мистецтва.
Останні документи Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України, а саме
Листи від 09.08.12 № 1/9-557 «Щодо
методичних рекомендацій із громадянської
освіти та виховання» та від 23.08.12 № 1/9595 «Деякі питання організації виховної
роботи у навчальних закладах у 2012/2013
навчальному році» мали б окреслити
конкретні кроки, співзвучні з очікуванням
українських громадян щодо школи: спільно з
родиною виховувати моральну і здорову
людину, гідного громадянина України.
Зрештою, такі очікування – не нова примха, а
радше настійлива вимога часу, якщо хочемо
мати майбутнє як нація. Новий акцент –
компетентнісний підхід у вихованні, і тут
українська освіта з її великим духовним
надбанням, а проте з інертністю мислення та
консерватизмом, не завжди встигає йти в ногу
з Європою.
Про компетентнісний підхід в європейській освіті заговорили вже на початку
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2000-х, а 2006 року з’явився резонансний
документ «Рекомендації Європейського парламенту та Ради Європи щодо формування
ключових компетентностей ціложиттєвої
освіти», у яких зазначено, що вкрай
необхідно, «щоб молодь після здобуття
базової освіти та відповідного навчання в
школі мала ключові компетентності, потрібні
їй у дорослому житті для подальшого
навчання та роботи». До таких ключових
компетентностей, за цим документом, належать: комунікативні компетентності – володіння рідною та іноземними мовами,
математична компетентність та основні компетентності у природничих науках, компетентність у цифрових технологіях, уміння
вчитися, соціальна і громадянська компетентності, ініціативність і підприємливість,
усвідомлення та вираження культури. Ці
Рекомендації спричинилися до реформування
освіти у багатьох країнах ЄС. Українська
освіта, яка мала шанс перейти на
компетентнісний підхід через запровадження
12-річної шкільної освіти, сьогодні перебуває
на перехресті: з одного боку, від неї очікують
формування компетентностей і освітні
керівники, і педагоги, і батьки, і учні, і
працедавці, а з іншого боку, немає ніяких
видимих зрушень у бік відповідного реформування навчальних програм, їхнього
спрощення й «підтягування» до вимог часу.
Щодо виховання, то ситуація тут значно
краща, бо виховна сфера, не затягнена в
тісний корсет норм і стандартів, має шанс за
вмілого керівництва в школі перестрибнути
планку радянських стереотипів (у вигляді
шароварщини, поетичних «монтажів», «всеобучів» тощо) і вийти на нові європейські
горизонти. Як не загубитись у цьому
безмежному виховному просторі, мали б
допомогти Додатки до згаданих Листів
Міністерства, зокрема «Методичні рекомендації із громадянської освіти та виховання» та
«Деякі питання організації виховної роботи у
навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році», де запропоновано різні
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моделі формування громадянської спрямованості учнів та виховання. Ефективність
таких моделей різна, як і якість самих пропозицій, наприклад, щодо відзначення в українських (!) школах Вітчизняної війни 1812 року.
Одну із моделей громадянської освіти
цьогоріч апробовано на рівні Сокальщини.
Йдеться про змістовний літній відпочинок
школярів, який би поєднав і виховання, і
навчання. У червні старшокласники Сокальського району, охочі загартувати дух і тіло й
поглибити знання з історії визвольних
змагань середини ХХ ст., взяли участь у
патріотичному вишкільному таборі «Лицар
Честі» поблизу с. Ульвівок. Його особливість
– залучення до співпраці молодіжних громадських організацій, які діють на Сокальщині, і позапартійність в ідеологічному плані.
Програма табору спиралася на чотирьох
стовпах:
1) історичному – докладне вивчення
краєзнавчого матеріалу часів ІІ світової
війни (через тренінгові заняття, живе
спілкування з очевидцями, вивчення
фольклору);
2) оздоровчо-спортивному – фізичне зміцнення, загартування учасників (через
руханки, теренову гру, 30-кілометровий
вимарш, спортивні і туристичні змагання);
3) духовно-релігійному – розвиток моральних
якостей дітей, вміння співпрацювати і
співжити в товаристві, поглиблення
релігійних почуттів (через щоденну
молитву, зустрічі зі священиком, участь у
панахиді в пам’ять мешканців спаленого
села Городиловичі);
4) волонтерському – наведення порядку на
старому
городиловицькому
цвинтарі
силами учасників табору.
Синергія результатів виховання відповідно
до цих напрямів очевидна. Основним
синергетичним ефектом стало виховання
дієвого патріотизму (не через моралізаторство, а через активну діяльність), а отже,
мовою європейських нормативних документів – соціальна і громадянська компетентності, компетентність з усвідомлення та
вираження власної культури.

Табір
став
лакмусовим
папірцем
учнівських потреб у громадянській освіті, з
одного боку, і показником прогалин у
виховному процесі. Результати анкетування
учасників табору, 15–16-річних свідомих
молодих людей, вказали на основні проблеми
у шкільному вихованні, над якими варто було
б задуматися освітнім керівникам і педагогам.
Узагальнивши їх у тематичні блоки,
виявляємо, що нашими слабкими ланками у
вихованні, на думку дітей, є:
1) формалізований підхід до виховання, де
багато заходів відбувається «для галочки»
і ніхто не дбає про їх ефективність;
2) фрагментарність і розрізненість, попри
наявність у школах Виховних програм, які
мали б гарантувати цілісність і системність процесу;
3) відсутність відчутних пріоритетів у
вихованні, які може обирати школа чи
освітній округ;
4) відсутність компетентнісного підходу у
вихованні;
5) слабке залучення громади до навчальновиховного процесу;
6) низька якість кадрів, які відповідають за
процес виховання у школах (останнє
читати найболісніше, виявляється, дворушність і подвійність стандартів найбільше вражає наших учнів, і приховати це
складно в очах дітей).
Десятиденний вишкільний табір з його
програмою засвідчив, що, заповнивши наведені вище прогалини, одержуємо на виході не
тільки якісний виховний продукт, а значно
більше – Людину.
Пишу ці рядки з думкою про майбутній
стратегічний освітній документ Львівщини,
на який вже очікує педагогічна громадськість,
оскільки до цього підштовхує закінчення дії
«Програми розвитку освіти Львівщини на
2008–2012 рр.». Колегіальний SWOT-аналіз у
вихованні, – принаймні та його частина, яка
стосується слабких ланок, очима клієнтів (а
батьки й учні – найважливіші клієнти школи,
якщо мислити термінами освітнього маркетингу) допоміг би працювати ефективніше в
найважливішій освітній сфері – вихованні.
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МОЛОДЬ ОБИРАЄ ЗДОРОВ’Я
Ліліана Кудрик

Про обласний етап V Всеукраїнського фестивалю-конкурсу

“Молодь обирає здоров’я!”
у Львівській області
На виконання наказів Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від
15.11.2011 р. № 1313 «Про проведення V
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу “Молодь
обирає
здоров’я!”»,
Головного
управління
освіти і науки ЛОДА від
23.02.2012 р. № 188 «Про проведення V
обласного фестивалю-конкурсу “Молодь
обирає здоров’я!”» та з метою утвердження і
пропаганди здорового способу життя,
запобігання негативним проявам серед
учнівської молоді, виявлення та підтримки
талановитих
підлітків
інститут
післядипломної педагогічної освіти у квітні –
травні 2012 р. було проведено обласний етап
V
Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу
“Молодь обирає здоров’я!”.
До організації і проведення фестивалю
запрошувалися загальноосвітні, позашкільні
заклади, члени молодіжних і дитячих громадських організацій, які активно популяризують та пропагують серед шкільної молоді
здоровий спосіб життя.
Для участі в обласному етапі було подано
25 заявок від районних та міських відділів,
управлінь освіти. Разом із заявками кожна
команда представила по три плакати та по три
фотографії, що пропагують здоровий спосіб
життя, заняття фізичною культурою і
спортом, а також сценарій літературномузично-спортивної міні-композиції.
У конкурсі взяли участь навчальні заклади
Городоцького, Кам’янка-Бузького, Жовківського, Золочівського, Буського, Стрийського,
Жидачівського, Радехівського, Яворівського,
Миколаївського, Сокальського районів; міст
Бродів, Борислава, Стрия, Яворова, Червонограда, Трускавця, Дрогобича, Старого
Самбора; а також Франківського, Шевченківського, Сихівського, Галицького, Личаківського, Залізничного районів м. Львова.
Програма фестивалю-конкурсу передбачала:
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– оцінювання членами журі конкурсу
плакатів, конкурсу фотографій, художніх
робіт;
– запрошення команд (за результатами
районних конкурсів) до м. Львова (10 травня
2012 р., актова зала ЛОІППО) для участі у
конкурсі
літературно-музично-спортивних
міні-композицій та у вікторині-конкурсі «Що
я знаю про здоровий спосіб життя?”.
До уваги учасників і гостей фестивалю
було представлено вернісаж із фотографій,
художніх робіт та плакатів, які подавали на
конкурс.
Подані фотографії, плакати – цікаві, промовисті, з яскраво визначеною ідеєю,
насичені глибинним філософським змістом,
духовністю, щирим прагненням школярів до
здорового способу життя, відродження ідей
козацької педагогіки, національних звичаїв і
традицій.
Високохудожні і глибокі за змістом
плакати представили, зокрема, команда
«Еріда» СЗШ № 2 м. Яворова (різноманітні
техніки і прийоми у відображенні тематики
здорового способу життя); команда «Школорадісний край» Золочівського НВК «Школа
радості» (оригінальна техніка виконання,
художня майстерність і позитивно-радісне
спрямування плакатів); команда «Оптимісти»
Дев’ятниківської ЗОШ І–ІІІ ст. Жидачівського р-ну (змістова насиченість та оригінальність форми); команда Миколаївського рну (художня майстерність, філософський
зміст); команда СШ № 8 м. Стрия; команда
СЗШ № 12 м. Червонограда; команда Жовківського району та ін. Плакати виконані
оригінально, за допомогою спеціальних
технік, вражають нестандартністю форми та
глибиною і різноманітністю змісту.
У конкурсі фотографій відзначилися:
команда СЗШ № 10 м. Дрогобича (символічний сюжет з промовистим написом
«Безладне життя водою не змиєш»); команда
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«Еріда» СЗШ № 2 м. Яворова (оптимістичний
образ: прекрасна молода українка на тлі
живодайної української природи, із містким
написом: «Від рідної землі і сила, і
здоров’я»); команда «APPLE+» або «Ябко»
СЗШ № 1 м. Старого Самбора (в гумористично-натуралістичній формі відображено
традиції здорового харчування дитини:
сільський хлопчик у стайні біля корови п’є
свіже молоко, із написом: «Без ГМО»);
команда «Шанс» ЗОШ № 52 ім. Лобачевського м. Львова; команда СЗШ № 2 з
поглибленим вивченням англійської мови
м. Львова; команда ЗОШ № 3 м. Кам’янкиБузької.
Достатній рівень знань з основ збереження
та зміцнення власного здоров’я і здоров’я
навколишніх, принципів формування здорового способу життя серед дітей та шкільної
молоді, поінформованість про ВІЛ, СНІД,
раціональне харчування, правильний фізичний режим показали учасники фестивалю під
час проведення вікторини-конкурсу «Що я
знаю про здоровий спосіб життя?». Особливо
відзначилися у вікторині-конкурсі команди
«Енергія життя» Дрогобицької ЗОШ № 10;
«Рідні Брюховичі» СЗОШ № 41 м. Львова;
команда ЗОШ І–ІІІ ст. № 4 м. Броди.
У
конкурсі
літературно-музичноспортивних міні-композицій змагалися 25
команд, які методом жеребкування вибрали
свій порядковий номер виступу. Це команди:
1) Великогрибовицької ЗОШ І–ІІІ ст. Жовківського р-ну; 2) Городоцького р-ну; 3) ЗОШ
№3 м. Кам’янки-Бузької; 4) «Школорадісний
КРАЙ» Золочівського ВК «ЗНЗ І–ІІ ст.
“Школа радості” – ДНЗ»; 5) «СКОБ»
Красненської ЗОШ І–ІІІ ст. Буського р-ну;
6) ЗОШ № 4 м. Броди; 7) «Шанс» СЗШ № 52
ім. Лобачевського м. Львова (Галицький р-н);
8) «Палаючі серця» СЗШ № 73 м. Львова
(Сихівський р-н); 9) «Темп» ЗОШ №8
м. Борислава; 10) команда м. Стрия; 11) СЗШ
№ 2 з поглибленим вивченням англійської
мови м. Львова (Франківський р-н); 12) «Зерна здоров’я» СЗОШ І–ІІІ ст. с. Угерсько
Стрийського р-ну; 13) «Оптимісти» Дев’ятниківської ЗОШ І–ІІІ ст. Жидачівського р-ну;
14) «Нова генерація» Радехівської школи з
поглибленим вивченням іноземної мови;
15) «Сполох»
СЗШ
№29
м. Львова
Личаківський р-н); 16) «Еріда» СЗШ № 2
м. Яворова; 17) с. Дрогомишль Яворівського
р-ну; 18) СЗОШ № 40 м. Львова (Залізничний
р-н); 19) м. Червонограда; 20) «Рідні Брюхо-

