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АКТУАЛЬНА ТЕМА
ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ
Пропозиції учасників «круглого столу» педагогічних працівників та
освітньої громадськості Львівщини щодо модернізації
загальної середньої освіти
м. Львів, 79007, вул. Просвіти, 4-А
27 червня 2014 року
Загальна освіта призначена для того, щоб
людина мала змогу реалізувати себе та бути
щасливою. Цій меті мають відповідати як умови,
так і зміст навчально-виховного процесу в
Україні. На цю мету мають орієнтуватися у своїй
навчально-виховній діяльності педагоги та батьки, вся освітня громадськість. Для її реалізації
необхідний якісно інший, ніж сьогодні, освітній
простір, зокрема, відносини між учасниками
навчально-виховного процесу повинні бути
збудовані на повазі до людської гідності та прав
людини і придатні для відтворення знань, норм і
цінностей, адекватних потребам дитини та нації.
Ми, педагогічні працівники загальноосвітніх
навчальних закладів та інші громадяни України,
які висловили ці пропозиції, розуміємо необхідність оновлення освітнього простору у школах
Львівщини і виступаємо за модернізацію
національної системи освіти відповідно до
європейських стандартів. Сучасна середня освіта
покликана забезпечувати не тільки мовну,
інформативну та математичну грамотність,
загальну орієнтованість в природничих та
соціально-гуманітарних науках, літературі та
інших мистецтвах. Молодим українцям потрібні
так звані наскрізні компетенції: критичне
мислення; здатність конструктивно вирішувати
проблеми; адекватна оцінка ризиків; прийняття
зважених
рішень;
управління
власними
емоціями; творче мислення; здатність працювати
разом; ініціативність. Особливої актуальності

сьогодні набуло моральне та громадянськопатріотичне виховання, формування у дитини
твердої волі та стійкого характеру.
Революція гідності створила на Львівщині, як
і загалом в Україні, сприятливі умови для
оновлення освітнього простору. На основі
власного досвіду та представлених на цьому
«круглому столі» матеріалів його учасники
визнають, що провідним чинником модернізації
системи середньої освіти в Україні є воля і праця
педагогічних колективів, батьківського та
учнівського активу шкіл, працівників органів
управління освіти, усіх людей доброї волі,
зацікавлених у забезпеченні якісної загальної
освіти. Якщо держава, науковці і політики
повинні сьогодні сформувати сприятливе для
модернізації загальної освіти правове та змістове
поле, то за нами – громадянами України – інші
завдання: утворити шкільні спільноти, асоціації
педагогів та громадські, батьківські і дитячі
об’єднання, діяльність яких уможливлює
оновлення освітнього простору на основі
громадянських цінностей: довіри, толерантності,
солідарності та демократії. Тільки спільними
зусиллями ми реалізуємо твердий намір нашої
молоді стати модерною нацією та збудувати в
Україні сучасне європейське суспільство. Лише
розвиваючи громадянське суспільство, ми
можемо гарантувати незворотність та потрібну
якість освітніх реформ.

Підтримуючи пропозиції для вищих органів влади України, названі у «Рекомендаціях
парламентських слухань на тему «Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи
поліпшення»», що були схвалені Постановою Верховної Ради України від 5 червня 2014 року №1327VII, учасники «круглого столу» закликають Міністерство освіти і науки України розробити (за
участі провідних українських фахівців та залучених міжнародних експертів) комплексний проект
(пакет документів) реформування системи загальної освіти в Україні та не пізніше, ніж у грудні
2014 рок, у винести цей проект на громадське обговорення.
Пропонуємо Міністерству освіти і науки України, його інститутам та Академії педагогічних наук
при розробленні проекту реформи загальної освіти в Україні врахувати такі пропозиції:
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І. Рівний доступ до якісної освіти
1. Демонополізувати загальну освіту та створити у мережі конкурентне середовище. Для цього
необхідно закріпити державні кошти, які виділяються на навчання, за учнями, та визнати, що держава
гарантує безоплатне отримання загальної середньої освіти усім дітям незалежно від
місцезнаходження, профілю та форми власності обраного для здобуття такої освіти навчального
закладу.
Забезпечити функціонування як окремих навчальних закладів, які мають свою адміністрацію,
бюджет і приміщення (якщо це можливо), шкіл І ступеня (для набуття початкової освіти), ІІ ступеня
(для набуття базової загальної освіти) і ІІІ ступеня (профільні ліцеї з пришкільними інтернатами).
2. Відмовитись від проведення школами державної підсумкової атестації. Запровадити зовнішнє
незалежне оцінювання якості початкової, базової та повної середньої освіти на основі єдиних для усіх
загальноосвітніх навчальних закладів стандартів загальної середньої освіти. Дозволити відбір
школою учнів виключно на підставі результатів зовнішнього незалежного оцінювання.
3. Створити незалежну від Міністерства освіти і науки України установу, до компетенції якої
належатиме організація розроблення стандартів та моніторинг якості освіти. Законодавчо закріпити
компетенцію такої установи та забезпечити фінансування її роботи з Державного бюджету. Таку
функцію стандартизації та моніторингу якості освіти міг би виконувати Український центр
оцінювання якості освіти, а на регіональному рівні – регіональні центри (за умови відповідного
кадрового забезпечення та можливостей широкої участі наукової спільноти та громадськості).
4. Створити умови для забезпечення доступності освіти у державних та комунальних
позашкільних навчальних закладах, розвитку міжгалузевої багаторівневої системи позашкільних
закладів різних типів і профілів для забезпечення розвитку здібностей і таланту обдарованих дітей та
молоді.
Використовувати в закладах системи освіти засоби фізичного виховання та фізкультурнооздоровчої роботи для розвитку фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я дитини.
5. Розробити Закон України «Про спеціальну освіту» з метою створення умов для реалізації
державної політики щодо забезпечення конституційних прав дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку, та реабілітації дітей зі складними порушеннями
психофізичного розвитку.
6. Рішення про нагородження учнів золотими та срібними медалями приймати лише після
отримання результатів ЗНО.
ІІ. Відповідність загальної освіти європейським стандартам
1. Визнати, що у системі загальної середньої освіти повинні діяти Державні стандарти, що не
тільки визначають мінімальні результати (компетенції) та відображають зміст, а й описують
обов’язкові умови, необхідні для реалізації стандарту. Закріпити нормативно і на практиці головну
роль стандартів у перевірці якості освіти.
2. Впровадити європейську модель 12-річної загальноосвітньої школи, відповідно змінивши зміст і
терміни набуття початкової, базової та повної середньої освіти. У школах І ступеня (початкова
школа) навчання мало б тривати 5 або 6 років, ІІ ступеня (основна школа) – 4 або 3 роки, ІІІ ступеня
(старша профільна школа) – 3 роки. Забезпечити у школі ІІ ступеня диференційований підхід до
навчання учнів, виходячи із ступеня готовності учня до навчальної діяльності. У старшій профільній
школі доцільно дозволити формування тимчасових класів на основі вибору учнями навчальних
предметів, що їх вони вивчатимуть впродовж семестру, а також запропонувати пари замість уроків.
Кількість годин, виділених на вивчення предметів інваріантної частини навчального плану, має
відповідати європейським стандартам. У зв’язку із закінченням учнем школи ІІІ ступеня у віці 17–18
років рекомендуємо встановити призовний вік до лав Збройних сил України – 20 років.
3. Узгодити із європейськими стандартами кількість навчальних предметів у навчальних планах,
профілі у старшій школі. Використати європейський досвід інтегрування в одному предметі змісту
суміжних наук у межах освітньої галузі.
4. Змінити співвідношення між інваріантною та варіативною частинами навчальних планів,
забезпечивши на варіативну частину не менше ніж 40% навчального часу у межах гранично
допустимого навантаження, враховувати інтереси учнів.
5. Демократизувати процес стандартизації освіти, зокрема розробити положення, яке визначає
чітку та зрозумілу процедуру формування творчих груп, процесу розробки стандартів, обговорення їх
4
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широкою громадськістю; забезпечити умови для обговорення можливих альтернативних варіантів
стандартів, представлених ініціативними групами від громадськості. Вивчити і сформулювати
суспільні очікування щодо результатів загальної середньої освіти в Україні.
6. Визнати можливість та прийнятність використання в системі загальної середньої освіти
розроблених під державні стандарти альтернативних навчальних програм, кожна з яких пропонує
якісно іншу стратегію викладання предмета. Вважати програму обов’язковою складовою комплексу
навчальних засобів для вивчення окремих шкільних предметів, вибір якого – прерогатива педагога.
ІІІ. Автономія загальноосвітнього навчального закладу
1. Забезпечити автономію навчально-виховних закладів та державно-громадське управління ними.
Вищим органом управління школою мають стати збори (конференція) освітньої спільноти (педагогів,
батьків, учнів). Обрана зборами рада повинна формувати бюджет, затверджувати робочі навчальні і
виховні програми, розробляти програму розвитку навчального закладу та погоджувати кандидатуру
директора школи. Позабюджетні кошти вивести з-під управління державного казначейства.
2. Відмінити процедуру закупівлі в одного виконавця енергоносіїв (електро-, водо-, газо-,
теплопостачання) та вивезення твердих побутових відходів. Закупівлю продуктів харчування
здійснювати згідно з даними моніторингу цін та на основі відповідних угод.
3. При забезпеченні фінансової автономії загальноосвітніх навчальних закладів першочерговим
питанням є максимальне спрощення системи бухгалтерського обліку і звітності та їх
дебюрократизація.
4. На базі структур, що підвищують кваліфікацію педагогічних працівників, створити службу для
підвищення кваліфікації фінансово-економічних та бухгалтерських працівників закладів освіти.
5. Зменшити документообіг між навчально-виховними закладами і органами управління освітою,
чітко регламентувати обов’язковість необхідних документів.
6. Дозволити школам самостійно обирати програми навчання, навчальні підручники та посібники
з числа допущених Міністерством освіти і науки України до використання. Надати школі право
працювати за власними робочими навчальними та виховною програмами, які розроблені на основі
обраних, з урахуванням запитів та інтересів учнів і потреб місцевої громади.
7. Створити регульований ринок шкільних навчальних комплексів. Передати обов’язок придбання
шкільних підручників на виділені урядом кошти безпосередньо загальноосвітнім навчальним
закладам. За Міністерством освіти і науки України залишити право надавати навчальним програмам і
підручникам гриф «Допущено Міністерством освіти і науки України».
8. Оцінювати роботу загальноосвітніх навчальних закладів, директорів шкіл насамперед за
результатами
незалежного
оцінювання
якості
освітнього
простору
та
обсягів доданої школою освітньої вартості.
9. Чітко сформулювати та законодавчо оформити повноваження Міністерства освіти і науки
України, республіканських, обласних та місцевих органів управління освітою стосовно системи
загальної освіти. Розробити нову редакцію Закону України «Про загальну середню освіту»,
передбачивши у ньому вказані вище зміни.
IV. Ціложиттєвий професійний розвиток педагогічних працівників
1. Створити ринок послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема умови для
реального вибору форм, змісту та часу підвищення кваліфікації на платній основі, а також
навчального закладу, який надаватиме такі послуги. З цією метою у бюджеті школи повинні бути
передбачені необхідні кошти.
2. Дозволити загальноосвітнім навчальним закладам використовувати частину коштів, виділених
на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, на закупівлю наукової та методичної
літератури, електронних підручників, передплату фахових видань з урахуванням замовлення
педагогів. Вважати самоосвіту рівноцінним чинником підвищення кваліфікації.
V. Високопрофесійний, соціально захищений та мотивований вчитель
1. Відмовитись від погодинної оплати педагогічним працівникам виключно навчальної діяльності
та оплачувати їм усі види робіт у навчальному закладі на основі погодинно-преміальної системи
оплати праці.
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2. Ліквідувати у 2015 році розрив між мінімальною зарплатою та посадовим окладом
педагогічного працівника першого тарифного розряду. Регулярно підвищувати розмір базового
посадового окладу єдиної тарифної сітки, щоб забезпечувати зростання реальної заробітної плати
педагогічних працівників відповідно до визначених ст. 57 Закону «Про освіту» державних гарантій.
3. Переглянути оплату праці молодих спеціалістів, які розпочинають педагогічну працю.
Запровадити для них спеціальну доплату протягом перших трьох років праці у загальноосвітньому
навчальному закладі.
Ми також очікуємо, що на Львівщині, де шкільні спільноти мають певний досвід розвитку
регіонального освітнього простору, обласний Департамент освіти і науки за підтримки
Міністерства уже з 2014–2015 навчального року розпочне впровадження у шкільну практику змін,
що сприятимуть впровадженню названих вище принципів реформування загальної середньої освіти в
умовах експерименту і/або на засадах чинного Закону України «Про загальну середню освіту». Для
цього пропонуємо:
1. Внести зміни до Програми розвитку освіти Львівщини на 2013–2016 роки. Визнати завданнями
модернізації системи загальної освіти області на 2014–2016 роки:
 академічну і фінансову автономію загальноосвітніх навчальних закладів, право вільного їхнього
об’єднання в освітньому окрузі, педагогічну свободу вчителя; забезпечення прозорості прийняття
управлінських рішень, руху грошових потоків, закупівель на всіх рівнях системи загальної освіти;
 забезпечення усіх загальноосвітніх навчальних закладів широкосмуговим Інтернетом;
 налагодження моніторингу використання виділених на розвиток освіти коштів, якості умов та
результатів навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах області;
 забезпечення відкритого доступу громадськості до відомостей про навчально-виховну,
господарську та організаційну діяльність загальноосвітніх навчальних закладів та установ системи
освіти області;
 перехід до закупівель загальноосвітніми навчальними закладами області допущених для
використання навчальних комплексів безпосередньо від їхніх виробників;
 об’єктивне оцінювання якості послуг державних загальноосвітніх навчальних закладів у процесі
їхньої атестації за спрощеною процедурою;
 демонополізацію післядипломної підготовки педагогічних кадрів та запровадження оцінювання
кваліфікації педагогічного працівника незалежними від адміністрації атестаційними комісіями.