вичі» СЗОШ № 41 м. Львова (Шевченківський
р-н);
21) Миколаївського
р-ну;
22) «Здоров’як» м. Трускавця; 23) «APPLE +»
або «ЯБКО» ЗСШ № 1 м. Старого Самбора;
24) ЗОШ № 10 м. Дрогобича; 25) «Здорові
смайлики» Поторицької ЗОШ І–ІІІ ст.
Сокальського р-ну.
Більшість команд мали власний девіз,
відповідну емблему, єдину форму, їхні
виступи супроводжувалися електронними
презентаціями, музичним оформленням.
Виступи команд вирізнялися динамічністю, насиченістю змісту; міні-композиції
були вдало костюмовані; декорації, виготовлені власноруч, відображали тематику
популяризації, пропаганди та роз’яснення
серед однолітків переваг здорового способу
життя, формування безпечної поведінки,
збереження власного здоров’я та здоров’я
навколишніх, відображення духовних цінностей народу в поєднанні із сучасними молодіжними тенденціями. Команди висвітлювали в образній формі негативні наслідки
куріння, вживання алкоголю та наркотичних
речовин, неправильного харчування, фізичного режиму, переваги здорового способу
життя.
Сюжети
виступів
були
позитивно
зорієнтовані, поєднували і демонстрували
власні досягнення підлітків у формуванні
здорового способу життя.
Усім командам вдалося розкрити тему
«Молодь обирає здоров’я!»; сценарії були
цікавими, насиченими виховним змістом,
добре продуманими. На сцені виконували
складні спортивні й акробатичні трюки,
звучала жива музика (піаніно, скрипка,
гітара). Проте за оригінальність творчого
задуму і виконання особливо треба
відзначити окремі команди.
Виступ команди «Школорадісний край»
Золочівського НВК «Школа радості» вирізнявся неповторним національним колоритом, неординарністю сценарію та високою
майстерністю виконання, патріотизмом та
іскрометним українським гумором. Зі сцени
звучали вірші перефразованої на сучасний
лад «Енеїди» Івана Котляревського, перероблені гумористичні пісні («Ти ж мене
підманула» та ін.). Учасники команди мали
гарні національні костюми, продемонстрували сценічну майстерність, акторські
здібності, чудову декламацію, гарний спів і
складні спортивні трюки.
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Команда СЗШ № 12 м. Червонограда відзначилася динамічністю виступу, відмінною
хореографією,
змістовним
електронним
супроводом,
оригінальними
яскравими
костюмами.
Агітбригада «Зерна здоров’я» ЗОШ І–
ІІІ ст.
с. Угерсько
Стрийського
р-ну
переконливо пропагувала зі сцени переваги
здорового способу життя, демонструвала
красу і мудрість, талановитість, життєрадісність та оптимізм української молоді.
Команда «Рідні Брюховичі» СЗОШ № 41
м. Львова показала добре володіння словом і
майстерну театральну подачу тематики
здорового способу життя.
Виступ команди «Оптимісти» Дев’ятниківської ЗОШ І–ІІІ ст. Жидачівського р-ну
відзначався глибокою духовною спрямованістю, колоритними сценками, акробатичними прийомами, супроводжувався змістовним відеорядом.
Команда «Здоров’як» з м. Трускавця
представила гумористичний погляд на спорт.
Журі вирішило присудити 1 місце команді
«Школорадісний край» Золочівського НВК
«Школа радості», оскільки ця команда
представила, з погляду журі, найбільш вдалу
літературно-музично-спортивну міні-композицію, яка була надзвичайно яскравою і
жвавою, цікавою з погляду сценарію та
режисури, динамічною, включала в себе
вокальні
оригінальні
хореографічні
і
моменти. Команді властива певна харизма,
висока артистичність, почуття патріотизму і
віри у майбутнє української нації. Було видно
взаємодопомогу, співпрацю, “зіграність”
учасників команди – цікавих, оригінальних,
талановитих, які вміли “завести публіку” і
налаштувати глядачів на позитивний лад.
Врахувавши
результати
оцінювання
конкурсів, передбачених Положенням, журі
підбило підсумки фестивалю-конкурсу і
визначило переможців V обласного фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я!»,
які були нагороджені дипломами Головного
управління освіти і науки Львівської
облдержадміністрації.
У конкурсі літературно-музично-спортивної міні-композиції нагороджено переможців:
дипломом І ступеня – команду «Школорадісний край» Золочівського НВК «Школа
радості»;
дипломом ІІ ступеня – команду СЗШ № 12
м. Червонограда;
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дипломом ІІ ступеня – команду «Зерна
здоров’я»
ЗОШ
І–ІІІ ст.
с. Угерсько
Стрийського р-ну;
дипломом ІІІ ступеня – команду Городоцької ЗОШ № 3;
дипломом ІІІ ступеня – команду
«Оптимісти» Дев’ятниківської ЗОШ І–ІІІ ст.
Жидачівського р-ну;
дипломом ІІІ ступеня – команду
«APPLE+» або «Ябко» СЗШ № 1 м. Старого
Самбора.
нагороджено
У конкурсі
плакатів
переможців:
дипломом І ступеня – команду «Еріда»
СЗШ № 2 м. Яворова;
дипломом ІІ ступеня – команду «Школорадісний край» Золочівського НВК «Школа
радості»;
дипломом
ІІ
ступеня
–
команду
«Оптимісти» Дев’ятниківської ЗОШ І–ІІІ ст.
Жидачівського р-ну;
дипломом ІІІ ступеня – команду СШ № 8
м. Стрия;
дипломом ІІІ ступеня – команду СЗШ
№ 12 м. Червонограда; дипломом ІІІ ступеня
– команду Миколаївського р-ну.
У конкурсі фотографій і художніх робіт
нагороджено переможців:
дипломом І ступеня – команду СЗШ № 10
м. Дрогобича;
дипломом ІІ ступеня – команду «Еріда»
СЗШ № 2 м. Яворова;
дипломом ІІ ступеня – команду «APPLE+»
або «Ябко» СЗШ № 1 м. Старого Самбора;
дипломом ІІІ ступеня – команду «Шанс»
ЗОШ № 52 ім. Лобачевського м. Львова;
дипломом ІІІ ступеня – команду СЗШ № 2
з поглибленим вивченням англійської мови
м. Львова;
дипломом ІІІ ступеня – команду ЗОШ № 3
м. Кам’янки-Бузької.
У вікторині-конкурсі «Що я знаю про
здоровий спосіб життя?» нагороджено
переможців:
дипломом І ступеня – представника команди «Енергія життя», ученицю Дрогобицької ЗОШ № 10 Кіндратів Наталію;
дипломом ІІ ступеня – представника
команди «Рідні Брюховичі», ученицю СЗОШ
№ 41 м. Львова Часовську Ольгу;
дипломом ІІІ ступеня – представника
команди ЗОШ І–ІІІ ст. № 4 м. Броди Мерещук
Віту.
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Відзначено та нагороджено дипломами
Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації також команди:
за високий рівень вокальних, хореографічних, спортивних здібностей у конкурсі
літературно-музично-спортивних міні-композицій – команду «Палаючі серця» СЗШ № 73
м. Львова;
за високий рівень виконавської майстерності та режисури у конкурсі літературно–
музично-спортивних
міні-композицій
команду «Рідні Брюховичі» СЗОШ № 41
м. Львова;
за оригінальність та змістову наповненість
сценарію – команду «Нова генерація» Радехівської СЗШ № 3 з поглибленим вивченням
іноземної мови;
за оригінальність відображення тематики
здоров’я та пропаганди здорового способу
життя у конкурсі плакатів, фотографій та
художніх робіт – команду СЗОШ № 40
м. Львова.
Відзначено також:
• роботу керівників команд за високий
рівень підготовки і забезпечення всіх
конкурсів обласного етапу V Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу
«Молодь
обирає
здоров’я!»;
• роботу вчителів предмета «Основи
здоров’я» за забезпечення достатнього рівня
знань учнів з питань здорового способу
життя;
• вклад педагогів-організаторів, учителів
фізичної культури, музики, літератури та
інших учителів-предметників у підготовку
оригінальних сценаріїв літературно-музичноспортивних міні-композицій.
Дробницьку Анну Василівну – представника корпорації «Сибірське здоров’я» у
Львові і Панишка Юрія Митрофановича –
головного редактора журналу «Здоровий
спосіб життя» за спонсорську підтримку
обласного етапу V Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» і
надані
призи. Так, Анна Василівна
Дробницька надала щедрі призи трьом
командам-переможцям: всі їхні учасники (а
це 21 особа) отримали в подарунок натуральні вітаміни для здорового росту серії
“ВітаМама” від корпорації “Сибірське
здоров’я”, а також тематичні газети про
здоров’я. Надіємося, що і надалі знаходитимуться меценати, яким не байдужі наші
діти і їхнє здоров’я.

Команда «Школорадісний край» Золочівського НВК щойно повернулася з Одеси,
де
відбувався
республіканський
етап
фестивалю.
Своїми враженнями діляться керівники
команди – Шевчук Оксана Йосифівна, голова
МО класних керівників, і Гарматюк Михайло
Омелянович, класний керівник 5 класу, а
також діти, учасники дійства в Одесі:
Цьогоріч оксамитовий сезон в Одесі розювілейного,
V
почався
відкриттям
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу “Молодь обирає здоров’я”. Команди-переможці з
усіх областей України з’їхалися у табір
“Молода гвардія”, аби представити власну
тематичну літературно-музичну композицію,
а також взяти участь у вікторині та конкурсі
плакатів і фотографій. Урочисте відкриття
фестивалю відбулося 2 вересня 2012 р. за
участю представників Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України, Міністерства внутрішніх справ України,
Державної служби молоді та спорту України,
Українського державного центру позашкільної освіти, Одеської обласної державної
адміністрації.
Львівську область представляла команда
“Школорадісний край” Золочівського НВК.
Ідейним стрижнем нашого виступу було
збереження здоров’я української нації. В
основу сценарію ліг сюжет із славнозвісної
”Енеїди” І. Котляревського. Устами героїв
поеми утверджувалася думка про те, що
щасливе майбутнє нації – у руках молоді, яка
обирає здоровий спосіб життя. Зазначимо,
що, на превеликий жаль, основну увагу члени
журі зосередили саме на вокальному та
хореографічному аспектах, натомість тематично-ідейному змісту було відведено другорядну роль. Прикро, але більшість команд
представляли свої композиції російською
мовою, на сцені лунали пісні із репертуару
російських естрадних виконавців. Відтак
атмосфера фестивалю була позбавлена духу
українства. Це викликало певне розчарування, хоча наша команда намагалася не
піддаватися песимістичним настроям, а
отримати
максимум
задоволення
від
насиченої конкурсної програми, спілкування,
перебування на березі Чорного моря. Треба
відзначити високий рівень організації
конкурсу, змістовне дозвілля, продуману
програму фестивалю.
Сподіваємося, що в майбутньому Всеукраїнський
фестиваль-конкурс
“Молодь
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обирає здоров’я ” дещо змінить свій формат,
набуде ознак національного, а представники
західного регіону України потраплять у
п’ятірку лауреатів.
Проте ми привезли для регіону грамоту: у
конкурсі фотографій фотографія команди
“APPLE+” або “Ябко” СЗШ № 1 м. Старого
Самбора “Без ГМО” зайняла третє місце!
Хочемо висловити щиру подяку Головному Управлінню освіти і науки Львівської
ОДА за підтримку та організацію нашого
комфортного перебування в Одесі.
Дуже важливими є думки учасників
фестивалю-конкурсу, отож, до вашої уваги
враження школярів, учасників команди
“Школорадісний край ”:
Кулішко Юрій, 11 років
Цей час був для мене дуже захопливим!
Мені дуже сподобались учасники команд, з
якими ми познайомилися. Було кумедно, ми
всі знали, що Одеса займе призові місця. Але
ми не розчарувалися, адже вдалося гарно
відпочити! Ми гідно представили наш НВК
та усю Львівську область, я в цьому не
сумніваюсь.
Крисько Юрій, 11 років
Побачив багато артистичних команд і
гадаю, що кожен взяв для себе щось нове.
Блозовська Марія, 12 років

Завдяки цьому конкурсу ми показали свої
таланти, відчули школорадісну атмосферу
дружби, позитиву, енергії. Всіх нас
переповнює бажання використати досвід
побаченого і надалі йти цілою командою
сходинками праці, творчості, успіху до
перемоги.
Зварич Анастасія, 13 років
Усі команди мали певну родзинку та
професійний досвід. Їхні виступи були
яскраві, але й наша команда “Школорадісний
край” не підвела своє місто й область. Ми
вклали всю душу в цей виступ та виклались
на всі 100%.
Коменда Юлія, 15 років
Мої враження від V Всеукраїнського
конкурсу “Молодь обирає здоров’я” –
незабутні! Маса позитивних емоцій, цінних
знань та нових друзів. Найбільше, звичайно,
сподобалось спілкування між учасниками, усі
були дружні та дуже цікаві. Також
запам’ятався виступ та вікторина. На мою
думку, вікторина, у якій ми брали участь,
дала нам змогу повторити найпотрібніше,
щоб зберегти наше здоров’я. З нетерпінням
чекаю наступного конкурсу, щоб неодмінно
довести всій Україні, що Львівська область –
найспортивніша, найцікавіша, найвеселіша та
найздоровіша!

Ліліана Кудрик, Юрій Сурмяк

Формування культури здоров’я
як складової духовного розвитку особистості
Сучасна педагогічна наука перебуває у
пошуку
шляхів,
засобів
формування
духовності, духовної культури підростаючих
поколінь. Формування духовної культури
людини в основному здійснюється у процесі
освіти і виховання. Саме ці інституції
створюють культуротворче середовище і
культуротранслюючий процес, завдяки яким
здійснюється розвиток духовного світу,
духовних
почуттів,
духовних
потреб
особистості, її людських якостей, ціннісних
орієнтацій,
інтелектуальних,
релігійних,
морально-естетичних почуттів і переживань.
Культуротворчий і людинотворчий зміст
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освіти і виховання виявляється у ціннісножиттєвих смислах, духовних цінностях,
різних видах творчої діяльності. Освіта і
виховання повинні сприяти формуванню в
учнівської молоді здатності творити себе, своє
життя і здоров’я.
Ще у 70-ті роки ХХ ст. ЮНЕСКО визнала
стан світової системи освіти кризовим. Одна з
причин цієї кризи – перевантаження
інтелектуальної сфери дитини на шкоду
іншим аспектам розвитку особистості
(фізична, емоційно-вольова, духовна сфери
життєдіяльності). З огляду на це, завдання
сучасної школи – організація навчальної та
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дозвіллєвої діяльності учнів із використанням
інноваційних педагогічних технологій з

метою всебічного гармонійного розвитку
особистості.
Таблиця 1

Гармонійний особистісний розвиток людини
Сфера
життєдіяльності
Фізична

Прояви сфери

2

Емоційновольова

Емоції, почуття,
вольові
якості

Культура
спілкування

3

Інтелектуальна

Мислення,
увага, пам’ять,
сприйняття

Успішність,
творчий
розвиток

4

Духовна

Духовні
смисли, духовні
цінності,
духовні ідеали,
духовний
досвід

Духовний розвиток особистості: етичний,
розумовий,
психоенергетичний

№
з/п
1

Фізіологія,
здоров’я,
фізичний
розвиток

Показники
розвитку
учня
Фізична
культура

Необхідними
об’єктивними
умовами
духовного розвитку підростаючих поколінь є
одухотворені освіта і виховання, які пробуджують найвищі духовні почуття і
морально-естетичні переживання, формують
ціннісні орієнтації особистості.
Духовність – інтегрована властивість
особистості, що виявляється в необхідності
жити, творити згідно з ідеалами Істини,
Добра і Краси – є показником рівня людських
стосунків, почуттів, морально-естетичної,
громадянської позиції, здатності до співпереживання й милосердя.
Духовність – регулятором ставлення
особистості до життя, до здоров’я лише через
індивідуальне усвідомлення кожною людиною сенсу власного існування. Показником
духовного розвитку особистості можна
вважати її ціннісне ставлення до здоров’я.
Здоров’я потрібне людині для життя, для
своєї реалізації в ньому. Надійний спосіб бути
здоровим – уміти здоров’я формувати,
зберігати і зміцнювати.
Наші пращури визначали здоров’я як
“найцінніший маєток”, “основу всього”,
“безцінний скарб”. Казали: “Без здоров’я і