2. У 2014–2015 навчальному році підготувати та подати в Міністерство освіти і науки України,
Академію педагогічних наук пакети документів для отримання згоди на впровадження в освітній
системі області визначених регіональною Програмою розвитку освіти інновацій, пов’язаних з
організацією навчально-виховного процесу та управління навчальним закладом.
І. Рівний доступ до якісної освіти
1. Провести фінансовий і управлінський аудит обласної системи управління освітою і наукою, в
т. ч. із метою виявлення наявних і потенційних корупційних схем.
2. Перевести в електронну форму, відкриту для перегляду громадськістю, зокрема й в режимі онлайн, прийняття управлінських рішень та звітування в системі освіти області, а також відомості про
фінансування та ресурсне забезпечення навчальних закладів і установ.
3. Децентралізувати закупівлі в системі освіти області. Впровадити систему прозорого
використання коштів, виділених державою на розвиток загальної середньої освіти, розробити і
запустити систему відслідковування поточних рахунків обласного департаменту освіти і науки,
районних та міських відділів/управлінь освіти в он-лайн режимі (“бюджет он-лайн”).
4. Оцінити проект Закону України «Про освіту» на відповідність названим вище принципам
реформування загальної освіти. Сформувати обласну групу експертів для професійної оцінки змісту
цього проекту. Висновки експертів довести до відома депутатів Верховної Ради України,
Міністерства та громадськості. Провести громадське обговорення проекту Закону України «Про
освіту».
5. Розпочати у 2015–2016 навчальному році експериментальне впровадження демонополізованої
структури загальної освіти та управлінської, фінансової і економічної автономії загальноосвітніх
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навчальних закладів у трьох спеціально створених освітніх округах (по одному у Львові, одному з
міст обласного підпорядкування та районі області).
ІІ. Відповідність загальної освіти європейським стандартам
1. Не проводити у період до ухвалення погодженої з педагогічними працівниками і громадськістю
моделі моніторингу умов, процесу та результатів навчання і виховання жодних оцінкових досліджень
навчальних закладів області (за винятком планових атестацій, фінансових ревізій і випадків, коли є
звернення батьківських комітетів і громадськості).
2. До кінця 2014 року розробити, оприлюднити та провести громадське обговорення
концептуальних для системи загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини документів:
 моделі моніторингу умов для навчально-виховного процесу;
 моделі моніторингу якості навчання;
 моделі моніторингу якості виховання;
 моделі професійного розвитку педагогічних працівників.
3. Розпочати з 2015–2016 навчального року поетапне впровадження передбачених цими
документами заходів, залучивши до розробки інструментарію та проведення апробаційних
моніторингових досліджень системи загальної освіти області Львівський регіональний центр
оцінювання якості освіти, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, заклади
й організації, що спеціалізуються на соціологічних вимірюваннях.
4. Дослідити ставлення вчителів, батьків та учнів до виданих та наявних у школах підручників.
Узгодити діяльність бібліотечних колекторів, видавництв підручників та м/о вчителів–предметників
щодо замовлення саме тих підручників, які отримали схвальну оцінку споживачів (вчителі, учні,
батьки). Продумати систему такої діяльності та її механізми. Подбати, щоб вчителі та учні
отримували саме ті підручники, які їм видаються найбільш ефективними.
ІІІ. Автономія загальноосвітнього навчального закладу
1. Відмовитись від практики надмірної регламентації роботи загальноосвітніх навчальних закладів
області. До кінця 2014 року розробити та схвалити вичерпний для кожної категорії навчальних
закладів та установ освіти перелік обов’язкової документації.
2. Відмовитись від практики визначення для навчальних закладів обов’язкових та рекомендованих
виховних чи інших масових заходів. Визнати участь педагогів і учнів у різнорідних конкурсах,
змаганнях та конференціях виключно на добровільній основі.
3. Позбавити загальноосвітній навчальний заклад виконання невластивих йому функцій (замість
соціальних служб чи структур МВС) – укладання списків, збір інформації, не пов’язаної із навчальновиховним процесом тощо.
4. Чітко зорієнтувати методичні кабінети на забезпечення виключно методичного супроводу
навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, надання консультативних
послуг педагогам та проведення моніторингу якості освіти. Не допускати залучення методистів до
виконання невластивих їм функцій контролю.
5. Дебюрократизувати звітність педагогічних працівників та управлінців.
6. Розпочати з 2015 року формування громадського активу в системі освіти області, навчання
волонтерів – педагогів, батьків, учнів старшої школи – умінь, необхідних для участі в управлінні
навчальними закладами.
7. У 2014–2015 навчальному році розробити проект зразкового статуту автономного загальноосвітнього
навчального закладу. З 2015–2016 року розпочати експериментальне переведення на автономне
функціонування із забезпеченням академічної та фінансової самостійності трьох освітніх округів, а також
тих опорних загальноосвітніх навчальних закладів області, спільноти яких дадуть на це згоду.
8. У 2016 році перейти до стратегічного планування розвитку загальноосвітніх навчальних
закладів із залученням громадськості на основі програми розвитку і бюджету школи, річних робочих
програм навчання предметів, шкільної програми виховання та програми професійного розвитку
педагогічних працівників. У 2014–2015 роках підготувати тренерів з розроблення таких програм та
поширювати зарубіжний досвід стратегічного планування.
9. Ініціювати проведення у 2015–2016 роках експерименту з переходу області до ринкової системи
створення та розповсюдження підручників при збереженні державного фінансування. Переведені з
державного на обласний бюджет гроші на придбання підручників розподілити між школами або
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районними та міськими відділами освіти (беручи до уваги кількість учнів) та організувати закупівлі
потрібних підручників безпосередньо у видавництвах.
IV. Ціложиттєвий професійний розвиток педагогічних працівників
1. Ініціювати проведення у 2015–2016 навчальному році експерименту з переходу області до
ринкової системи надання послуг з професійного розвитку педагогічних працівників. Визначити
вартість підвищення кваліфікації педагога та відповідно до розробленої формули розподілити
виділені обласним бюджетом кошти на підвищення кваліфікації між школами або районними та
міськими відділами освіти (беручи до уваги кількість учителів). Надати їм право самостійно обирати
для проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації ліцензований на
проведення післядипломної підготовки заклад освіти. Зобов’язати місцеві органи управління освітою
та керівників ЗНЗ враховувати при цьому побажання педагогів.
2. Передбачити у Моделі професійного розвитку педагогічних працівників Львівщини можливість
учителеві самостійно обирати формат, тематику та час курсів підвищення кваліфікації. Львівському
обласному інституту післядипломної педагогічної освіти з 2015–2016 навчального року забезпечити
підвищення кваліфікації педагогічних працівників з урахуванням таких можливостей.
3. Створити до 2016 року для слухачів курсів підвищення кваліфікації при ЛОІППО зручні умови
для цілоденного навчання. Забезпечити інститут для цього новим приміщенням із сучасно
обладнаними аудиторіями та додатковими можливостями для слухачів.
4. Рекомендувати Львівському обласному інститутові післядипломної педагогічної освіти та
іншим інституціям, які проводять курси підвищення кваліфікації, включити у навчальні програми
цих курсів спецкурси для вчителів-предметників з тематики виховної діяльності та організації роботи
класних керівників.
V. Високопрофесійний, соціально захищений та мотивований вчитель
1. Ініціювати відмову від практики обов’язкової раз на п’ять років атестації усіх педагогічних
працівників. Платня педагогічних працівників має встановлюватись з урахуванням кількості годин
їхньої праці в навчальному закладі, вислуги років та присвоєної категорії і звання. Атестуватись
педагогічний працівник має, якщо бажає присвоєння собі вищої категорії чи звання, або за рішенням
педагогічної ради ЗНЗ. Підготувати до кінця 2014 року і внести на розгляд Міністерства освіти і
науки України відповідні зміни та доповнення до чинного Положення про атестацію педагогічних
працівників.
2. Пропонувати Міністерству освіти і науки України при перегляді системи оплати праці
педагогічних працівників збільшити різницю в оплаті праці між педагогічними працівниками –
спеціалістами різних категорій.
3. Розробити та провести громадське обговорення вимірюваних критеріїв оцінки педагогічної
кваліфікації педагогічних працівників та процедури проведення їхньої атестації. Залучити Львівський
регіональний центр оцінювання якості освіти до проведення атестації педагогічних працівників,
замовивши йому підготовку і проведення он-лайн опитувань, що дадуть можливість встановити
рівень їхніх фахових знань.

Андрій Миляник

Модель системи державних екзаменів
для середньої школи України
Мета статті – запропонувати до обговорення модель системи державних екзаменів в Україні.
Мета системи – надати громадськості для ознайомлення та органам влади для прийняття
адекватних управлінських рішень вичерпну інформацію про стан освіти в Україні від рівня учня до
рівня країни.

8

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2014 / № 3

Актуальний стан справ. Навіщо зміни?
На сьогодні основною формою проведення
екзаменів у середній школі України є державна
підсумкова атестація (ДПА). На різних рівнях
(від учителя до міністра) звучить тема
кардинальних реформ у проведенні ДПА чи
навіть повної її відміни. Справді, у нинішньому
вигляді ДПА далі існувати не повинна. Перша
проблема цього іспиту полягає в тому, що це
внутрішній екзамен. Його повністю – від
друкування завдань до перевірки результатів –
адмініструє школа, в якій учень навчається. Подруге, збірники завдань відкриті. Відповіді до
них масово тиражуються у різних форматах,

включаючи ті, які відверто призначені для
списування і масово за цим «призначенням»
використовуються. По-третє, немає узагальнених даних та результатів чи наукових
досліджень про ДПА. Які, в силу двох перших
причин, збирати і проводити нема сенсу.
Отже, якщо хочемо мати достовірну інформацію про те, що діється у школі, районі, області
та країні загалом і далі мудро цю інформацію
використовувати для покращення справ в освіті,
то ДПА має зазнати справді кардинальних змін,
про які власне і йтиметься далі.