Позитивні
характеристики

Прояви
дисгармонії

Фізична
активність,
особиста гігієна, здоровий спосіб життя, незалежність від шкідливих
звичок
Ввічливість,
тактовність, уміння знаходити
спільну мову з іншими,
керувати
власними
емоційними станами
Винахідливість, нестандартність
мислення,
оригінальність
у
розв’язанні завдань
Розвинена свідомість та
самосвідомість, спрямованість на допомогу
іншим, здатність піклуватися про людей і
природу

Ослаблення
здоров’я

Невміння керувати
власними емоційними станами, низький рівень культури спілкування
Перевантаження
пам’яті
Відсутність вищих
прагнень, ідеалів,
цінностей, зведення
життєвої мети до
біологічних потреб

сила людині не мила”, вважаючи, що і
настрій, і працездатність, і прагнення до
творчості залежать від стану здоров’я.
Власником гарного здоров’я вважають не
просто того, хто не хворіє, а того, хто фізично
міцний, духовно сильний, витривалий і
працездатний. Духовна складова здоров’я є
своєрідною вершиною, яка збирає все
найкраще в людині, завдяки чому людський
індивід стає особистістю.
Зважаючи на вирішальне значення для
здоров’я способу і стилю життя людини,
необхідно навчати всіх представників соціуму
(особливо юних) здорового способу життя,
формуючи “моду на здоров’я”, виховуючи
культуру здоров’я.
Культура здоров’я – це не тільки сума
знань, обсяг відповідних умінь і навичок, але
й здоровий спосіб життя гуманістичної
орієнтації. Рівень культури здоров’я визначається знанням резервних можливостей
організму (фізичних, психічних, духовних) і
вмінням правильно їх використовувати. Якщо
люди часто хворіють, мають надлишкову масу
тіла, вживають алкоголь, курять, дратівливі,
некомфортно почувають себе у соціумі, не
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дотримуються здорового способу життя, – це
означає, що у них низький рівень культури
здоров’я.
Обґрунтування
необхідності
бути
здоровим і прагнути стати таким – це і є
елементи культури здоров’я, якими повинна
володіти кожна сучасна людина. Дотримання
здорового способу життя впливає на формування, збереження та зміцнення здоров’я,
сприяє інтелектуальному і духовному розвиткові особистості, успішному навчанню.
Культура здоров’я – це цілісна система
особистісних якостей. Вона включає світогляд, духовність, цінності, знання, вміння
та здібності, що орієнтують особистість на
здоровий спосіб життя і забезпечують її
високий рівень здоров’я. Культура здоров’я
включає
в
себе
культуру
духовну,
психологічну, медико-гігієнічну, фізичну, які
тісно взаємопов’язані між собою.
Розвиток культури здоров’я розглядають
як невід’ємну частину розвитку особистості.
Цілями розвитку культури здоров’я є:
усвідомлення цінності здоров’я; формування
мотивації на підвищення рівня здоров’я;
оволодіння необхідними руховими навичками
і вміннями, сучасними способами оздоровлення; формування стилю життя, що
забезпечує саморозвиток здоров’я.
Функції культури здоров’я: виховна,
розвивальна, освітня, діагностична, корекційна, регулятивна, діяльнісна, перетворювальна,
творча, нормативна. Усі ці функції взаємопов’язані і доповнюють одна одну. Згасання
однієї з функцій веде до погіршення здоров’я
людини,
духовно-моральної
деградації,
невротизації.
Поганий стан здоров’я школярів пов’язаний головно з відсутністю системного підходу
до формування їхньої культури здоров’я.
Культура здоров’я особистості як наукова
проблема вперше постала наприкінці ХХ
століття (дослідження І. Брехмана, В. Климової, В. Скуміна). Сучасні підходи до
формування культури здоров’я школярів
ґрунтуються на розумінні особливостей
феномену культури здоров’я школярів як
важливої складової загальної культури
особистості. Необхідна взаємодія педагогіки,
культури й медицини у розв’язанні питань
формування здоров’я людини. Так виник
новий напрям у педагогіці – формування
культури здоров’я школяра.
Культура здоров’я особистості – це
важливий компонент її загальної культури,
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зумовлений матеріальним і духовним середовищем життєдіяльності суспільства, що
виражається в системі цінностей, знань,
потреб, умінь і навичок щодо формування,
збереження й зміцнення її здоров’я.
Модель культури здоров’я особистості
представлена науковцями як сукупність трьох
компонентних блоків: програмно-змістовного,
потребнісно-мотиваційного й діяльніснопрактичного [2].
1. Програмно-змістовний блок включає
всю систему знань про формування,
збереження й зміцнення здоров’я у всіх його
аспектах: духовному, психічному, фізичному,
соціальному. Він характеризує здатність
людини грамотно розробити й постійно
вдосконалювати індивідуальну оздоровчу
систему. Цей блок містить у собі
філософсько-культурологічні знання про
культуру здоров’я особистості; знання про
духовний, психічний, фізичний та соціальний
аспекти здоров’я; про шляхи формування,
збереження й зміцнення здоров’я у всіх його
аспектах.
У формуванні цього компонента культури
здоров’я школяра великого значення набуває
оволодіння національними традиціями фізичного й валеологічного виховання. Завданням
навчально-виховної діяльності є пpоникнення
в духовну скарбницю народної медицини,
вивчення не тільки національних, але й
світових оздоровчих систем. Це може стати
основою для формування національної
самосвідомості й розвинути здатність
школярів до участі в діалозі різноманітних
оздоровчих культур. Знання школярів про
культуру здоров’я повинні бути забарвленими
їхнім емоційно-ціннісним ставленням до
культурологічних та валеологічних проблем.
2. Потребнісно-мотиваційний блок представляє світоглядний бік культури здоров’я
особистості, що характеризує високий рівень
духовності людини. До його складу входить
світогляд, оснований на гуманістичних
ціннісних орієнтаціях любові й доброго
ставлення до всього живого, розумінні мети й
сенсу життя, усвідомленні його цінності,
знанні ідеалу особистості, усвідомленні себе
як цілісної духовно-фізичної системи. Також
він передбачає сформованість свідомості в
єдності космопланетарного, біосоціального,
національного й особистісного аспектів, а
також оптимістичне світовідчуття й високий
рівень соціокультурної толерантності.

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2012 / № 3

Стимулом до формування культури
здоров’я школяра можуть бути зовнішні
обставини, але провідне значення мають
внутрішні потреби і мотиви, такі як любов до
людей, радість пізнання, бажання бути
щасливим, творчим, прагнення бути здоровим, фізично дужим і гарним тощо.
Світогляд є однією з форм спрямованості
особистості – системи її поглядів на себе і
своє місце у світі, які акумулюються у
переконаннях, ідеалах, принципах, ціннісних
орієнтаціях і життєвій позиції людини.
Необхідно засобами навчально-виховного
процесу формувати в сучасної молодої
людини цілісний, несуперечливий гуманістичний світогляд, оснований на сучасних
наукових засадах.
Виховувати культуру здоров’я школяра
означає насамперед формувати особистісні й
суспільні ідеали, відповідно до яких духовноморальне й психофізичне здоров’я є вищою
загальнолюдською
цінністю.
Виховання
культури здоров’я передбачає навчання
людини
практичних
навичок
фізично
привабливого, духовно здорового способу
життя як еталону природного поводження.
Формування культури здоров’я повинно
ґрунтуватися на такому світогляді, за якого
школяр усвідомить себе самостійним суб’єктом на космопланетарному, біосоціальному,
національному та особистісному рівнях.
Потрібно формувати у школярів системне
розуміння сутності людини, а для цього
важливе постійне осмислення цінності й
змісту її життя. Такий рівень сформованості
світогляду дасть змогу школярам домогтися
високого рівня духовного здоров’я, що
зумовитьплідне й щасливе життя у гармонії з
людьми і самими собою.
3. Діяльнісно-практичний блок характеризує результат оволодіння людиною (з
урахуванням віку, досвіду життєдіяльності)
необхідним обсягом умінь і навичок виконання оздоровчих технологій щодо здійснення здорового способу життя, що відбиває
практичну спрямованість особистості на
активну, плідну, довгу й щасливу життєдіяльність. Його зміст передбачає володіння
суб’єктом оздоровчими технологіями, спрямованими на духовний, психічний і фізичний
аспекти здоров’я; розуміння небезпеки
шкідливих звичок та боротьбу з ними; уміння
розробляти й удосконалювати протягом
життя індивідуальну оздоровчу систему;
ведення здорового способу життя з

урахуванням віку, статі, психофізичних
особливостей тощо.
Багатство й глибина особистості школяра,
який володіє високим рівнем культури
здоров’я, визначається тим, що він може,
використовуючи сучасні методи, теорії і
практики фізичного виховання, прийоми,
засоби оздоровлення, духовні практики,
психотехніки, розробити дієву індивідуальну
оздоровчу систему. Така особистість має
можливість удосконалювати зміст індивідуальної оздоровчої системи протягом усього
життя.
Отже, культура здоров’я школяра виражається у глибині й системності знань, рівні
сформованості
гуманістичних
ціннісних
орієнтацій,
розвиненості
різних
типів
мислення, розумінні виховних можливостей
національних культуpно-істоpичних традицій,
активності оздоровчої діяльності, виявленні
творчої ініціативи, в емоційно-ціннісному
ставленні до навчання й майбутньої професії,
здатності до спілкування на теми здоров’я,
умінні
розробляти
й
удосконалювати
індивідуальну оздоровчу систему й вести
здоровий спосіб життя.
Твоpча позиція індивіда є вищим
показником культури здоров’я й виявляється
в усвідомленні цінності здоров’я і знань про
нього, умінні самостійно знайти й визначити
причини хвороби, у тому числі духовнопсихологічні, змінювати в разі потреби
оздоровчі технології.
Теоретичний, мотиваційний і практичний
компоненти культури здоров’я перебувають у
тісному взаємозв’язку. Запропонована модель
культури здоров’я школяра може бути
основою підготовки його до життя, спрямованості на загальний розвиток особистості.
Формування культури здоров’я школярів є
умовою внутрішнього духовного становлення
особистості.
Про сформованість культури здоров’я
школярів свідчать відсутність пропусків
занять у школі через хворобу, піднесений
настрій, добре самопочуття; впевненість у
собі; розуміння вчинків і поведінки інших
людей та адекватна реакція на них.
Культура здоров’я школяра – це якісне
утворення його особистості, що виявляється в
єдності духовних, біологічних і соціальних
чинників, які визначають її спосіб життя.
Вона зумовлює формування людини як
цілісного індивіда, охоплюючи всі сторони її
життя.
Культура
здоров’я
покликана
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перетворити будь-яку сферу діяльності школяра в засіб духовного, психічного й фізичного самовдосконалення, самооздоровлення.
Отже, культуру здоров’я школярів розглядають як найвищу умову їхньої найповнішої
самореалізації, активного щасливого життя.
Формування культури здоров’я учнів
здійснюється трьома головними шляхами:
створення
нових
інтеґрованих
курсів,
оновлення змісту загальноосвітніх курсів
шкільної освіти та вдосконалення методів і
засобів навчання та виховання.
У процесі формування культури здоров’я
школяра треба враховувати найкращий досвід
минулого, усе позитивне, що було накопичено з питань навчання та виховання
здорового покоління, а також найновіші
досягнення науки і практики, досвід видатних
особистостей, що показали світові резерви
величезні
людського
організму,
його
можливості самовідновлення здоров’я і
духовного зцілення.
Гуманізація освіти полягає в утвердженні
людини як найвищої соціальної цінності,
розкритті здібностей і талантів учнів і
задоволенні їхніх освітніх потреб, забезпеченні пріоритету загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків людини й
навколишнього середовища, суспільства й
природи. Гуманізація освіти покликана
формувати цілісну картину світу, духовність,
культуру, здоров’я особистості.
Зміна авторитарно-дисциплінарної моделі
навчання й виховання на особистісно орієнтовану вимагає оволодіння багатоваріантними
методиками, уміння організувати навчальновиховний процес на різних рівнях складності,
утвердження
першочергового
значення
духовних
цінностей.
Найважливішою
передумовою успіху у вихованні культури
здоров’я школярів є формування усвідомленого сприйняття свого здоров’я як цінності
та себе як особистості.
Великі можливості формування культури
здоров’я школярів має позакласна виховна
робота, що дає змогу в різноманітних формах
її
проведення
домогтися
ефективного
розширення й поглиблення знань, умінь і
навичок учнів, а також творить світогляд.
Формуючи культуру здоров’я засобами
позакласної виховної роботи, потрібно
використовувати активні форми і методи, що
ґрунтуються на демократичному стилі
взаємодії і сприяють формуванню критичного
мислення, ініціативи й творчості (проекту-
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вання, метод відкритої трибуни, ситуаційнорольова гра, соціально-психологічний тренінг, інтелектуальний аукціон, метод аналізу
соціальних
ситуацій
морально-етичного
характеру,
гра-інсценізація,
колективна
творча справа тощо). Значний виховний
ефект можуть дати також майстерно застосовані традиційні методи: бесіда, диспут,
дискусія, лекція, семінар, роз’яснення,
переконання, позитивний і негативний
приклади, методи вироблення звичок, методи
вправ, контролю й самоконтролю, створення
громадської думки, екскурсія, конкурс тощо.
Значний виховний ефект має, зокрема,
Всеукраїнський фестиваль-конкурс “Молодь
обирає здоров’я”, що проводиться уже
декілька років поспіль і набуває все більшої
популярності.
Застосування цих методів сприяє виробленню у дітей та молоді адекватної моральної
самооцінки, формує позитивну мотивацію
здорового способу життя, дає змогу змінити
асоціальні форми їхньої поведінки на
соціально значущі. З нетрадиційних і поки що
недостатньо розвинених у педагогіці методів
ефективно діють методи “педагогічної психотерапії”, у тому числі саморегуляції, аутотренінгу, самонавіювання, самопрограмування, застосування афірмацій, візуалізації та ін.
Педагогічна система формування культури здоров’я школярів – це спеціально
організований, цілеспрямований розвиток
духовних, психічних і фізичних сил і
здібностей особистості у їхній цілісності
унаслідок спільної культурологічної, аксіологічної, валеологічної, фізкультурної діяльності школи, сім’ї й громадськості на основі
єдності навчального й виховного процесів,
реалізації валеологічного потенціалу всіх
навчальних дисциплін і видів діяльності
школярів.
Зміст культури здоров’я в плані навчально-виховної діяльності повинен обстоювати пріоритетне значення творчої активності, гуманності й духовності учня в
подоланні хвороб і у формуванні його
системи здоров’я. При цьому визнається
можливість і доцільність самовдосконалення,
самотворення, самоцілительства: людина
здатна допомогти собі сама, формуючи й
використовуючи навантаження, що тренують,
гігієнічні вміння й навички, молитву і духовні
практики, позитивне мислення, сприйняття
позитивних аспектів життя, співтворчість усіх
людей у творенні здоров’я.
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Сьогодні одним із провідних елементів
змістовної частини культури здоров’я
людини є розуміння і прийняття як принципу
незавдавання шкоди не тільки собі, але й
людям, які тебе оточують, природі. Адже
безкультур’я кожного і всіх разом – основна
причина медичних і соціально-екологічних
проблем, інтенсивного забруднення природного і соціокультурного середовища. В
Україні поки що відсутня цілісна концепція
системи збереження і зміцнення здоров’я
кожного учня.
Не потребує доказів той факт, що бути
здоровим краще, ніж хворим. Однак думку
про те, що хвороби звалюються на людину
внаслідок нерозумного використання здоров’я, нерозуміння або ігнорування тих вимог,
що ставить перед нею життя, необхідно
обґрунтувати так, щоб факт погіршення
здоров’я став стимулом до глибокого
осмислення себе, своєї сутності, свого
ставлення до навколишнього світу і людей.
Саме здоров’я не може бути метою й
сенсом життя. Однак воно має бути наслідком
такого способу життя, за якого можна
відчувати радість буття, вбачати у житті
найвищий зміст і дивитися на нього як на
шлях реалізації такого змісту.
Духовне здоров’я – це здатність свідомо
вибирати цілі й цінності. Ця здатність –
наслідок високої організації внутрішнього
світу людини, що набагато перевершує за
своєю розмаїтістю й рухливістю фізичний і
психологічний аспекти.
Провідна умова забезпечення духовного
здоров’я – доброзичлива поведінка людини в
будь-якій ситуації. Основна передумова
успішного формування духовного здоров’я –
вироблення потреби у творенні добра кожною
людиною.
Духовний аспект здоров’я – це усвідомлення себе як цілісної особистості,
сформованість гуманістичних ціннісних
орієнтацій, розуміння цінності життя й
усвідомлення його сенсу, домінування
оптимістичного світовідчування. Бездуховну людину не можна визнати здоровою.
Одним із показників духовного аспекту
здоров’я людини є її цілісність. Якщо їй
удається встановити стосунки з людьми на
принципах любові, поваги один до одного,
вона знайде почуття єдності з тими, хто
оточує, впевненості у своїх силах, зберігаючи
водночас свою цілісність.
Духовно здорова людина – життєрадісна,