Чому «екзамен»? Загляньмо у словник
Атестація
1. Дія за значенням атестувати.
2. Характеристика фахових знань та ділових якостей службовця; відгук, висновок про кого-, щонебудь.
3. Дослідження об’єкта з метою виявлення його відповідності певним вимогам, а також видача
відповідного документа – атестата.
Екзамен
1. Перевірка знань з якого-небудь навчального предмета; іспит. Перевірка, що дає відповідні
офіційні права тим, хто її успішно проходить.
2. Взагалі перевірка, випробування кого-, чого-небудь.
Іспит
1. Перевірка знань з якого-небудь навчального предмета; екзамен.
2. Перевірка яких-небудь якостей, властивостей і т. ін.
Оцінювання
Дія за значенням оцінювати.
1. Призначати ціну чому-небудь, визначати вартість чогось.
2. Визначати якості, цінність і т. ін. кого-, чого-небудь. Складати уявлення, робити висновок про
кого-, що-небудь, визначати суть, характер, значення, роль і т. ін. чогось. Розуміти, визнавати
позитивні якості, цінність і т. ін. кого-, чого-небудь.
Тест
1. Коротке стандартне завдання, метод випробування, що застосовується в різних галузях науки для
одержання кількісної характеристики певних явищ.
2. Система формалізованих завдань, призначених для встановлення освітнього (кваліфікаційного)
рівня особи. Письмовий екзамен або контрольна робота, що складається з багатьох запитань різного
ступеня складності, на які необхідно дати конкретні короткі письмові відповіді, за якими
визначається рівень знань учня, студента, курсанта та ін.
3. У фізіології та медицині – спробні впливи на організм з метою вивчення різних фізіологічних
процесів у ньому, а також для визначення функціонального стану окремих органів, тканин та
організму в цілому.
4. В обчислювальній техніці – контрольна задача для перевірки правильності роботи ЕОМ.
Нічого оригінального немає в тому, щоб називати екзамен «екзаменом». Назва звична, точна,
однозначна, загальноприйнята та зрозуміла як в Україні, так і за кордоном. Нема потреби тут щось
вигадувати.
Власне модель системи державних екзаменів для середньої школи
Схема (див. рис. 1) відображає нинішню систему навчальних закладів та екзаменів в Україні.
Зміни пропонуємо внести не у схему, а у підходи до проведення екзамену, який має відбуватися як
зовнішній і за невідомими наперед завданнями; також варто переглянути перелік предметів, з яких
потрібно проводити екзамени, а найважливіше – змінити підходи до використання результатів
екзаменів.
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Предмети екзаменів
Для початкової школи пропонуємо три
обов’язкові іспити: українська мова, математика, іноземна мова. Ще один обов’язковий
екзамен для шкіл, які проводять навчання не
українською мовою, – саме з цієї мови. У
порівнянні з нинішнім ДПА з’являється іноземна
10

мова, яку тепер вже вивчають з першого класу, і
тому цілком закономірно та важливо провести
екзамен з цього предмета. І цілком у дусі
європейського напряму розвитку нашої держави.
Для основної школи пропонуємо п’ять
обов’язкових
іспитів:
українська
мова,
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математика, іноземна мова та два комплексні
екзамени: гуманітарний і природничий. Це дасть
змогу охопити фактично усі предмети, що
вивчають у школі. Ще один іспит – з мови
навчання – для шкіл, які проводять навчання не
українською мовою.
Для старшої школи – три обов’язкові іспити:
українська мова та література, математика,
іноземна мова та можливість вибрати ще 2-3-4
додаткових з переліку основних предметів, що
вивчають у школі. Плюс (традиційно) іспит з
мови навчання – для шкіл, які проводять
навчання не українською мовою.
Комплекс екзаменів у такому форматі дасть
фактичний загальнодержавний «зріз» на трьох
рівнях навчання з трьох предметів у середній
школі, що відкриє величезний пласт важливої та
корисної інформації для прийняття рішень щодо
покращення стану освіти в Україні. Спочатку
для визначення реального стану, бо об’єктивних
даних, за винятком ЗНО, фактично немає. А тоді
вже і для покращення стану освіти.
З яких предметів проводять екзамени у
середніх школах Європи? Підходи до цього
питання мають суттєві відмінності. В останні
півтора десятиліття національні навчальні
програми у Європі все менше і менше
зосереджені на знаннях з певного предмета,
поступово впроваджуючи компетентнісний
підхід. Коли говорити про національні іспити, то
ця тенденція, ймовірно, найкраще ілюструється
ситуацією в Іспанії та Угорщині. У межах
угорського національного оцінювання базових
компетенцій (National Assessment of Basic
Competences – NABC) перевіряється не так
ступінь володіння матеріалом в контексті
предметів, як використання знань і навиків
читання та письма на практиці (6 і 8 рік навчання). Іспанія також ввела поняття компетенції і
використовує менш жорсткий поділ на предмети
на загальнодержавних іспитах, приділяючи
особливу увагу насамперед застосуванню знань.
Рекомендації Європейського парламенту і
Ради Європи від 18 грудня 2006 року про
ключові компетенції для безперервної освіти
містять визначення восьми компетенцій, що
поєднують знання, навички і ставлення, які
вважаються необхідними у суспільстві, заснованому на знаннях. Серед цих компетенцій лише
три, а саме спілкування рідною мовою, рівень
володіння іноземними мовами і математичні
компетенції та базові компетенції в галузі науки
і техніки, можуть бути безпосередньо пов’язані з
окремими предметами. Ці три компетенції і є, як

правило, оцінювані в національних екзаменах.
Решту ключових компетенцій, таких як вміння
вчитися,
соціальні,
громадянські
або
підприємницькі компетенції, які включають в
себе більше, ніж один предмет, у багатьох
європейських країнах на національних іспитах
не оцінюють.
Аналіз предметів, які підлягають оцінюванню
на державних екзаменах, засвідчує, що на рівні
початкової школи є менше предметів. Акцент
робиться на мові (читання, писання) і математиці. На рівні основної школи для отримання
свідоцтва неповної середньої освіти екзамени
охоплюють значно ширше коло предметів.
Для
прикладу,
Кіпр,
Португалія
та
Словаччина проводять іспити з двох основних
предметів – мови навчання та математики. До
цих двох предметів Німеччина, Австрія,
Словенія, Ісландія та Норвегія додають іноземну
мову. Люксембург проводить екзамени з двох
офіційних мов (німецької та французької) і
математики. В Італії екзамени охоплюють мову
навчання, математику, англійську мову та
природничі науки.
Екзамени, що ведуть до отримання свідоцтва
про неповну середню освіту, часто містять дуже
широку групу предметів, які до цього моменту
ще не були предметами національних іспитів. Це
стосується «національних тестів» в Латвії і
«національних кваліфікацій» у Шотландії. Таку
ж загальну тенденцію простежуємо на Мальті і в
Данії.
У Данії, Естонії, Ірландії та Нідерландах
екзамени проводять з обов’язкових та факультативних предметів. Наприклад, голландський
іспит SIТО складається з трьох обов’язкових
предметів і одного додаткового. Ірландський
екзамен на junior certificate включає обов’язкові
предмети та додаткові. Естонський іспит на
отримання
сертифіката
про
закінчення
обов’язкової освіти складається з трьох
предметів. Два встановлюються централізовано і
є обов’язковими: перший – це естонська мова та
література в естонських школах або естонська як
друга мова в російських школах, другий –
математика. Третій предмет вибирають учні зі
списку факультативних предметів.
Як бачимо, попри величезну розмаїтість
підходів до екзаменів у середній школі в
європейських країнах, найчастіше оцінюваними
предметами є мова навчання, математика,
іноземна мова. Що цілком природно і логічно.
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Процедури проведення
Два принципи повинні бути дотримані при
проведенні державних екзаменів у середній
школі: екзамен має бути зовнішнім та завдання
не можуть бути наперед відомими.
У початковій та основній школі пропонуємо
втілити на екзаменах «полегшений» варіант
ЗНО. Екзамен проводити в «рідній» школі учня.
Хоча варто запровадити межу мінімальної
кількості учнів, для яких в школі відкривають
екзаменаційний пункт – наприклад, 20 учнів.
Якщо учнів менше, то їх везуть в освітній округ.
За проведення іспиту повністю відповідає
директор школи. В кожній аудиторії повинен
бути інструктор, який не є працівником цієї
школи, і вчитель школи, який не є фахівцем з
предмета екзамену та не є вчителем цих учнів.
Екзамен проводиться письмово, за однаковими

для усієї країни завданнями та процедурами, в
один і той самий час.
У старшій школі варто зберегти процедури
ЗНО. За одним винятком. Школа видає свідоцтво
про закінчення школи, а атестатом про здобуття
повної загальної середньої освіти є Сертифікат
ЗНО. Щоб отримування середньої освіти стало
здобуванням, варто встановити поріг набраних
балів з обов’язкових предметів: наприклад, 20%
від максимальної кількості набраних балів. Хто
поріг переступив, той середню освіту здобув і
може думати про вищу.
Перевірку закодованих робіт здійснюють
спеціально навчені екзаменатори за єдиними в
країні критеріями. Перевірка відбувається не в
районі, у якому учень навчається. Це також є
одним з виявів «зовнішності» екзамену.