оптимістична, її життєві інтереси є широкими
й різноманітними, вона легко переборює
життєві труднощі на шляху до мети й ставить
перед собою реальні завдання з урахуванням
своїх здібностей, ідеалів і умов, у яких вона
перебуває. Духовне здоров’я залежить від
максимального розкриття духовного, морального потенціалу, свідомої спрямованості
людини до реалізації найвищих, світлих
властивостей особистості, прилучення до
духовної скарбниці людства.
Донедавна поняття “культура” і “здоров’я”
співіснували ізольовано один від одного.
Сьогодні виникла потреба осмисленого
теоретичного обґрунтування й розкриття суті
нового поняття. Суспільство підійшло до
об’єднання двох загальнолюдських понять,
якими є культура і здоров’я. Однак культура
здоров’я – не просто механічний зв’язок цих
понять, а синтез, що утворює нове поняття,
яке відображає новий феномен. Це новий
напрям у педагогіці, що вивчає теорію й
розробляє практику формування, збереження
й зміцнення здоров’я людини.
Культура здоров’я – нова дисципліна, що
виникла на стику сотень наук про людину і її
здоров’я (філософських, культурологічних,
педагогічних, психологічних, медичних та
ін.); інтегральна галузь знання, що розробляє
й вирішує теоретичні і практичні завдання
гармонійного розвитку духовних, психічних і
фізичних сил людини, її оптимальної
біосоціальної адаптації і створення здорового
середовища життя.
Культура здоров’я як складова духовного
розвитку особистості ширша від культури
здоров’я як науки і педагогічного напряму. Це
частина загальної культури людини, система
її цілісного розвитку, що зумовлює спосіб
життя окремої людини, тієї або іншої
соціальної групи, усього планетарного
співтовариства.
Засобами виховання культури здоров’я є
духовна й фізична праця, психотехніки й
фізичні вправи, різні види тренінгу,
оволодіння навичками гігієни, раціонального
харчування, безпечної поведінки й інші.
Результат застосування системи заходів,
спрямованих на виховання культури здоров’я,
може бути морально-етичним, оздоровчим,
виховним, освітнім, просвітницьким.
Оволодіння теорією культури здоров’я має
важливе значення у формуванні наукового
світогляду, у подоланні застою й психологічної інерції мислення, застарілих стерео-
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типів матеріалізму, у пошуку найбільш
оптимальних способів вирішення життєвих
проблем.
Культура здоров’я людини – це не тільки
якість особистості, пов’язана з її загальною
культурою, але й спосіб життя. Це не лише
закінчений результат розвитку людини, а й
динамічний процес взаємодії з наявними
культурними цінностями. Така взаємодія
містить у собі етапи виявлення, засвоєння,
створення й передачі цінностей, знань, умінь,
навичок здорового способу життя.
Культура здоров’я людини відображає
сформованість особистісного ідеалу, згідно з
яким духовний, психічний і фізичний аспекти
здоров’я є вищою загальнолюдською цінністю. Досягнення цього ідеалу можливе
тільки через виховання і практичне
здійснення здорового способу життя.
Школа майбутнього – це школа культури
здоров’я.
В. Гумбольдт та інші мислителі стверджували, що настануть часи, коли хвороба буде
розцінюватися як перекручене мислення й
хворіти буде соромно.
Формуючи культуру здоров’я сучасної
молодої людини, потрібно, на наш погляд,
особливу увагу звертати на духовний аспект
здоров’я, взаємозв’язок духовності і здоров’я,
що часто недооцінюється.
Духовність подібна до здоров’я. У деяких
людей прекрасне здоров’я, у інших гірше,
проте воно є у кожного. Те саме з духовністю.
Кожна людина є духовною сутністю.
Духовність деяких людей виявлена уповні,
тому вони сповнені радості, любові, доброти.
Духовна природа інших прихована, з усіма
звідси
негативними
наслідками,
що
випливають.
Св. Тереза Авільська описала дух так: “Дух
– це життя Бога всередині нас”. Не слід
ототожнювати
поняття
“духовний”
і
“релігійний”. Релігія – це традиція, догма і
приписи, яких люди дотримуються протягом
довгого періоду часу. Належність людини до
тої чи іншої релігії зазвичай, визначається її
народженням у тій чи іншій країні чи
культурі, тобто приходить ззовні. Духовність
приходить зсередини як наслідок внутрішніх
пошуків і духовної роботи. Духовна практика
– це засіб, здатний підняти життя на більш
високий рівень й отримати вище керівництво
у вирішенні життєвих труднощів.
У. Дайєр у своїй книзі “У каждой
проблемы есть духовное решение” виділяє
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сім складових духовності: 1) повна залежність від Бога; 2) любов; 3) розуміння своєї
вічності; 4) чистий розум; 5) великодушність і
вдячність; 6) відчуття своєї єдності з усім
сущим; 7) радість [3, с. 28].
Залежність від Бога – це довіра до Нього,
покладання на Його волю. Це здатність
передати будь-яку проблему на розгляд цієї
невидимої сили, яка є нашим джерелом, із
яким ми постійно пов’язані. Духовне життя
не є самотнім і відчуженим, – це життя з
Богом, який є нашим партнером і
наставником.
“Суть усього божественного – любов”, –
сказав Е. Сведенборг. Любов – це сила, котра
з’єднує
всі
атоми
у
Всесвіті.
Це
співробітництво, а не протиборство, довіра, а
не сумнів, гармонія, а не внутрішні суперечності. Любов допомагає справитися з усім
негативним, не пригнічуючи, а перетворюючи
його своїми високочастотними вібраціями,
подібно до того, як світло розсіює темряву
самою своєю присутністю.
К. Юнг зазначив, що “про людину можна
судити за її ставленням до вічності”.
Духовна людина знає, що наш дух
невіддільний від вічності. Життя може
змінювати форму, але його знищити неможливо. Усвідомлення своєї вічності дає змогу
глянути на життя з ширшої перспективи.
Впевненість у тому, що якась частина тебе
завжди існувала і буде існувати, знімає
напругу у будь-якій ситуації, допомагає
позбутися страху, осуду і всього негативного.
До чистого розуму приходимо через
молитву і медитацію. Це позбавляє людину
від метушні думок і вчить слухати внутрішній
голос. Досягти стану “порожнього” розуму –
значить позбутися негативних почуттів,
викликаних подіями минулого, що веде до
прощення, здатності відпустити минуле.
Чистий розум вільний від ідей, що йдуть від
его, від низьких енергій ненависті, почуття
вини, сорому, гніву, мстивості, – він
спокійний і умиротворений.
Щоб набути великодушності і вдячності,
треба нагадувати собі, що ми прийшли у цей
світ з порожніми руками і відійдемо з нього
так само. Віддавати своє життя іншим і бути
вдячним за це, пам’ятаючи, що ми отримуємо
від світу стільки ж, скільки йому віддаємо
(“що посієш, те й пожнеш”).
На рівні духовної свідомості ми
відчуваємо свою єдність з усім сущим,
зв’язок з усіма іншими живими істотами. Ми
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перестали ототожнювати себе із своїм тілом,
розумом, своєю особистістю і всіма її
досягненнями, замість цього ми відчуваємо
єдність з усім Всесвітом і з Богом. Ми – не те,
що ми маємо, що робимо і що думають про
нас інші. Ми духовним чином поєднані з
Богом і з усім Його творінням, і отже, в
нашому розпорядженні необмежений запас
засобів, які допомагають знайти спокій і
вирішити всі проблеми.
У зовнішньому образі людей, які досягли
духовної свідомості, незмінно є риса, яку
неможливо не помітити: радість, блаженство.
Відчуття радості є надійним критерієм
духовного просвітлення. Якщо більшу частину часу ми схвильовані, нещасні, ображені на
інших, пригнічені, розчаровані, озлоблені,
роздратовані тощо – значить наше енергетичне поле засмічене і в нас нема зв’язку з
Духом. Коли людина переживає єднання з
Духом, вона не ображається, нікого не
засуджує. Вона перебуває у благодаті,
усвідомлюючи свій зв’язок з Богом, і тому
ніщо зовнішнє не може вплинути на неї і
вивести її з рівноваги.
Як це не парадоксально, але духовність,
рівень духовного розвитку людини, виявляється, можна оцінити і виміряти. Це не є
щось розпливчасте, а цілком конкретне.
Ступінь усвідомленості, духовний розвиток
або космічний статус людини упізнаються за
силою
магнетизму
її
особистості
і
конкретними справами. Якщо у присутності
людини цікаво, легко і приємно, то це світла,
духовна людина. Якщо щось насторожує,
відштовхує, тисне, то, найімовірніше, це
людина з тяжкою енергетикою. Від ступеня
духовної чистоти людини залежить ємність
енергетичних полів: що більша чистота, то
більша концентрація енергій довкола, то
цікавіша і приємніша людина. Що більша
потужність аури, то ширші можливості
людини.
“Духовність – стан свідомості, яка
звільнилася від здатності руйнувати і набула
здатності творити”, – стверджує Р. Доля [4,
с. 56]. Така свідомість випромінює у простір
витончену енергію, у якій є стани спокою,
радості, любові, життєствердної сили.
Як доводить сьогодні наука, усе в нашому
Всесвіті – енергія, Всесвіт пронизаний вібраціями певної частоти. Низькочастотні вібрації
мають більшу щільність, високочастотні
меншу. Низька частота вібрацій свідомості –
серйозна перешкода на шляху до духовності.

Дух має найвищу частоту вібрацій. Перебуваючи на духовному рівні, людина віддана
Богові, сповнена любові, знає про вічність
життя, чиста розумом, великодушна і вдячна,
відчуває свою єдність з усім сущим, радісна,
сповнена віри і надії, співчуття, прощення,
терпимості.
Ці високі вібрації Духу витісняють низькі
частоти, яким не залишається місця в енергіях
любові. Одухотворення життєвого простору –
це шлях до позбавлення від проблем, у тому
числі зі здоров’ям.
Енергії з низькою частотою вібрацій
можуть серйозно зашкодити нашому здоров’ю. Щоб цьому запобігти, потрібно
передусім навчитися розпізнавати енергетичні
вібрації з низькими частотами. Про їхню
появу свідчать такі ознаки, як страх,
занепокоєність, почуття вини, марнославство,
гнів, заздрість, жадібність, лихослів’я, лицемірство, ненависть, сором, ревнощі, егоїзм.
Заміщаючи ці чужорідні енергії духовними
енергіями, ми можемо позбавитися від
хвороб,
дискомфорту,
втоми,
стресу,
досягнути найкращої фізичної форм
Про вплив емоційного і ментального стану
людини на фізичне здоров’я сьогодні написано сотні книг. Одне з останніх досліджень
на цю тему – книга М. Пашинського та
О. Константинової “Равновесие, или путь к
себе истинному: методика диагностики и
самодиагностики человека” (Львів, Сполом,
2009). Найбільш руйнівними емоціями автори
вважають: агресію, заздрість, мстивість,
захланність, ревнощі, страх, гнів, відчай,
гординю, егоїзм, дратівливість, образливість,
жорстокість, неприязнь, осуд, претензії,
апатію, зловмисність, злопам’ятство, зневагу,
сумнів [9, с. 87].
Як зазначають згадані автори, часто одна
негативна емоція зумовлює інші, і тоді їхня
руйнівна дія значно посилюється. Наприклад,
образа може потягнути за собою претензії,
осуд, неприязнь, злопам’ятство. І тоді людина
може отримати ушкодження печінки й
утворення каменів, порушення обміну речовин, судинні порушення ЦНС, вузли у
щитовидній залозі. Ревнощі можуть спровокувати авторитаризм, агресію, мстивість,
неприязнь, підозріливість, і тоді людина може
отримати травму, цистит, або ще гірше –
проблеми аденоми простати, фіброміоми,
жорстких психічних порушень.
Емоції поділяють на зовнішні, які швидко
минають і не залишають значного сліду на
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полі людини, і внутрішні, глибинні, які
осідають щільними енергіями, для вилучення
яких потрібні значні зусилля. Глибинна
емоція, володіючи власною енергією, на
якомусь етапі починає витісняти більш позитивні емоції і домінувати. Це домінування
призводить до того, що людина стає рабом
емоції, все більше деформуючи своє поле.
Коли деформація досягає відповідних показників, відбувається вияв на фізичному
рівні. Спочатку це почуття дискомфорту, болю,
слабкості, порушення функцій якої-небудь із
систем, психологічні дисoнанси, а далі
починаються патологічні процеси [9, с. 87].
Якщо негативні емоції дуже сильні, то це
не лише швидко дає старт патології, –
емоційний стан носіїв таких емоцій
небезпечний також для здоров’я довколишніх,
часто переноситься на здоров’я дітей,
найближчого оточення. Про відповідальність
за свій емоційно-психологічний стан особливо повинні пам’ятати батьки і вчителі.
Сучасні діти з їхньою вразливою психікою
потребують спілкування з емоційно стабільними й урівноваженими дорослими.
Ось як описує духовну фізіологію система
йоги [6]:
Злоба – породжує отруту в крові і
перегріває кров, мозок, печінку і все тіло,
веде до лихоманки, депресії.
Ненависть – веде до ослаблення нервової
системи, занепокоєності, слабкості, кашлю,
підвищення температури, втрати крові,
розладів травлення.
Страх – веде до зниження артеріального
тиску, слабкості, руйнує червоні кров’яні
тільця, веде до блідості лиця, вражає серце,
печінку і шлунок, веде до порушення
травлення, діареї, закрепів, імпотенції.
Самозречення – ліквідує багато порушень,
таких як ревматизм, діабет, хвороби печінки і
кишківника, порушення артеріального тиску,
укріплює серце, мозок і нервову систему.
Чиста любов – дає радість, мир у свідомості, гармонійну роботу органів, покращення стану крові і збільшення її кількості,
навертає свідомість до Бога.
Правдивість – укріплює серце і розум,
приносить щастя, мир, внутрішній спокій і
духовну силу, дає безстрашність. Виліковує
всі хвороби, викликані страхом.
Медитація, молитва – тонізуючий засіб,
укріплює всі системи й органи, збагачує
клітини крові, ліквідує всі хвороби,
попереджує їхній розвиток, породжує два
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чудесні феномени, які дають здоров’я,
пробуджують життєву енергію і піднімають
дух – божественність і очищення.
Накопичивши певні проблеми, спочатку
енергетичного, а потім і фізичного плану,
людина може почати процес зцілення,
зменшуючи негативні емоції або (водночас)
підвищуючи позитивні.
Знаючи, що негативні емоції мусять
чимось живитися, ми повинні навчитися, як
перестати
їх
підживлювати.
Потрібно
усвідомити їхню руйнівну природу: мої
ревнощі небезпечні для мене і коханої
людини, мій егоїзм приведе мене до самоти,
мій осуд когось – це осуд самого себе, мої
страхи притягують ще більш негативні
ситуації тощо. Так ми можемо вийти з-під
влади негативних енергій, перерозподілити
енергії для формування стану здоров’я.
Якщо не давати негативним емоціям
переважати, не прив’язуватися до них і не
ототожнюватися з ними, вони поступово
перестають нас турбувати і виявляються у
новій якості. Ми починаємо бачити ситуацію
у новому світлі, по-новому сприймати світ.
Поступове викорінення негативних емоцій
і заміщення їх позитивними приводить нас до
такого стану, де жодні стреси чи травматичні
ситуації не зможуть викликати ні зовнішньої,
ні внутрішньої дестабілізації, порушити нашу
рівновагу. Ми зможемо стати сильнішими, що
дасть змогу пришвидшувати мисленнєві
процеси, розкривати творчі здібності, частіше
перебувати у стані здорового тіла, розуму і
душі, виходити на нові якісні рівні свідомості,
наближатися до розуміння суті світобудови і
життя загалом.
Всесвіт побудований так, що людина
еволюціонує і духовно розвивається лише
тоді, коли живе у гармонії сама з собою, зі
своїм духовним єством і з космічними
законами. Якщо людина свідомо порушує
космічні закони, не живе за духовними
принципами, то прирікає себе на моральну
деградацію,
хвороби,
виродження
і
самознищення.
Думки й емоції – це те, чим живиться наша
душа. Як нашому тілу, щоб досягти
максимального здоров’я й енергії, потрібний
відповідний баланс вітамінів, протеїнів та
інших поживних речовин, – так само кожний
із нас має потребу в індивідуальному балансі
розумових “поживних речовин”, щоб наша
психіка залишалася позитивною, урівноваженою і творчою.
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Багато людей цього не усвідомлюють.
Вони вірять, що щастя – результат вдалого
збігу обставин. Проте це не відповідає
дійсності.
Сучасна холістична (цілісна) психологія
стверджує, що нам під силу змінити власне
самовідчуття. Більше того, наш обов’язок –
створити добрі, позитивні почуття, які
надають життю цінності. І нова психологія
вчить нас, як цього досягти.
Численні дослідження доводять, що наша
психологічна настанова чинить могутній
вплив на наше фізичне здоров’я. Наш склад
розуму і наші емоції можуть або діяти як
захисний щит проти всіляких хвороб – від
головного болю до раку, – або, навпаки,
можуть спричинити будь-які захворювання.
А отже, наша здатність контролювати і
змінювати власні настанови й емоції слугує
двом цілям: щастю і здоров’ю.
Сьогодні наука перебуває на етапі прориву
у розумінні взаємозв’язку фізичного і
духовно-психологічного здоров’я. Фактично
вже існують особливі приписи – “розумова
дієта” – стосовно думок, почуттів і поведінки,
які можуть відновити тілесне і душевне
здоров’я.
Раніше такі “далекі” концепції сприймають сьогодні у медичних колах як даність:
1. Людині притаманна здатність керувати
своїми фізіологічними процесами більшою
мірою, ніж це здавалося можливим.
2. У процесі лікування завжди залучені і
розум, і тіло, і дух.
3. Негативні емоції мають негативні
психофізіологічні наслідки.
4. Позитивні емоції мають позитивні
психофізіологічні наслідки.
5. Розум має багато шляхів контакту з
процесами, що відбуваються в організмі, і
деякі з них можуть ефективно сприяти
одужанню.
Те, що розум може зробити нас хворими
або, навпаки, покращити самопочуття, є
одним із найважливіших відкриттів ХХ ст.
Сьогодні визнають як науковий факт те, що
розум здатний проектуватися через інтелектуальні поля і впливати на матерію. Думки
впливають на клітини нашого організму. Ми
можемо жити довше, щасливіше і здоровіше,
якщо навчимося управляти власним розумом.
Ми можемо використовувати силу розуму не
тільки для підтримання кращого здоров’я, а й
для управління власною інтуїцією, розкриття
творчих здібностей, підвищення коефіцієнта

інтелекту і поліпшення здатності вирішувати
проблеми.
Усе більше людей починають розуміти, що,
коли ми змінюємо свій ментальний клімат,
наше тіло підлаштовується під це. Якщо ми
знаємо, як це робити, ми можемо використовувати свій розум для того, щоб
випромінювати здоров’я, щоб наша імунна
система працювала ефективно, а рівень
енергії залишався високим.
Уявлення про можливості і здібності людини виникають під час виховання і
змінюються впродовж усього життя. Дуже
важливо, щоб у школі діти отримували
сучасні наукові знання, що відповідають
найновішій картині світу, а також поштовх до
постійного самопізнання і самовдосконалення.
Світ об’єктивний за своєю природою, але,
сприймаючи його через свої переконання, ми
робимо його суб’єктивним. Неповторність
набору переконань у кожного з нас створює
неповторне сприйняття довколишнього світу.
Кожен із нас має свій погляд на світ, і від
того, яким ми бачимо довколишній світ,
залежить, що ми від нього отримаємо.
Квантова фізика змінила уявлення про
світобудову. Виявилося, що світ – це
відображення нашої свідомості. Не “буття
визначає свідомість”, як вчив Маркс, а
швидше навпаки, – свідомість визначає буття.
“Ми всі перебуваємо у чарівному кінотеатрі,
де таємничий квантовий випромінювач
готовий запропонувати нам будь-яку дійсність, залежно від особистих можливостей
сприйняття” [12, с. 59].
Кожен із нас є сам господарем свого життя.
Але оскільки наш життєвий шлях значною
мірою визначається підсвідомістю, ми
залежні від накопиченої нею інформації.
Кожна людина є результатом своєї власної
історії, пережитих подій і накопиченого
досвіду. Наше минуле, всі наші перемоги і
поразки, везіння і невдачі, здоров’я і хвороби,
радості і печалі закарбовуються на нашому
обличчі, яке відображає нашу істинну натуру.
Усі ми часто перебуваємо під впливом
неправильних негативних установок. А проте
своє життя можна вдосконалити лише тоді,
коли ми самі, а не випадок, програмуємо свою
підсвідомість. Завдяки цьому наша життєва
ситуація здатна змінюватися до кращого. Ми
можемо використати у своїх інтересах
кібернетичну (подібно до комп’ютера) силу
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нашого мозку, налаштувавши себе на те, щоб
не хворіти, оберігаючи себе від стресу.
Ми бачимо, як хворіють інші й уявляємо,
як це може відбутися з нами. Занепокоєність
також є програмуванням. Образи, які ми
тримаємо в голові, діють як накази, яким
потрібно підкорятися. Негативні думки і
почуття стають негативним програмуванням.
Позитивні думки і почуття стають позитивним, бажаним програмуванням. Негативне
програмування викликає нещастя, невдачі і
погане здоров’я. Позитивне програмування
тягне за собою щастя, успіх і міцне здоров’я.
Якщо ми запрограмовані на негативне
мислення, то потрапляємо в негативне зачароване коло. Подолання свого негативного
програмування – важка битва. Щоб змінитися, потрібне позитивне перепрограмування.
Ми не можемо щось змінити в минулому,
однак можемо змінити стимули і програми
нашого майбутнього. Щоденно наша підсвідомість вловлює нові негативні імпульси,
й, оскільки ми не можемо повністю цьому
перешкодити,
треба
практикуватися
в
мистецтві позитивного впливу на свою
підсвідомість. Життєво важливе значення
мають психотехніки успіху.
У стані глибокого розслаблення наша
підсвідомість податлива, як віск. У такому
стані можна нейтралізувати удари минулого, а
також запрограмувати і закріпити нові
позитивні імпульси. Результати досліджень
мозку засвідчують, що наш намір по-новому
спрямувати життя цілком реальний і
здійсненний.
Якщо
негативна
інформація
може
зруйнувати нас, то позитивна здатна нас
організувати і звільнити, значною мірою
вплинути на наш подальший розвиток.
Тепер, коли ми почали краще розуміти
силу наших думок і слів, ми повинні
привчити себе думати і говорити, використовуючи позитивні моделі, якщо хочемо
досягти позитивних результатів. У своєму
внутрішньому
монолозі
ми
маємо
формулювати тільки позитивні твердження.
Кожна наша думка, кожне слово – це
афірмація.
Афірмація – це спосіб перепрограмувати
свідомість, щоб отримати більш позитивні
результати. Якщо з ними правильно і
постійно працювати, вони можуть стати
нашою “внутрішньою реальністю”.
Афірмація, як стверджує Луїза Хей, – це
відправна точка на шляху до зміни самого
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себе [14, с. 488]. Ми говоримо своїй
підсвідомості: “Я беру на себе відповідальність. Я усвідомлюю, що можу
змінитися”. Афірмації – це слова і речення,
які ми промовляємо подумки або вголос. Під
використанням афірмацій мається на увазі
свідомий вибір слів і речень, позитивних
висловлювань, які або допоможуть позбутися
чогось негативного, небажаного у нашому
житті, або допоможуть створити в ньому
щось нове і позитивне.
Якщо ми кажемо “Я не хочу більше
хворіти”, наша підсвідомість сприймає “більше хворіти”. Ми мусимо чітко сформулювати,
чого ми справді хочемо, тобто сказати: “Я
прекрасно себе почуваю. Я випромінюю
здоров’я”.
Підсвідомість прямолінійна і не розуміє
складних схем. Вона виконує те, що чує.
Якщо у нашому житті є щось ненависне, то
найшвидший спосіб позбутися цього –
благословити з любов’ю. треба сказати:
“Благословляю тебе з любов’ю, звільняю і
відпускаю від себе”. Це спрацьовує, як
стверджує на основі багаторічного досвіду
Луїза Хей, стосовно людей, ситуацій,
різноманітних об’єктів і навіть шкідливих
звичок [14, c. 489].
Афірмація подібна до зерна, кинутого в
землю: насінина потребує часу, щоб прорости
і розвитися у велику рослину. Позитивні
настанови треба повторювати постійно.
Найкращі – короткі афірмації, тому що їх
легко повторювати. Можна їх наспівувати,
римувати, записувати по декілька разів чи
повторювати подумки. Будь-який спосіб
допоможе, якщо ми дозволимо позитивним
афірмаціям витіснити негативні думки.
Для відновлення здоров’я дієвими є,
зокрема, такі афірмації:
Ми з моїм тілом живемо у мирі і
взаєморозумінні.
Я обираю для себе міцне здоров’я.
Я люблю своє тіло і дозволяю йому
зцілитися.
Я сильна і несприйнятлива до хвороб
людина.
Я безстрашний у всіх негативних
ситуаціях.
Моя душа досконала і цілісна.
Моє тіло відображає бездоганність душі
[14, с. 671].
Якщо промовляти афірмації з радістю і
бажанням, вони допоможуть швидше. І не
треба забувати про контроль над своїми
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словами і висловлюваннями, бо вони також
наші афірмації.
Дія афірмацій суттєво підсилюється
візуалізацією.
Візуалізація – це наші концентровані
наміри, втілені у вигляді мисленнєвих образів.
Візуалізація спрямовує імунну систему
людини і керує її діями. Що краще
візуалізація відображає реальність, то точніше
вона управляє діями імунної системи.
Займаючись візуалізацією, ми створюємо
ясний, позитивний образ, який підкріплює
афірмацію.
Ми візуалізуємо постійно: уявляємо собі
речі, які відбулися з нами в минулому або те,
чого ми хочемо або боїмося в майбутньому.
Під “заняттями візулізацією” мається на увазі
створення в мозку позитивної картини події,
яку хотіли б пережити.
Коли ми чітко щось бачимо у візуалізації,
то отримуємо доступ до універсальної бази
даних, яку вчені називають полем квантової
інформації, ноосферою. Інтуїція – це спосіб
„підслуховувати“, черпаючи інформацію з
цього поля, яке пронизує увесь Всесвіт й
оточує усіх нас.
Техніка візуалізації – це створення зорових
образів бажаних ситуацій. Візуалізацію легко
здійснювати дітям, тому що у процесі
візуалізації ключову роль відіграє уява (саме у
дитячому віці уява дуже багата). Незалежно,
чи йдеться про складання іспиту, чи про появу
нового друга, ця техніка дає чудові
результати.
Для дитини природно фантазувати, мріяти,
переноситися подумки у незнайомі ситуації.
Уява у дітей розвинута дуже сильно, і вони
радіють кожній можливості використати її,
тому легко приймають ідею візуалізації. Їх
навіть не треба вчити цього, достатньо лише
спрямувати уяву на позитивні образи.
Творча візуалізація не може нам
зашкодити. Це – засіб для розблокування і
видалення бар’єрів, які ми самі створюємо.
Проте треба пам’ятати, що вона ефективна
лише тоді, коли узгоджується з нашим вищим
призначенням та інтересами всіх інших, не
спрямована на шкоду іншим.
Луїза Хей наводить декілька застережень
до занять візуалізацією:
1) візуалізації не мають суперечити нашим
особистісними якостям, інакше вони не
принесуть користі. Треба використовувати
візуалізації, які не ображають нас на