Зміст та рівні інформування про результати екзаменів
1. Рівень школи
Директор отримує звіт щодо результатів на екзаменах його учнів. Інформація персоналізована у
розрізі предметів та завдань. Персоналізована, щоб можна було прикріпити ці дані до певної
категорії, що досліджується: хлопці–дівчата, класи, вчителі, які навчали, приїжджі–місцеві та ін.;
порівняти з результатами внутрішнього оцінювання. Директор повинен отримати інструмент для
дослідження цих даних, та інтерпретації результатів. Отже, він отримує можливість врахувати
докладні дані екзаменів щодо власної школи у плануванні її подальшого розвитку, у роботі з
вчителями, у роботі вчителів. Як стимулювати директора та вчителів до такої роботи – питання
окремої розмови.
2. Рівень управлінь освіти
На рівні управлінь освіти (обласних / районних) зміст звіту про ЗНО має містити можливість
інтерактивно відбирати потрібну інформацію, яка б стосувалася області / району / школи, аби
порівняти її з іншими областями / районами / школами на тлі України, вибирати критерії порівняння.
3. Рівень громади
Громада, зокрема батьки, повинна мати відкритий доступ до узагальненої інформації про екзамени
щодо шкіл, які відвідують (чи планують вибрати) їхні діти.
4. Рівень учасників
З кожним роком інформування учасників про їхні результати ЗНО розширюється. Зараз
абітурієнти отримують не лише результат у шкалі 100–200, а також кількість сирих тестових балів,
кількість балів за завдання з розгорнутою відповіддю. В ідеалі учасник мав би мати доступ до
перегляду своїх бланків відповідей та їхнього оцінювання. З розвитком технологій таку онлайнову
можливість можна було б надати абітурієнтам та батькам випускників усіх рівнів середньої школи.
5. Рівень вищих навчальних закладів
З розширенням автономії вищі навчальні заклади захочуть докладнішої інформації про своїх
абітурієнтів, щоб вести свою вступну кампанію. Наприклад, для формування рейтингового списку
вступників, можливо, захочуть використати зважену оцінку ЗНО, яка включає бал у шкалі 100–200,
чи відсоток виконаних завдань, чи якусь комбінацію цих даних. Такою інформацією УЦОЯО володіє
і зараз. Але на вступі з перелічених можливостей використовують виключно бал у шкалі 100–200.
6. Рівень наукових установ
Ґрунтовні наукові дослідження величезного масиву даних, створених ЗНО за роки існування чи з
ним пов’язаних, є нагально необхідні як для підготовки узагальнень і висновків, потрібних для
подальшого вдосконалення та розвитку ЗНО, так і для прийняття на їхній основі адекватних рішень.
Зрозуміло, запит на зміст та структуру цієї інформації повинні формувати самі наукові установи
відповідно до потреб таких досліджень.
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Що каже європейський досвід про оприлюднення результатів екзаменів?
Європейський досвід однозначно показує, що
внутрішнього оцінювання школи. У Бельгії
єдиних та універсальних підходів у питаннях
(Французька громада), Естонії, Угорщині,
Словенії, Англії, Шотландії та Ісландії
оприлюднення результатів загальнодержавних
центральні органи влади налаштовують школи
екзаменів немає. Серед європейських країн
проводити внутрішній аналіз якості процесу на
звичайною є практика забезпечення шкіл
основі результатів в національних іспитах. В
інформацією, необхідною для самооцінки і
Угорщині, Польщі та Португалії школи з
внесення змін у плани розвитку на основі
поганими результатами в національних іспитах
результатів, досягнутих учнями в національних
повинні підготувати і реалізувати план дій, який
іспитах порівняно з середнім значенням по
країні. Таке властиво більшості національних
долає можливі причини незадовільної роботи.
тестів, розроблених для моніторингу шкіл або
У більшості європейських країн не
публікують загальних результатів національних
системи освіти. Не стосується це Іспанії,
тестів для кожної школи. У деяких країнах
Франції, Ірландії і Великобританії (Шотландія).
офіційні документи чітко вказують, що
У цих чотирьох країнах результати національнаціональні тести не можуть бути використані
них тестів, спрямованих на моніторинг системи
для створення рейтингів шкіл. Це стосується
освіти та здійснених на репрезентативних
Бельгії, Франції, Люксембурга, Австрії та
вибірках учнів чи шкіл, оприлюднюють узаСловенії. У Фінляндії ЗМІ наполягали на
гальнено на національному рівні, але не надають
для окремих шкіл, в тому числі охоплених
публікації рейтингів шкіл, але після обговорення
іспитами.
в країні було вирішено цього не робити. Тільки
кілька країн публікують результати для кожної
У випадку екзаменів, орієнтованих на учня,
школи або рекомендують такі публікації на
поширеною є практика забезпечення шкіл
місцевому рівні. Це відбувається в Данії,
загальною інформацією про їхні позиції в
Угорщини, Польщі, Ісландії, Швеції та Естонії.
національних тестах. Проте Болгарія, Німеччина,
У всіх країнах національні тестування
Ірландія, Люксембург і Мальта не пропонують
відіграють важливу роль у формуванні освітньої
школам такої інформації, якщо іспити мають
політики. Результати аналізуються, приймаються
значний вплив на кар’єру учнів школи.
Зведені дані на рівні школи і країни часто
рішення, що допомагають усунути розбіжності у
доповнюються інформацією, що дає змогу шкорівні досягнень, надати допомогу при підготовці
навчальних програм і для поліпшення
лам проводити порівняння з іншими навчальпрофесійного
розвитку
вчителів.
Багато
ними закладами з аналогічними соціальними
європейських країн передають у школи загальні
характеристиками. Переважна більшість шкіл
результати тестування, які дають змогу
може порівнюватися з іншими без доступу до
порівняти їх із середнім значенням по країні.
індивідуальних даних інших закладів або
Загалом школи вирішують, як використовувати
використовувати анонімні результати. Небагато
цю інформацію для поліпшення роботи.
країн публікували повні результати окремих
шкіл, отримані на національних іспитах.
Національні іспити беруться до уваги при
Дві третини країн Європейського Союзу
зовнішньому та/або внутрішньому оцінюванні
роботи школи. Порівняно з деякими країнами,
організовують національні тести і результати
такими як США чи Канада, результати
надають для кожної школи і для всієї країни
випробувань у Європі рідко використовують як
загалом. У восьми з цих країн існують правила,
інструмент санкцій чи заохочення, які б
рекомендації або допоміжні засоби для
впливали на фінансові рішення.
використання результатів випробувань до
Очікувані результати впровадження такої моделі
Ми отримаємо величезний пласт об’єктивних даних, за яким можна буде оцінити, що ж насправді
діється у наших школах. І, ґрунтуючись на отриманій інформації, ми зможемо проводити аналіз та
приймати рішення щодо планування розвитку, який враховуватиме як позитивні, так і негативні
практики, виявлені державними екзаменами. Через кілька років з’явиться можливість застосовувати
до оцінювання роботи навчальних закладів додану освітню вартість – сучасний інструмент
вимірювання якості освіти.
Ми отримаємо хороший стимул учіння та навчання. Я не знаю кращої мотивації, ніж екзамен:
«Що перевіряють, те й вчать». Важливо, що є обов’язкові екзамени на кожному рівні навчання
(українська мова, математика, іноземна мова, мова навчання) і вони мають відображати цінності,
державну політику та напрям руху України. Патетично, але по суті.
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Ми проведемо перепідготовку величезної кількості освітян у галузі сучасного оцінювання. В
екзаменах після початкової та основної школи повинні бути завдання з розгорнутою відповіддю з
усіх предметів. Це вимагатиме великої кількості екзаменаторів (у Польщі, для прикладу, у перевірці
задіяно близько половини усіх вчителів). З іншого боку, це дасть сильний зворотний вплив. Учитель,
який бачить, що і як перевіряють, зовсім по-іншому ставиться до того, чого і як навчати. Екзамени
стануть швидким і дієвим інструментом впливу на школу як через зміст та результати екзаменів, так і
через широке залучення вчителів до перевірки.
Не менший зворотний вплив матиме доступ до інформації про державні екзамени на усіх
перерахованих вище рівнях. Директори шкіл, освітянські адміністратори отримають інструмент для
оцінювання якості освіти з метою подальшого її покращення.
Фінанси. Наскільки це дорого? Де взяти кошти?
хову роботу педагогічних працівників – роботу
Очевидно, що це потребує затрат. Наскільки
інструкторами в аудиторіях. Може, варто
значних – запитання до фахівців. Досвід цієї ж
змінити модель і додатково оплачувати роботу
Польщі показує, що на розвиток людського
щодо перевірки робіт і розширювати перелік
капіталу Європа готова витрачати (і витрачає)
немалі гроші. Програма так і називається
предметів та обсяги такої роботи, а не щодо
дотримання порядку в аудиторії? – теж питання
«Людський капітал». З іншого боку, при проведо дискусії.
денні ЗНО значні кошти витрачаються на нефаКанва моделі державних екзаменів

Середній

Високий

Канва державних екзаменів
(рівень окремих складових)

Охопленість рівнів середньої школи

Моніторингові функції

Зворотній вплив на школу, вчителя

Зворотній вплив на освіту загалом

Інформування про результати школу

Інформування про результати
громадськість

Витрати на фахову роботу

Витрати на нефахову роботу

Внутрішність екзамена

Відкритість змісту

Низикий

ДПА
ЗНО
ДЕ

Рисунок 2 містить сконцентрований зміст статті. По горизонтальній осі – перелік окремих
складових, за якими відрізняються (чи збігаються) три системи екзаменів в Україні: нинішня
державна підсумкова атестація (ДПА), зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) та запропонований
варіант системи державних екзаменів (ДЕ). По вертикальній – порівняльний рівень вираженості цих
складових в тому чи іншому екзамені. Нова система державних екзаменів має взяти краще з наявних
систем. Від ЗНО запозичити «зовнішність» проведення і перевірки та високу конфіденційність змісту
тестів. Від ДПА широке охоплення рівнів середньої школи та низькі витрати на нефахову роботу при
проведенні екзаменів. Нова система державних екзаменів має зробити головний акцент на сильний
зворотний вплив на освіту в Україні через якісно іншу систему інформування про результати
екзаменів та через залучення широких кіл вчителів до перевірки екзаменаційних робіт.
До якісної освіти через якісне оцінювання.
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Василь Чоповський

Проблема навчання й виховання в школах Галичини
у творах Івана Франка
Лиха доля змусила нас виростати і вчитися в краю, де
завдяки шляхетському режимові наука вважається
небезпечним оружжям, якого не слід давати в руки
суспільності, де шкільне навчання в самім зароді затруєне
конфесійними,
політичними
та
національними
пересудами, де свобідна критика виелімінувана з
виховання, навчання для хліба, для кар’єри, навчання,
тісне та далеке від тої широкої гуманності, що лежить в
основі західноєвропейського.
Іван Франко
Одним із головних завдань освіти в Україні є
формування національної свідомості молоді,
тобто виховання в них любові до рідної землі,
забезпечення глибоких знань з рідної мови,
історії, літератури, мистецтва, культури свого
народу, відродження національних звичаїв і
обрядів, активна в них участь, повага до своєї
нації й інших народів. У Державній національній
програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»)
підкреслюється, що одним із головних шляхів
докорінного поліпшення виховання підростаючого покоління є реформування змісту виховання, наповнення його культурно-історичним
надбанням українського народу [4, с. 15].
Видатний український письменник Іван
Франко став велетнем національної духовності
українського народу, геній якого лишив
глибокий слід в царині освітньо-просвітницького
поступу українців Галичини. Патріарх української історичної науки, М. Грушевський писав:
«Цей син сільського коваля з галицького Підкарпаття, який усе життя, серед різноманітних
перешкод, переслідувань, турбот про насущний
хліб для родини, у проміжках між арештами, не
припиняв кувати ланки “золотого ланцюга”