підсвідомому рівні (не несуть у собі агресії та
інших негативних почуттів);
2) якщо у нас хтось хворий серед друзів чи
близьких, не нашкодьте їм, постійно думаючи
про них як про хворих. Потрібно уявляти їх
здоровими, посилати їм позитивні сигнали,
пам’ятаючи при цьому, що зцілення –
виключно їхня справа [14, с. 524].
Про візуалізацію та її позитивний ефект у
лікуванні хвороб написано багато книг. Якщо
ми
змінюємо
наші
уявлення,
зміни
відбуваються і на фізичному рівні. Вони
можуть бути позитивні чи негативні, залежно
від того, що ми думаємо або уявляємо.
Є сотні образів і способів візуалізації, які
ми можемо використовувати, щоб увійти в
контакт з нашими тілами. Не обов’язково
знати анатомічно, як виглядає чи діє
відповідна частина тіла, – достатньо її образу.
Хей
для
зцілення
від
раку
Луїза
використовувала образ прохолодної чистої
води, яка омивала все тіло і забирала все
сміття, усю хворобу. Імунну систему можна
уявляти як армію, яка захищає нас, як команда
прибиральників чи садівників, які виривають
бур’яни, або як будь-який інший образ.
Позитивна візуалізація для зцілення
складається з трьох частин:
1. Образ проблеми, болю або хвороби,
хворої частини тіла.
2. Образ позитивної сили, яка знищує цю
проблему.
3. Образ тіла, яке відновлюється на шляху
до міцного здоров’я, а потім живе легко й
енергійно [14, с. 667–668].
Кожен може створювати свої власні
оздоровчі методи. У нас чудова уява.
Потрібно використати її в позитивному плані,
щоб допомогти зціленню. Для чого витрачати
час, уявляючи собі гірший сценарій, коли
можна використати ту ж саму енергію для
вироблення позитивного погляду на речі,
який, своєю чергою, допоможе нам досягти
кращого стану здоров’я і чудесних змін у
собі.
Щоб ефективно залучити силу думки,
слова, позитивного наміру для досягнення
здоров’я і кращого життя, потрібні знання, які
можна
отримати
завдяки
постійній
самоосвіті. Просвітницьку роботу мали би
проводити вчителі, вихователі, священики,
науковці, психологи, соціальні працівники та
інші фахівці, які працюють у царині
духовного розвитку, духовно-морального
становлення особистості.
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Як підвищити духовний рівень сучасної
людини? Найважливіше – це очищення.
Потрібно очищати душу, розум і тіло. Друга
умова – служіння. Служіння Богові, МатеріЗемлі, людству, своєму народові, ближньому.
Іван Огієнко запропонував формулу духовного преображення, свого роду виховний
ідеал: “Служіння Богові через служіння
своєму народові”. У міру витончення і
духовної трансформації людини, перенесення
без нарікань випробувань і життєвих
труднощів духовна сила приходить від Бога.
Стає зрозуміло, що хвороба є відхилення
від шляху розвитку Всесвіту і дається людині
не як покарання, а як можливість зрозуміти
свою помилку. Відомо, що старці уникали
традиційного лікування, прагнучи побороти
або трансформувати недугу на духовному
рівні.
Якщо лікувати органи і системи організму,
не торкаючись при цьому безпосередньої
причини захворювання, то можливі лише
тимчасові поліпшення. Хворобу не можна
просто так усунути з організму, бо вона може
виявитися з новою силою в іншому місці, але
вже із серйознішими наслідками. Насамперед
треба усунути духовну і психічну причини
захворювання, тоді людина відновлює
втрачену цілісність.
Отже, шлях до здоров’я – це відновлення
цілісності між фізичним, душевним і
духовним світами людини. Він включає
розуміння таких основоположних позицій:
– В основі будь-якої недуги лежить
егоїстичне – спотворене – світосприйняття.
– Здоров’я – це здатність бути в єдності зі
собою і світом.
– Хвороба – це не покарання, а механізм,
засіб, за посередництвом якого людина здатна
віднайти і осмислити власні помилки та
омани.
– Хвороба покликана повертати людину до
всезагальної гармонії.
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– Щоби зцілити тіло, дух і душу, треба все
собі пробачити.
– Щоб стати господарем самому собі,
треба цього навчитися [4, с. 182].
Виховання культури здоров’я особистості
має на меті прищепити їй навички практичної
духовності, навчити її стати господарем свого
життя,
творцем своєї реальності, свого
здоров’я і благополуччя, свого життєвого
успіху.
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НАШІ МАНДРІВКИ
Тамара Ковальчук

Подорожуємо Україною: Чернеча гора
Напередодні Дня Святої Трійці (П’ятдесятниці) та Дня Святого Духа (2 червня 2012
року) жіночий клуб «Гармонія» на чолі з його
головою – доцентом Мельничук Тетяною
Федорівною вирушили до Канева та
Золотоноші. Того дня відбувалося клечання
всіх храмів, які нам пощастило відвідати:
Успенського собору в Каневі, Покровської
церкви Божої Матері, Спасо-Преображенського собору, Свято-Покровської церкви, храму Іоанна Богослова (Іоанно-Богословський
скит) Свято-Покровського Красногірського
жіночого монастиря ХVІІ століття, що
розкинувся поблизу міста Золотоноші. Всюди

пахло липовим цвітом, аїром, квітами, листям
берези та клена. Напевно, сходження Святого
Духа почалося тоді, коли ми ступили на
«святую святих» – Чернечу гору, де похований Тарас Григорович Шевченко. «То
дивний геній вибрав собі це місце, може, одне
з найкращих у світі. Це почує кожний, хто
стояв на Шевченковій могилі і дивився на
широку Дніпрову рівнину, на дивні завіси гір
і на сизу далеч вище Канева, цю третю
найчудовішу картину. Повік не забуде цього
дивного місця, хто бачив його хоч раз на
віку», – писав Іван Нечуй-Левицький.
***

Біля підніжжя Тарасової гори нас
зустрічають 19 скульптур Шевченкових
персонажів. Це – Шевченкова алея. Ми в
серці України – на могилі Кобзаря. Поклавши
кошик квітів до підніжжя пам’ятника, ми
піднесено заспівали. Народна артистка
України Наталія Шелепницька розпочала
«Реве та стогне Дніпр широкий», за нею
Тетяна Мельничук, а далі всі гармонійчани…
Іноземці біля підніжжя зачудовано вслухаються у Шевченкові слова, сивий ДніпроСлавутич підхоплює мелодію і несе вниз за
течією… Пісня, Чернеча гора, її енергетика
запалює невгасимий вогонь любові до
незабутнього співця України, до Шевченкового краю, до нашої Батьківщини. Тут, на
горі, легко дихається і думається, хочеться
вклонитися безсмертному поетові, постояти,
помріяти, поспівати пісень на слова поета,
повести розмову про його долю і долю
України. Тут – витоки духовності української.
Хотів мати Тарас хатинку між мальвами над
Дніпром, план і проект якої виконав сам, а
дістав вічний спочинок і народну пам’ять.
Я тільки хаточку в тім раї
Благав і досі ще благаю,
Щоб хоч умерти на Дніпрі,
Хоч на малесенькій горі…

Не судилося збудувати хатинку… Як
мовить народний переказ, Тарас Шевченко,
який мав у той час одружитися, замовив у
Кролевці, що здавна славився ткацтвом,
червоно-білі весільні рушники з півнями
майстрові Демидові Кошуку. Кошук виткав
рушники і чекав поетового приїзду за ними,
але виткані з любов’ю рушники майстер вже
поклав на домовину Тараса Шевченка. Ця
хвилююча легенда живе серед кролевчан і
донині [6].
Помер поет у Петербурзі і був похований
на Смоленському кладовищі. Та друзі
домоглися перепоховання і 22 травня 1861
року було виконано останню волю поета.
Поховано було Т. Г. Шевченка на Чернечій
горі у Каневі, яку згодом нарекли Тарасовою.
Сучасного вигляду Шевченківський меморіал набув 1939 року, коли 18 червня на
могилі Кобзаря було відкрито пам’ятник
(скульптор М. Манізер, архітектор Є. Левінсон) і літературно-меморіальний музей
(архітектори В. Кричевський, П. Костирко).
Проте це відкриття має свою історію.
Тарасові Шевченку не дали спочинку навіть
через 125 років від дня народження. Мало хто
і неохоче згадує події 1939 року. На могилі
мали встановити монумент, який височіє
донині. Все робили поспіхом, як завжди
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перед ювілеями. Тодішня могила була
високим курганом, дощі розмивали землю,
люди підсипали могилу, і ніхто не знав
напевне, де саме лежить домовина з тілом
Шевченка. Вирішили розкопати курган і
знайти склеп з труною. Спеціально створена
урядова комісія, до якої входили партійні
діячі, наркоми, енкаведисти, місцева влада
(навіть більшовичка Надія Цвинтарна, яка
тоді очолювала МТС) мала конкретну мету –
знайти могилу. Коли кирка наткнулася на
склеп з жовтої цегли, який вимурували 22
травня 1861 року, членам комісії закортіло
подивитися, що всередині. А далі –
самодіяльність… наруга над могилою…
Ніхто не мав права виймати і відкривати
труну, але відкрили. Шевченко лежав у трьох
домовинах (дубовій, свинцевій і сосновій).
Вийняли одну домовину, потім з другої
зірвали замок, вийняли третю і не встояли
перед спокусою глянути на прах поета. Коли
відкрили домовину, то побачили, що навіть
через 78 років після смерті Тарас Шевченко
лежав у труні, як… живий! Перехрестилися
навіть партійні діячі! Перелякані члени
комісії, швидко закрили труну, замурували
три домовини у склепі, склали таємно акт
перепоховання і домовилися мовчати про
побачене [4]. Але серед людей поповзли
чутки про те, що Шевченко Святий…
Лише наприкінці 1970-х років одна з
членів спецкомісії, Надія Цвинтарна, орденоносна більшовичка, яка тоді очолювала МТС,
наважилася розповісти про феномен Шевченка. Згадала і про те, що поряд з тілом
Тараса Шевченка лежав незотлілий «Кобзар»,
кілька сухих гілочок і майже неушкоджена
релігійна стрічка. Нетлінність останків
Т. Шевченка є свідченням обраності Богом та
й Чернеча гора має особливу ауру, сприятливе біомагнітне поле. Недарма ченці обирали це місце для своєї обителі, а козаки тут
поховали Івана Підкову та отамана Івана
Сірка.
«…історія Шевченкової могили – це ціла
глава, кінцева глава в історії його життя…
велична, як епілог, як сказання про
пам’ятник-могилу, що впродовж кількох
десятиліть була єдиним скарбом України, не
стертим з лиця землі всезнищуючим
самодержавством, а тепер є живим символом
зростаючих творчих сил, національною
святинею» (Всеволод Чаговець, 1928).
На думку Павла Мовчана, «все життя
Шевченка було подвигом. Нічого дивного в
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тому, що побачили члени комісії у 1939 році
немає. І я переконаний, що згодом, не за
нашого з вами буття, Церква канонізує Тараса
Григоровича як святого…» [4].
З наукового погляду цей факт поясненню
не підлягає (а не вірити їм таки не можна –
все ж таки урядова комісія!), то інакше як
дивом його назвати не можна. Все це важко
зрозуміти, осмислити, але це не означає, що
такого не було.
Отець Олександр Двинятин, настоятель
Святовоскресенської церкви, секретар єпархіального управління Православної Церкви
Київського патріархату, стверджує, що такі
випадки Церкві відомі. У такий чудесний
спосіб ми отримуємо доказ того, що людина
жила праведним життям і такі ознаки
нетлінності Церква трактує як святість. Хоча
й це неоднозначно: тіло може бути зітлілим, а
людину визнають святою. Або навпаки – тіло
нетлінне, але померлого не називають святим
[4].
Народна цілителька Марія-Стефанія гадає,
що такі люди, як Шевченко, ведуть
доброчесний спосіб життя і не розтрачують
дарованої їм енергії. Після смерті ця енергія
може зберігатися у тілі, в кістках і якщо вона
дуже потужна, то зберігає тіло нетлінним до
ста і більше років [4].
Якими б різними не були думки про
феномен Шевченка в земному житті й у
вічності – не міліє потік відвідувачів
Тарасової гори, що стала центром єднання
навколо ідеї Соборності України. Кожного
дня йдуть вклонитися Кобзареві його
шанувальники з різних куточків України, з
багатьох країн світу.
Сюди прийшов й Олекса Гірник у 1978
році, але, на жаль, не тільки з метою
пошанування великого поета. Біля могили
Т. Шевченка вночі 21січня 1978 року на знак
протесту проти тогочасного режиму пішов у
вічність цей калушанин. На цьому місці
встановлено пам’ятний знак. Недалеко від
нього – меморіальна плита на могилі
І. О. Ядловського – доглядача могили
Т. Г. Шевченка та пам’ятник-хрест 1884 року,
який замінили у 1923 році на пам’ятник
скульптора К. Терещенка.
Крім могили Кобзаря і музею, на горі є
Тарасова світлиця (збудована на народні
кошти 1884 року, відтворена у 1991) –
перший народний музей, тихий, затишний,
наповнений українським духом куточок, який
кожного повертає до наших першоджерел. Ця
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маленька хатина під солом’яним дахом
випромінює велике світло любові до Кобзаря.
Першим експонатом у цьому музеї став
«Кобзар» Тараса Шевченка, якого сюди
приніс Василь Степанович Гнилосиров. У
1897 році з’являється книга вражень, яку
розпочато словами із послання «І мертвим, і
живим…»:
… І всі мови
Слов’янського люду –
Всі знаєте. А своєї
Дастьбі… Колись будем
І по-своєму глаголать,
Як німець покаже.
Та до того й історію
Нашу нам розкаже.
Отоді ми заходимось!...
------------------------------Чи так, батьку отамане?
Чи правду співаю? [6, 7]
Першим, хто поставив свій підпис у книзі
вражень 5 червня 1897 року, був великий
український композитор, основоположник
української класичної музики Микола Лисенко. І пишуть цю книгу ось уже 115 років.
«Я знову з тобою, Тарасе. Тиха, сердечна
розмова, і вже впродовж 22 літ першими вітає
велета Духа “Червона калина” зі Львова.
Низький уклін кожній людині, яка оберігає
нашу святиню», – записала заслужена
артистка України Марія Сорока 22 травня
2008 року до книги вражень [6, с. 38]. У 70
томах книги вражень «Тарасової світлиці» є
запис В’ячеслава Чорновола – земляка
Т. Г. Шевченка – 22 травня 1993 року: «Це –
хата мого дитинства… Така самісінька була у
моєї бабусі. У таких хатах виростала, боролася, страждала і відроджувалася Україна.
Слава нашому народові, що витримав, що
вистояв і, що завжди буде!» [6, с. 40].
Записи ведуть академіки і художники,
письменники і поети, актори і співаки, відомі
і маловідомі люди, чиновники і щирі українці
з діаспори… Тут була Леся Українка, яка
разом з Маргаритою Комаровою вишила
рушник на портрет Т. Г. Шевченка; у 1889
році тут була і Катерина Білокур, що
прийшла за порадою «про те святеє
малювання». А ще Іван Нечуй-Левицький у
1880 році, Михайло Коцюбинський у 1890
році, Олена Пчілка у 1909 році, Микола
Вороний у 1914 році, який записав: «Коли ми
входимо вперше в незнаний ще храм або
наближаємось до святого місця, то ступаємо

обережно із затаєною цікавістю розглядаємось кругом. В ту хвилину всю нашу
істоту переймає побожний настрій і почуття
пошани до Генія. Те саме почуваємо ми,
переступаючи поріг Тарасової світлиці.
Почувається, що в цій просторій кімнаті,
чепурно прибраній рушниками і плахтами,
прикрашеній великими портретами поета,
витає дух нашого національного Генія.
Боязко
сполохати
урочисту
тишу,
обмінюємось кількома короткими фразами
впівголоса або пошепки…» [2].
Речі в Тарасовій світлиці зберігають
атмосферу того часу, коли жив доглядач
Шевченкової могили – Іван Олексійович
Ядловський з родиною, для якого могила
поета була «святая святих». Він мав трьох
доньок і шістьох синів, був неабияким
майстром: вирізував з дерева ковганки,
дерев’яні ложки, рублі для прасування
білизни, а також шив взуття. «У світлиці тій,
не дуже великій, вздовж стін стоять широкі
ослони, застелені різнобарвними, дуже
красними килимами місцевого виробу…
Проти вхідних дверей стоїть стіл простої
роботи, застелений білою скатеркою, а на
столі лежить красно оправлений “Кобзар”. На
стіні, проти стола, висить великий портрет
Т. Шевченка, хорошої роботи олійними
фарбами… З обох боків портрета висять кінці
багато вишиваного рушника…», – так писав
М. Коцюбинський [3, с. 40].
Тут стіл і мисник, лави, у кутку біля лав –
ікона «Образ Різдва Христового», оздоблена
вишитим рушником. Це найпочесніше місце в
хаті. На Святий вечір на покуті ставили кутю,
прикрашеного Дідуха, сідала вся родина. А
ще багато трав на долівці, чебрець і м’ята, на
стінах – віночки з польових квітів. Тут
Шевченків дух і пахощі України!
«Світличка чепурненька, вбрана плахтами
та рушниками, що висять на образах та на
портреті. Є там, між іншим, гарні шовкові
рушники, що вишивала дочка Михайла
Комарова вкупі з Лесею Українкою… На
столі лежить книжка творів Шевченкових і
книжка для записів гостей. Отже, й записують
там гості свої вражіння, все, що прокинеться
в серці в сьому величному куточку» [5].
Тарасова світлиця і Чернеча гора – святе
для України місце, і той, хто сюди приїздить
– це відчуває. Якось восени журавлиний клин
пролітав над курганом у вирій. Птахи ж
ніколи не змінюють свого порядку, але над
могилою Шевченка немов збилися з курсу:
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тричі ламали свій клин, жалібно курликали і,
тричі облетівши навколо могили, полетіли
далі. Це для нас – незбагненне. Як і
незбагненне трагічно-святе життя Великого
Шевченка!
Такі люди, як Т. Г. Шевченко, народжуються один раз на століття – вони обрані
Богом. Він був щирим християнином, через
поезію наставляв своїх земляків, підводив з
колін, боровся з нечестивими, закликав
любити Україну всім серцем:
Свою Україну любіть,
Любіть її во время люте,
В остатню тяжкую минуту
За неї Господа моліть [7, с. 20].
Все життя Т. Г. Шевченка завжди буде
дороговказом для нащадків: як потрібно
любити Україну, боротися за щастя і долю
рідного народу. І сьогодні, як ніколи,
актуальна поезія Т. Г. Шевченка, ми твердо

І ще один незабутній спомин – знайомий
до болю почерк у книзі спогадів музею
Т. Г. Шевченка. Галина Гнатівна Хоткевич
1989 року записала так: «…У дев’ять років
мене залишили без батька. Більше п’ятдесяти
років, Тарасе Григоровичу, ти був для мене
батьком… “Тарасик”, “Тарас”, “Тарас Григорович” і “Шевченко”…». Галина Хоткевич
написала назви творів роману-епопеї Гната
Хоткевича «В сім’ї геніїв» про Тараса
Григоровича Шевченка, які видавництво
«Лім» відзначило як: «…Найбільший і
найцікавіший твір про Тараса Шевченка».
Проте не судилося – частину роману-епопеї
було надіслано на рецензію у ЦК партії, і
звідти вона вже не повернулася. Понад десять
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знаємо, що вічно буде жити народ, який вміє
шанувати своїх геніїв, що зберегли славу
предків і рідної землі.
Музейна
колекція
Шевченківського
Національного Заповідника налічує понад 20
тисяч унікальних пам’яток, серед яких
меморіальні речі та офорти Тараса Шевченка,
рідкісні видання його творів, високохудожні
твори українських та зарубіжних митців,
шедеври народної художньої творчості, цінні
архівні документи, фото- і кіноматеріали,
аудіо- та відеозаписи знаменитих бандуристів
і кобзарів. При Заповіднику діє наукова
бібліотека, фонди якої налічують 23 тисячі
примірників. Але чомусь таке відчуття, що
розкішний музей біля могили Пророка з
багатьма раритетними експонатами, належить
не йому, а комусь іншому… Розкіш поет
бачив, хіба що гостюючи у друзів.

років виснажливої праці Гната Хоткевича над
романом-епопеєю про Т. Г. Шевченка загубилися у коридорах ЦК партії, як і сам автор в
застінках НКВС.
З думами про Тараса Шевченка, про
побачене, почуте і пережите ми пройшлися
вулицями Канева, помилувалися Канівськими
горами і кручами, які були ареною багатьох
історичних подій, відчули героїчні, трагічні і
величні сторінки Канівської минувшини в
історичному музеї (1991 року заснування),
який з 2008 увійшов до складу Шевченківського національного заповідника як
науково-дослідний відділ «Канів від давнини
до сучасності».
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Споглядаючи сучасне місто, думами
летимо до витоків. Справжній вік міста
невідомий. Археологи дійшли висновку, що
люди жили у цій місцевості ще за кам’яної
доби, тобто 10-40 тисяч років тому. Сьогодні
в музеї 11,5 тисяч експонатів. У величезній
колекції кераміки, від нового кам’яного віку і
до ХХ століття, є вироби трипільської доби.
Орнаментований посуд та ритуальні статуетки, виготовлені понад 5 тисяч років тому, досі
зберігають позитивний енергетичний заряд
прадавньої української культури.
В експозиції відділу дізнаємося про славну
минувшину. Майже 40 тисяч років тому на
території Канівщини з’явилася людина. Тут
можна побачити макет житла первісних
мисливців, кістки викопних тварин (мамонта,
північного оленя, бізона), на яких вони
полювали, а також примітивні крем’яні та
кістяні знаряддя праці, які використовувалися
у побуті десятки тисяч років тому. На
території Канівщини знаходились літописні
міста: Родень, Заруб, Канів, Товарів. Це були
форпости на південно-східному кордоні
Давньоруської держави, під стінами яких
часто
розбивалися
орди
численних
нападників.
Виставка «Канівщина – козацький край»
знайомить нас з історією Доби Козаччини.
Тут ми дізнаємось про славних козацьких
ватажків: Байду Вишневецького, Івана
Підкову, Самійла Кішку…
Виставка «Старожитності Канівщини»
переносить нас на 150 років назад. Ми
зачудовано розглядаємо побутові речі, фото,
документи, які достойно представляють старе
місто.
На Дніпровій горі біліє Успенський собор,
який у день нашого перебування, ошатно
вдягнувся у зелень, бо ж Трійця. Це найдревніший у Каневі архітектурний пам’ятник, що
в давнину називався церквою святого Георгія.
У 1144 році його збудував великий князь
Всеволод Ольгович – батько героя «Слова
про Ігорів похід» Святослава Всеволодовича.
Собор вражає своєю величністю. Під час
монголо-татарського нашестя притулку у
цьому храмі шукали місцеві жителі. Та на
прохання настоятеля не вбивати прихожан і
не руйнувати святиню, ординці не зважали…
Священика та вірних храму було знищено.
Сьогодні неподалік храму – з хрестом і
макетом собору в руках, він увічнений у
бронзі і граніті.

З моменту заснування Успенського собору
ведуть офіційний літопис Канева. Собор в
об’ємно-планувальній структурі повторює
тип Успенського собору Києво-Печерської
Лаври. Саме тут відспівували Т. Г. Шевченка
22 травня 1861 року.
На Дніпровій горі, де нині меморіальний
парк, стояв замок. Споруда не збереглася до
наших днів, але канівчани передають з
покоління у покоління перекази про таємничі
підземні ходи, які розбігалися від замку та
Успенського собору в різні боки аж до
Дніпра.
Неподалік, у парку, погруддя на могилі
письменника-військовика Аркадія Гайдара,
який загинув 1941 року біля села Ліпляве
Канівського району. У 1966 році на кошти
школярів, зароблені збором макулатури та
металобрухту, була збудована бібліотекамузей Аркадія Гайдара. У Меморіальному
парку знаходиться стела та барельєф на
могилі Олександра Ленського, монумент
Матері, братська могила та пам’ятник воїнам,
які загинули під час визволення Канева.
Вулиця Леніна відома пам’ятником героям
бронепоїзда, пам’ятним знаком Героям –
уродженцям Канівщини, погруддям Олега
Кошового. На вулиці Монастирок –
пам’ятний знак Івану Підкові, а на Київській
– пам’ятник розстріляним у Берестовецькому
яру. Ось так у визначних місцях Канева
переплетені долі людей, світогляди, епохи і
культури…
За кілька кілометрів від Канева – на
Прохорівській землі – у 1839 році оселився
вчений і викладач Київського університету
Михайло Максимович. Погостювати у садибу
до Максимовичів заїжджали знамениті
письменники, художники, артисти. Герцен
називав його своїм вчителем. Улітку 1859
року Тарас Шевченко гостював у Максимовичів. Тут він змалював наддніпрянські
краєвиди, написав поему «Марія», портрети
Михайла Олександровича та його дружини
Марії Василівни Максимовичів. До наших
днів збереглися свідки перебування на
Михайловій горі видатних людей – сосна
Гоголя та дуб Шевченка. 600-річний дуб
Тараса Шевченка, під яким поет колись
відпочивав та милувався краєвидами Канівських гір, нагадує нам про зв’язок поколінь,
швидкоплинність земного життя і вічність
Всесвіту.
Канівщина – це мальовнича перлина
України, де зародилася одна з найдавніших
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цивілізацій. Особливу роль відігравала Канівщина в добу Козацької держави, зокрема, у
період визвольних змагань 1648-1654 років:
«Горить Корсунь, горить Канів,
Чигирин, Черкаси,
Чорним шляхом запалало,
І кров полилася,
Аж у Волинь…»;
«…Спасибі, дідусю, що ти заховав
В голові столітній ту славу козачу:
Я її онукам тепер розказав.» (уривки з
поеми Т. Г. Шевченка «Гайдамаки») [7].
Далі наш шлях пролягав до Золотоноші,
перша письмова згадка про яку датується
1576 роком у заповіті князя Богуша
Корецького. У 1616 році Золотоношу
описують як місто, обнесене валом, в якому
щотижня проходили торги і щорічно –
ярмарок. У 1635 році воно одержало
Магдебурське право.
У 1620-х роках Золотоноша – досить
значне поселення, де стояла Золотоніська
козацька сотня. У визвольній війні 1648-1654
років вона зіграла значну роль у розгромі
ворожого авангарду під Жовтими Водами і
головних сил польських військ під Корсунем.
Золотоніський край славиться родючими
ґрунтами,
золотими нивами, блакитними
розливами Дніпра, привітними людьми. У
період існування Київської Русі золотоніські
землі входили до Переяславського князівства
й були форпостом оборони держави від
кочівників. У період козацької доби Золотоніщина була однією з колисок українського
козацтва, у роки Хмельниччини на території
краю було створено Кропивнянський полк,
осавулом якого був легендарний Нестор
Морозенко.
У Золотоноші здобув початкову освіту
перший ректор Київського університету
Михайло Максимович. У 1910 році тут був
відкритий перший на лівобережжі стаціонарний театр на 500 місць. Наталія Ужвій –
зірка театрального мистецтва, розпочала свій
творчий шлях саме на цій сцені. Згадки про
Золотоніський край є у повістях Тараса
Шевченка «Наймичка» та «Близнецы», а в
його «Археологічних нотатках» є запис про
Золотоніську дорогу, що єднала це повітове
містечко з Переяславом. У центрі міста та на
території
школи-інтернату
встановлені
пам’ятники поету. У міському краєзнавчому
музеї створена експозиція, присвячена
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видатному землякові. Парк культури і
відпочинку та одна з кращих вулиць міста
носять ім’я Шевченка.
Поблизу міста Золотоноші, в селі Бакаївка,
знаходиться відомий далеко за межами
України Свято-Покровський Красногірський
жіночий монастир, заснований у ХVІІ
столітті. У ті давні часи територія сьогоднішнього Красногірського монастиря була
безлюдним островом. Навесні тут розцвітали
яскраво-рожеві квіти на кущах, які в народі
називали «диким персиком». Здалеку весь
острів здавався червоним. Народна назва
«червона гірка» закріпилася за пізніше
збудованим монастирем.
Існує багато легенд про історію самого
монастиря, першу ікону Пресвятої Богородиці – Корецьку, яку монах вирізав на корі
дерева. Пізніше Цариця Небесна благословила заснований тут чоловічий монастир
іконою,
яка
з’явилася
на
дубі
–
«Дубенською».
У монастир приходили козаки, які хотіли
спасти свою душу після довгого козацького
життя. На самій горі вони побудували велику
дерев’яну церкву Св. Вмч. Георгія Переможця.
У 1859 році був вибудуваний кам’яний
Покровський храм, а у 1767–1771 роках –
великий кам’яний Преображенський собор (за
проектом відомого архітектора І. Г. Григоровича-Барського). Цей храм і сьогодні є
окрасою Золотоноші та всієї Черкащини.
У 1789 році Указом Святійшого Синоду
Красногірський монастир почав функціонувати як жіночий. Сюди був переведений
Київський Іоанно-Богословський жіночий
монастир. Важким для монастиря був
1922 рік. Як і багато інших, він був закритий.
Спочатку тут був дитячий інтернат, а
згодом – дім для інвалідів.
На території Красногірського монастиря є
криниця на джерелі Святителя Софронія
Іркутського. Не тільки джерело, а й увесь
монастир у квітах: «Зима пройде, дощ
відійде… квіти являються на землі…» (Пісн.
2, 11-12). Сюди йдуть люди, щоб збагатитися
високою духовністю. У цих святих місцях
звеличується душа – і співає, і сумує, і
вірить…
Ми ходили стежками перших ченців,
настоятелів, архієпіскопів, митрополитів,
владик,
святителя
Софронія,
сестер;
милувалися храмами, їхніми інтер’єрами,
іконами і думали про вічне… Незважаючи на
не дуже привітне ставлення сестер до
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прибульців, наше перебування у Красногірському жіночому монастирі запам’ятається
надовго. Якщо Канів – це катарсис
(очищення!), це Шевченко, це наша славна
минувшина, то Золотоноша – це Божественне
світло і гармонія душі.
Сьогодні Шевченківський край – потужний історико-культурний, науково-дослідний,
туристичний і духовний центр України. Це
край гостинних людей, земля, багата
надзвичайною природою та архітектурними і
сакральними пам’ятками. Серце цього краю –
Канів – був включений до переліку туристичних об’єктів чемпіонату Європи з футболу
«Євро-2012». Вшанування у 2014 році 200-ї
річниці з дня народження Т. Г. Шевченка
відбуватиметься під егідою ЮНЕСКО, яке
проголосило його Роком Тараса Шевченка.
Щороку Шевченківський національний
заповідник відвідують понад сто тисяч
туристів з України і різних зарубіжних країн.
На базі Заповідника організовують і