українського національного відродження, є
явищем надзвичайно високим» [3, с. 485].
У спадщині українського національного генія
понад сто наукових і публіцистичних праць та
художніх творів, присвячених темам навчання й
виховання дітей і молоді. Про важке становище
дітей Галичини, роль сім’ї та школи у
навчально-виховному процесі І. Франко написав
низку поетичних творів (“Рідне село”, “Пісня і
праця”, “Панські жарти”, “Журавлі”), оповідань
(“Малий Мирон”, “Грицева шкільна наука”,
“Отець-гуморист”, “Борис Граб”, “Олівець”),
драму “Учитель”. Вони постали на основі його
власних спогадів про дитинство, роки навчання в
сільській та міських школах і мають багато
автобіографічного характеру. Іван Франко
своїми творами засудив стару школу з її
байдужістю
до
дітей
простого
люду,
жорстокими вчителями-неуками, дикунськими
звичаями школярів. Сам син сільського коваля,
письменник глибоко любив свій пригноблений
народ і відстоював право його дітей на кращу
долю і на гідне людини життя. Добре знаний в
Україні і поза її межами відомий сучасний
вчений-педагог Г. Васянович цілком слушно
зазначає: «І. Франко, як ніхто із його сучасників,
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бачив, що школа відстає від вимог життя, потреб
народу. Це відчувалося абсолютно в усьому:
денаціоналізації школи; пріоритетному вивченні
релігійних предметів; авторитарному стилі
діяльності вчителів, викладачів; старих за своїм
змістом підручниках тощо. Тому він виступав за
радикальні зміни всієї системи освіти і
навчання» [2, с. 98].
У рідному селі Нагуєвичах на Підгір’ї
І. Франко пережив перші дитячі радощі й
зіткнувся з першими прикрощами. Із рідного
села допитливий хлопець, вбираючи серцем красу навколишньої природи, «у світ пішов пішком
на бурі, громи й град, шукати, де зцілющий
потік знання пливе». Це сталося дуже рано:
батько, хоч сам був неписьменний, мріяв, щоб
син мав освіту й повернув її на добро людям.
Восени 1862 р., на шостому році життя Івана,
батьки віддали сина до школи в с. ЯсеницюСільну, де малий Франко провчився два роки.
Навчався там з оцінками «дуже добре» української мови (читання та перекази), основ німецької і польської мов, писання, арифметики.
Основною мовою у школі була німецька, і вчителі
часто карали учнів, яким важко давалася грамота.
Початкова освіта залишила глибокий слід у
пам’яті малого Франка. Відгомін цього часу його
життя знаходимо в оповіданні “Грицева шкільна
наука”, в якому розповідається про хлопчика,
якого батько віддав до школи, щоб навчити
грамоти і «вивести в люди», як тоді вважали.
«Минув якраз рік після того важного дня.
Блискучі надії батька на Грицеву будущину
давно розвіялись. Професор просто сказав йому,
що Гриць “тýман вісімнадцятий”, що ліпше зробить, коли відбере його додому і назад заставить
гуси пасти. І справді, по році шкільної науки
Гриць вертав додому якраз такий мудрий, яким
був перед роком <…> Таких “туманів вісімнадцятих” між тогорічними школярами було 18
на 30, і всі вони під час того шкільного року
заєдно робили собі блискучі надії, як то буде
гарно, як вони увільняться від щоденних різок,
позаушників, штурханців, “пац” та “попідволосників” і як покажуться знов у повнім блиску
своєї поваги на пасовищі» [10, с. 181–182].
Після сільської школи в Ясениці-Сільній
І. Франко став відвідувати міську школу в
Дрогобичі: батько віддав його до нормальної
школи, заснованої орденом отців василіян. Вже в
цей час, як згадують товариші Франка по школі,
він захоплювався книжками, багато читав, був
рухливий, товариський, глибоко переживав
тяжку атмосферу в школі, де окремі вчителі
жорстоко знущалися над учнями, співчував
покараним і разом мучився з ними. Про важкі
умови навчання учнів Карло Бандрівський у
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своїх спогадах писав: «Школа була для нас
жорстокістю, тьмою обичаїв, карою, лихом. Як
тільки прийшли діти до школи і стали перед
учителями, так зараз щезав з лиця усміх, губи
строго замикалися. На місце приязної
прихильності родилися відпір, здержливість,
недовір’я і боязнь перед несправедливою карою»
[1, с. 51].
З осені 1867 р. І. Франко навчається у
Дрогобицькій гімназії. Шкільне навчання
давалося легко. Правда, перший рік йому
довелось
відсидіти
на
«ослячій
лаві».
Селянського сина зустріли непривітно вчителі і
учні гімназії. В товаристві учнів він почував себе
приниженим. Перший рік навчання ніхто з
учителів не звернув на нього ніякої уваги і ні про
що не питав. Ніхто не знав, чого його посаджено
на «ослячу лаву», куди саджали тільки за
провини. Та Іван Франко мав дуже добру
пам’ять і тому наприкінці першого навчального
року виявив відмінні знання. Один із учнів
гімназії Михайло Коріневич у спогадах писав:
«Франко вже від самого початку дався пізнати
всім як з природи дуже здібна, талановита
людина, мав надзвичайну пам’ять. Книжок,
шкільних підручників мав дуже мало, лише
зошитові нотатки, позгинані і підрані, де собі
дещо нотував під час викладу, але більше
нотував собі в своїй голові так, що кожну
викладану річ пам’ятав настільки докладно, що
так ніхто не міг собі докладно занотувати в
зошиті, навіть в скороченні» [6, с. 56]. У його
свідоцтвах були тільки відмінні оцінки. Як
зразкового учня і «враховуючи його вбогість»
висока шкільна рада звільнила його від плати за
навчання.
Про навчання у Дрогобицькій гімназії
Іван Франко писав: «Шкільна наука ніколи не
була для мене страшною, а навпаки, все
доставляла мені нові приємності в міру того, як
розширювався обсяг мого знання. Товариське
життя між учениками було також таке, що
доставляло багато невинних приємностей. Відносини вчителів до учеників у гімназії були звичайно
ліберальні, хоч майже ніколи не доходили до
тісніших, приятельських відносин, як се буває
іноді по наукових закладах. Учителі майже всі
дивилися на учеників звисока та не допускали їх
до надто близької довіреності» [15, с. 50].
Духовний світ Франка у гімназії інтенсивно
розширювався. Його досить скоро перестала
задовольняти шкільна система і він почав
збагачувати свої знання поза гімназією. Цьому
сприяли й окремі вчителі, зокрема Іван
Верхратський і Юлій Турчинський. Молодий
учитель української мови Іван Верхратський
згуртував учнів, які збиралися у його
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помешканні і читали твори українських
письменників. Верхратський позичав молодому
гімназисту книжки, з яких “Кобзар” 1867 р.
видання той вивчив напам’ять. Він був
організатором для учнів гімназії історикоприродничих екскурсій. Одна із них була
влаштована на Зелені свята аж до с. Урич на
Сколівщині, де учні оглядали руїни мурів,
видовбані в скелях печери, що віддавали якоюсь
таємничістю і давниною.
Враження
від
побаченого
в
Уричі
відгукнулись згодом у споминах І. Франка: «З
важніших екскурсій, устроєних обома тими
вчителями, згадаю тільки кілька прогулок до
Урича. Одна з них під проводом професора
Верхратського складалася майже з самих
русинів і дала йому досить багату збірку рідких
гірських хрущів, які вспіли знаходити різні
ученики, шмиряючи сюди й туди по лісі, біля
джерел та потоків. В самім Уричі члени
екскурсії оглядали оба величезні камені, що
мають на собі сліди людської праці» [15, с. 52].
У січні 1881 р. І. Франко склав «Програму
галицьких соціалістів», в якій було викладено
питання навчання і виховання в Галичині: «Що
ж до освіти, будемо вимагати від уряду таких
змін, які б нинішню систему народного
виховання щораз більше зближували до ідеалу
всебічного
виховання,
тобто
одночасно
загального і фабричного, яке єдине може бути
корисним для загалу. Будемо домагатися
відповідних реформ в улаштуванні народних
шкіл і запровадження шкіл фахових, ремісничих
і рільничих» [18, с. 463].
17 березня 1883 р. у вірші “Розвивайся ти,
високий дубе”, звертаючись до галицької молоді,
І. Франко писав:
Діти ж мої, діти нещасливі,
Блудні сиротята,
Годі ж бо вам в сусід на услузі
Свій вік коротати!
Піднімайтесь на святеє діло,
На щирую дружбу,
Та щоби ви чесно послужили
Для матері службу.
Чи ще ж то ви мало наслужились
Москві і ляхові?
Чи ще ж то ви мало наточились
Братерської крові?
Пора, діти, добра поглядіти
Для власної хати,
Щоб газдою, не слугою
Перед світом стати!”
Розвивайся ти, високий дубе,
Весна красна буде!
Гей уставаймо, єднаймося,
Українські люди!