проводять загальнонаціональні та регіональні
наукові конференції, міжнародні фестивалі,
конкурси тощо. «Тарасову гору видно всій
Україні! Видно її сьогодні всім континентам
земної кулі. Ніколи стежки сюди не
заростуть. Світочів своїх людство ніколи не
забуде!», – писав Олесь Гончар.
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НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ
Михайло Зарічний

На межі літератури і математики
Термін «література формальних обмежень» вживається на позначення сукупності
усіх літературних творів, утворених за
допомогою
різного
роду
формальних
комбінувань елементів тексту, зокрема,
окремих літер, слів, фраз, рядків, абзаців і т.
п. Синонімом до «літератури формальних
обмежень» є «комбінаторна література».
Такий різновид літератури перебуває десь
посередині між літературою і математикою.
Здавалося б, навіщо накладати на текст
обмеження, тоді як творці прагнуть свободи
самовираження. Щоби наблизитись до
відповіді на це запитання пригадаємо, що
закони віршування вже є прикладами
обмежень. Власне, боротьба між рамками
суворих законів жанру і прагненнями
висловити ідею і є важливою складовою
частиною мистецтва. В історії літератури

формальних обмежень відома діяльність
французької групи УЛІПО (фр. Oulipo,
скорочення від OUvroir dе LIttérature
POtentielle – майстерня потенційної літератури), що її заснували письменник Рамон
(Реймон) Кено та математик Франсуа Ле
Ліонне.
Група
поставила
вивчення
літературних обмежень на систематичну
основу. Для більшості читачів анаграми,
паліндроми (про них далі), ліпограми (тексти,
що не містять однієї або декількох літер
алфавіту), акровірші (акростихи — вірші, в
яких перші літери рядків утворюють слово
або речення), тавтограми (тексти, в яких усі
слова починаються з однієї вибраної літери) є
не більше, ніж грою, проте для учасників
групи ці та інші формальні обмеження стали
предметом скрупульозного дослідження.
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У цій статті ми заледве зачепимо лише
деякі, можливо найбільше дотичні до математики, аспекти комбінаторної літератури.
Частина згаданих вище комбінаторних
перетворень тексту базується на понятті
перестановки, тобто довільного взаємно
однозначного відображення деякої множини
в себе. Перестановки записуються у вигляді
матриці, що складається з двох рядків: у
першому рядку записано елементи множини,
а другий рядок під кожним елементом
першого рядка містить образ цього елемента.

 12345 

 позначає
Для прикладу, матриця 
 23154 
перестановку, при якій образом 1 є 2, образом
2 є 3, образом 3 є 1 і так далі. Коли відомо,
про який перший рядок іде мова (як правило,
це буде множина натуральних чисел від 1 до
n, записана у порядку зростання), позначення
для перестановки спрощують, подаючи лише
другий рядок. Отож, у нашому прикладі
перестановка буде виглядати так: (23154).
Число Pn всіх перестановок множини з n
елементів нескладно обчислити. Маємо,
очевидно, P1=1. Знаючи число Pn-1, нескладно
обчислити Pn: маючи рядок чисел від 1 до n-1,
записаних у довільному порядку, елемент n
можна помістити на n позицій, щоб одержати
рядок чисел від 1 до n (перед рядком, між
кожними сусідніми двома числами, та після
рядка). Звідси одержуємо, що Pn =nPn-1, а
=n(n-1)(n-2)…1.
Число
Pn
отже,
Pn
позначають також n! (читається «n
факторіал»):
1!=1, 2!=2, 3!=6, 4!=24, 5!=120, 6!=720,…
Бачимо, що
n! швидко зростає при
зростанні числа n. Скажімо, 10!= 3628800.
Число n! можна інтерпретувати як число всіх
можливих слів довжини n, що їх можна
утворити з n попарно різних літер.
На понятті перестановки ґрунтується
метод комбінаторної літератури, що носить
назву анаграма. Анаграма є одним з
популярних засобів літератури формальних
обмежень. Власне, саме слово «анаграма»
означає переставляння літер (іноді звуків)
слова чи словосполучення, яке у результаті
дає інше слово чи словосполучення
(грецькою: ανα- – знову та γράμμα – літера).
Наведемо деякі приклади анаграм:
рівний – вірний
варіант – на траві
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материк – метрика
реаліст – селітра
директор – кредитор
адаптер – петарда
атлант – талант
білорус – лісоруб
Можна також
словосполучень:

розглядати

анаграми

А репортер – «ретро» пера.
Я і Езоп – поезія.
"О, анаграм омана, гра..."
У знаменитій скоромовці
«На дворі трава,
На траві дрова»
другий рядок є анаграмою першого.
Англомовну анаграму
eleven + two = twelve + one
приписують Льюїсові Керолу – авторові
відомих творів про Алісу. До речі, коли цю
рівність записати цифрами – теж вийде
(числова) анаграма: 11+2=12+1.
Зараз анаграма перетворилася в один з
літературних прийомів, за допомогою якого
пишуться твори різних жанрів, зокрема,
поезії. Особливо часто нею послуговується
сучасний російський поет Костянтин Кедров
– у нього анаграма стала чи не основним
стилістичним прийомом.
У
середні
віки
була
традиція
зашифровувати свої наукові відкриття за
допомогою анаграм. Робилося це з метою
утвердження пріоритету – тоді ще не існувало
авторського права. На початку 17-го століття
Галілей зробив відкриття, яке повідомив
своїм науковим кореспондентам (серед них
був і Йоган Кеплер) у вигляді анаграми:
s mais mrm il m epoe taleum ibun enugttauiras
Кеплер спробував цю анаграму розшифрувати. Вилучивши дві літери (зайві літери
іноді додавалися до анаграм, щоби ускладнити дешифрування), він одержав такий
латинський текст:
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Salue umbistineum geminatum Martia proles
(«Привіт вам, близнята, Марса породження»)
Щоб оцінити обсяг праці Кеплера,
завважимо, що кількість всеможливих
анаграм (перестановок) з початкового
галілеєвого тексту – це 35-значне число! Та,
на жаль, ця Кеплерова праця була марною –
він помилився, а правильна відповідь (теж
після відкидання двох зайвих літер)
стосувалася Сатурна:
Altissimum planetam tergeminum observavi.
(«Найвищу планету потрійною спостерігав»)
Мабуть, анаграма є одним з найпростіших
методів словотворення, тому саме таким
шляхом одержувалися відомі псевдоніми:
Вольтер (Voltaire) – Arouet l(e) j(eune), Аруе
молодший, Харитон Макентин – Антиох
Кантемир, Франсуа Рабле (François Rabelais)
– Alcofribas Nasier і ще багато-багато інших.
Омограма – термін авторства сучасного
філолога Олександра Бубнова. Власне,
омограма є анаграмою, в якій дозволено лише
переставляти (додавати, опускати) пробіл
(спацію). Ось приклади:
Лихо манить,
Лихоманить.
Ні бита, ні рвана
Ніби та нірвана.
Легко атлетамлегкоатлетам,
важко атлетамважкоатлетам.
Омограмою є вірш сучасного українського
поета Мойсея Фішбейна «Досвід»:
Пройди світи,
Пройди світи —
Пройдисвіти,
Пройдисвіти…
Майже омограмою – його ж вірш
«Поховання в Кремлівському мурі»:
Цегли-и-на
Це гли-и-на.
Це ка-а-мінь.
ЦК. Амінь.
Цей вірш надихнув автора цих рядків на
таку омограму:
Цегла, мур –
Це гламур.
Ось ще речення, що містять омограмні
елементи:
Втім, не в тім справа.
Проте, не про те йдеться.

Від літератури перейдемо ненадовго до
арифметики і розглянемо приклади числових
омограм
(тут
дозволяється
лише
вставляти / видаляти пробіли та знаки
арифметичних операцій; для піднесення до
степеня вживається знак ^):
13+24 = 1+32+4
2^(3·2) = 2 · 32 =(2^3)^2
-1+2^3= 1+2·3
127 = -1+2^7
19+85 = 1+98+5
12 + 96 = 1·2·9·6
16 + 92 = 1·6·9·2
61 + 83 = 6·1·8·3
63 + 81 = 6·3·8·1
1+4 + 3+2 = 1·4 + 3·2
2·3·4·3 = 2^3 - 4^3
2·7·4·2 = 2^7 - 4^2
2·8·4·3 = 2^8 - 4^3
4·4·2·6 = 4^4 - 2^6
123 - 789 = 12·3 - 78·9
345 - 789 = 3·4·5 - 7·8·9.
При переході до нового століття, 31 грудня
1999 року, відбулася чудова арифметична
омограмна рівність:
31 - 12 - 99 = 3·1 - 1·2 - 9·9
Двічі на день на електронному годиннику
можна побачити і таке:
15 : 24 = 1·5 : 2·4
18 : 45 = 1·8 : 4·5
Ще приклади:
2^-6 - 2^-5 = (2-6)^(2-5)
2^3 - 3^2 = (2-3)^(3-2)
5^2 - 4^2 = (5-2)^(4-2)
7^3-3^5=(7+3)^(-3+5)
2^-6 - 2^-5 = (2-6)^(2-5)
2^3 - 3^2 = (2-3)^(3-2)
5^2 - 4^2 = (5-2)^(4-2)
Ці приклади одержані, звичайно, за
допомогою комп’ютера. Як цікаву задачу,
можна запропонувати учням написати
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нескладну програму, що генерує і довші
числові омограми.
З поняттям анаграми тісно пов’язане
поняття паліндрома. Так називається слово чи
текст, що читається однаково справа наліво і
зліва направо.
У паліндромах нас притягує симетрія, що
лежить в основі чи не кожної гармонії. Тому
паліндроми відомі людству чи не від самого
створення письменності.
З авторством паліндромів завжди виникає
проблема, як у поп-музиці, де композитори
безбожно крадуть один в одного мелодії.
Звісно, автор намагався все придумувати сам,
та не можна гарантувати, що деякі приклади
не зустрічалися раніше у когось іншого:
Он диваки. Та мета – математика, видно.
А рід і не шикував – у кишені діра.
Рота робота – то б оратор.
І радувалися – сила в ударі.
І нинішні інші нині.
А квіти – витівка!
І ти, маско, в оксамиті.
Вір, о, ти, тепер у репетиторів!
Отримали: сила – мир то!
Рівень? Не вір! Баритон – ноти раб!
І нам бо він: “Віримо! Ми рівні в обмані”.
Обіду! Худі-бо!
Різновидами паліндромів є суперпаліндроми, вони демонструють ще більший
ступінь симетрії тексту. Суперпаліндром – це
текст, який можна записати у вигляді
квадрата, і який однаково читається чотирма
можливими способами:
1) стандартний спосіб, як ми читаємо текст
рядками (→ );
2) протилежний до стандартного, починаючи з правого нижнього кутка ( ←);
3) стовпчиками, починаючи з лівого
верхнього кутка (↓ );
4) протилежний до способу 3, починаючи з
правого нижнього кутка ( ↑).
Наведемо приклади
п’ятого порядку:

БЕРЕЖ
ЕНОМЕ
РОБОР
ЕМОНЕ
ЖЕРЕБ
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суперпаліндромів

Береже номер. О, боремо не жереб!
ДОТЕМ
ОВИДЕ
ТИМИТ
ЕДИВО
МЕТОД
До тем: О, ви де? Ти, мите, – диво – метод.
НОВИМ
ОСОБИ
ВОНОВ
ИБОСО
МИВОН
Новим: Особи, в онови – босо! Мив он!
І ще один – сьомого порядку:
ВІРИШБО
ІТИМІОБ
РИСОТІШ
ИМОТОМИ
ШІТОСИР
БОІМИТІ
ОБШИРІВ
Віриш-бо і тим? І обрис, о, тішимо – то
миші, то сир… Бо і миті обширів…
Звичайно, у таких текстах важко досягти
якоїсь особливої змістовності, проте з
формальної точки зору вони правильні. Втім,
як і анаграми, паліндроми перетворилися у
повноцінну літературну форму. Шедеврами
цього жанру є, наприклад, паліндромні
сонети Івана Лучука. Багато прикладів
паліндромів можна знайти у фундаментальній
антології «У сузір’ї Рака», що нещодавно
побачила світ [4].
Як і у випадку з анаграмами, привертають
увагу
також
і
числові
паліндроми.
Досліджуються, зокрема, паліндромні прості
числа (нагадаємо, що натуральне число
просте, якщо воно ділиться лише на себе і на
одиницю). На початку ряду паліндромних
простих чисел маємо одноцифрові прості
числа: 2,3,5,7, двоцифровим є лише 11, а ряд
трицифрових починається числами 101, 131,
151, 181, 191, 313, 353… Як нескладну задачу,
пропонуємо таку: показати, що у всіх
паліндромних простих чисел, крім 11,
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непарне число цифр. (Підказка: це випливає з
ознаки подільності на 11.)
Найбільш відомим на даний момент
паліндромним
простим
числом
є
10200000 + 47960506974·1099995 + 1. Однією з
нерозв’язаних математичних проблем є така:
чи паліндромних простих чисел нескінченно
багато?
На завершення подамо далеко не повний
список літератури на тему цієї статті.
Зацікавлений читач зможе цей список значно

розширити,
використавши
Інтернет
(зауважимо
принагідно,
що
звична
абревіатура www – теж паліндром).
1. Зарічний М. Паліндроми // В світі математики. – Т.
14. Вип. 1.
2. Кено Р. Вправи зі стилю. – Львів: Піраміда, 2006.
3. Лучук І. Велес – се лев; Гончар Н. Не здуру ґуру дзен.
– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008.
4. У сузір’ї Рака: Антологія української
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