Єднаймося, братаймося
В товариство чесне,
Най братерством, щирими трудами
Вкраїна воскресне! [21, с. 22–23]
Австро-угорський уряд у своїй політиці по
відношенню до Галичини керувався принципом
«розділяй і владарюй», нацьковував одну націю
на іншу, намагався посіяти розбрат і ворожнечу
між польським і українським населенням краю.
Габсбурзький уряд свідомо надавав перевагу
польській шляхті, яка, користуючись цим, проводила діяльність, спрямовану на полонізацію
українського населення. З метою розв’язати руки
польським шовіністам австрійський уряд
здійснив низку заходів. Якщо до 60-х рр. ХІХ ст.
викладання у львівських школах велось переважно німецькою мовою, то з 1867 р. польська
мова стала офіційною викладовою мовою у
школах Галичини.
Будучи невтомним і непохитним борцем за
права народу, Франко вважав, що людям треба
дати загальнодоступну освіту. Звертаючись до
шкільних властей Галичини у рефераті «Наші
народні школи і їх потреби», з яким письменник
виступав на селянському вічі у Снятині 27
лютого 1892 р., він говорив: «Школи – то так, як
і політика: тільки деякі, вибрані та покликані, її
роблять, нею кермують, але всі люди чують їх
роботу на своїй шкірі, платять за неї то грішми,
то кров’ю… Ми на ті школи і на вас платимо
свою кервавицю, і хоть ми темні та неуки з
ласки божої, то все-таки і ми дещо бачимо <…>
Не забувайте, що школа, хоть і як важна та свята
річ, все-таки є для людей, а не люди для школи, і
для того ми маємо право і обов’язок сказати тут і
своє слово, а як ви нас не вислухаєте, то ми
можемо і будемо через своїх послів у Львові та й
у Відні домагатися і добиватися, щоби школи за
наші гроші були такі, яких нам треба, а не такі,
яких вам хочеться» [19, с. 108–109].
Шкільна реформа давала змогу одержати
початкову освіту дітям від 7 до 14 років. І все ж
тисячі дітей Галичини через брак шкіл і важкі
матеріальні умови залишалися поза школою.
Відстань між школами і населеними пунктами
досягала 35–55 кілометрів.
Науку в школах Галичини, за словами
І. Франка, викладають не для того, щоб дати
українській молоді освіту й необхідний обсяг
знань, а тільки на те, аби вселити в неї покірність несправедливим порядкам й утвердити її в
темноті.
Приїхали аж на Турку,
Ходять бойки, як на шнурку…
Пита русин: “Є в вас школи?”
“Є, та дуже вчать поволі:
Школа в селі вже літ сто,
17
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А письма не зна ніхто” (Франко І. “Вандрівка
русина з Бідою”).
Використавши офіційні статистичні дані,
І. Франко показав, що діти Галичини не мають
можливості відвідувати навіть початкові школи.
1891 р. в Галичині було 3853 початкові школи.
«Але треба мати на увазі, – підкреслював
Франко, – що в нашім краї числиться 6230
громад, значить, все-таки виходить, що поверх
2377 громад не мають у себе школи» [19, с. 109].
Кошти на утримання народних шкіл були
мізерні. У статті «Що коштують наші школи?»
І. Франко писав, що «невеличка часть державних
видатків, яка плине на школи в Галичині, дуже
маленько служить на хосен нашої народності, а
більше на всякі педагогічні, а не раз і прямо
шкідливі експерименти над нашими школами»
[16, с. 150].
Учні галицьких шкіл читали дуже мало,
оскільки бібліотека у школі була надто убогою.
Великий Каменяр обстоював необхідність
створення для них адекватних підручників
високого рівня й педагогічного звучання,
пройнятих
українським
спрямуванням
й
національним духом.
Франко
висловив
чимало
критичних
зауважень до шкільних підручників у школах
Галичини. «Подумає дехто, – зазначав він, – що
бодай нашими шкільними книжками, що
обіймають уже повний курс народної і середньої
школи, можемо прислужитися українцям. На
жаль, треба сказати, що й ся надія марна. Наші
шкільні підручники, знов-таки в значній мірі
завдяки пануючому в Галичині режимові,
на
переважно
неоригінальні,
основані
перестарілих педагогічних принципах, а деякі
надто такі далекі від рівня сучасної науки» [17,
с. 408–409].
Особливо високого значення І. Франко надавав самостійній роботі над книгами, що повинні
плекати красу, будити у читачів розум і дух:
Книги – морська глибина:
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить (Франко І. «Строфи»).
Великою помилкою освітнього процесу у
сільських школах Галичини І. Франко вважав
цілковиту відірваність навчання дітей від життя:
«Вийшовши зі школи, не тільки зараз забуває
всю ту премудрість, але за два-три роки забуває
зовсім читати <…> Дитина не має до чого
приткнути те, що винесла зо школи, і розгублює
все по дорозі» [19, с. 115]. Таким чином,
письменник виступає за зв’язок навчання з
практичним життям.
Іван Франко вимагає поваги до особистості
школяра, довіри до нього, визнання його
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гідності. Таке ставлення письменника до дитини,
до шляхів та засобів її виховання визначається
демократичним гуманізмом письменника, його
прагненням створити умови для формування
нової людини – активного діяча, борця.
І. Франко бачить в дитині зростаючу людину і
стає на захист її прав. «У школі дитина хапатися
буде науки на диво, впиватися буде нею, як
недужий свіжим повітрям, і скінчить на тім, що
перейметься правдами науки і забажає перевести
їх у життя. І стане малий Мирон гарячим
проповідником тих правд, понесе їх між темних і
пригноблених, під рідні сільські стріхи» [8, с. 71].
«Учителем школа стоїть: коли учитель
непотрібний, неприготований, несумлінний, то й
школа ні до чого» [19, с. 113], – ці слова
І. Франка стали крилатими. Він з повагою
ставився до народних учителів, високо цінував
їхню сумлінну й конче потрібну працю на благо
українського народу. З багатьма вчителями
підтримував особисті зв’язки, листувався з ними,
брав участь у їхніх громадських ініціативах,
виголошуючи промови на вчительських вічах.
Великий Каменяр виступав на захист
народних учителів, знаючи про їхнє безправ’я,
беззахисність перед цісарською владою і мізерну
зарплату. «Минувшого року, на глум цілому
світу, мали в Галичині два такі випадки, що
учителі на посаді померли з голоду, – писав
І. Франко. – Учитель у нас бере менше, ніж
перший-ліпший возний при суді або стражник
при криміналі. Ну, то не дивно, що на таку
благодать ніхто без крайньої нужди не хоче йти,
і учитель, як тільки може, покидає своє місце,
іде до стражі фінансової або деінде. З того
виходить для школи така біда, що замість
учителів спосібних, напрактикованих, таких, що
люблять науку і дітей, чимраз частіше приходять
учителі неспосібні, такі, що вже не мають чого
іншого хопитися, ну, і, розуміється, марнують
дітям час, а громаді гроші» [19, с. 113–114].
Доля вчителя повістю залежала від місцевих
властей. «Його становище – беззахисне, за ним
наглядають з різних сторін: війт, піп, дідич,
шинкар, жандарм, окружний староста, окружний
інспектор – кожний вважає себе покликаним
контролювати його, кожний може розпоряджатися його долею», – писав з цього приводу
І. Франко. [22, с. 212–213]. У той же час учитель
«не має права на власні бажання, характер,
переконання, він не має права займатися
політикою і відсахнутися від неї, якщо вона
відповідає планам правлячої кліки» [22, с. 212].
Австро-угорські колонізатори, їхні польські
та деякі місцеві посіпаки в особі старост,
жандармів, шкільних інспекторів переслідували
кращу національно свідому й патріотично
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налаштовану частину вчительства Галичини.
Приклад таких ганебних дій наведено у статті
І. Франка «Факт до характеристики нашого
шкільництва». В ній йдеться про необґрунтоване
звільнення 17 червня 1884 р. з роботи в школі
Бібрка вчительки-поетеси Юлії Шнайдер (псевдо
– Уляна Кравченко), яка пропрацювала там
упродовж трьох років і заслужила пошану серед
громадськості. Головною причиною не обрання
її на учителювання була незалежна поведінка
письменниці. Крім того, Уляну Кравченко
вважали за «нігілістку», що листується з
«небезпечним для держави чоловіком» –
І. Франком [23, с. 185].
Характерними рисами педагога, вважав
І. Франко,
повинні
бути
ідейність,
самовідданість, палка любов до своєї праці,
любовне ставлення до дітей, пошана до
особистості дитини. І головне, справжній
учитель, на переконання Франка, – це людина,
яка вийшла з народного середовища, є носієм
кращих якостей рідного народу, живе його
інтересами, бере активну участь у громадськокультурному житті. Він писав: «Виховання
народу мусить вирости з традиції, з культурного
стану того народу, мусить корінитися в
характері, привичках народу, інакше се буде
даремна трата часу й сил. Нове виховання
потребує нових учителів, а сих не може народ і
виписати собі з-за границі» [13, с. 15].
З любов’ю змальовуючи допитливих і
розумних
галицьких
дітей,
критикуючи
реакційну систему навчання та виховання у
школах Галичини, Іван Франко переконливими
фактами
спростовує
вороже
твердження
реакційної вчительської інтелігенції про те, що
діти бідняків нібито нездатні до науки, і
доводить, що справжньою причиною поганого
навчання учнів у школі були неуцтво вчителів та
їхнє жорстоке ставлення до дітей, відстала
методика й антинародна шкільна система.
Горе-педагогів і тодішні школи з «ослячими
лавами» І. Франко реалістично змалював у
Класним
оповіданні
“Отець-гуморист”.
наставником, а також учителем польської,
української, німецької мов, арифметики і співу в
третьому класі Дрогобицької василіанської
нормальної
школи
був
отець
Софрон
Телесницький, що поєднував у собі цинізм з
жорстокістю
тирана.
Навчання
було
схоластичне, мертве. Воно не викликало в учнів
зацікавлення до науки. З першою появою у класі
цей горе-вчитель привітав учнів такими словами:
«Я тут господар класу! <…> Пам’ятайте собі. На
моїх годинах маєте лиш тоді сміятися, коли я
вам скажу, і тоді плакати, коли я вам скажу» [12,
с. 291]. Відповідної педагогічної підготовки

вчитель не мав; знань явно не вистачало. Проте
набув він репутацію «гумориста», бо безкарно
мучив дітей, відчував насолоду від їхніх
фізичних і душевних страждань. «Хоч усі
вчилися і силкувалися якомога встерегтися
побоїв, але ніяка пильність не помагала.
Боязливіші, викликані до таблиці, тратили голос,
тратили пам’ять вивченого; інші хоч і вміли, але,
переконавшися, що за найменшу помилку їх
ждала така сама кара, як і тих, що не вміли
нічого, тратили віру в себе» [12, с. 298].
Антипедагогічна
діяльність
учителів
призводила до трагедії дітей. І.Франко показує
звірячу розправу отця С. Телесницького над
здібним і дисциплінованим учнем Волянським.
По закінченні екзекуції вчитель повчає дітей, що
у кожного учня «має вирости пильність,
умілість, послух, покірність, пошановання
старших». Цим твором автор викриває
реакційність системи виховання дітей в школах
Галичини, а також лакейську слухняність тих
учителів, які на догоду панівним класам і
гнобителям
намагалися
виховати
дітей
боягузливими і слухняними людьми.
Життя
учня
Волянського
закінчилося
трагічно – він не витримав важких побоїв і
помер. Аналогічна подія трапилася в Дрогобичі,
коли І. Франко вчився в гімназії. Цісарський
уряд не покарав учителя-ката, а за вірну службу
перевів його на посаду монастирського
проповідника в Добромиль.
Оповідання “Отець-гуморист” стало обвинуваченням тодішнього суспільного устрою, в
умовах якого діти були позбавлені захисту,
піклування, розуміння – справжнього дитинства.
І. Франко реалістично змалював і педагогів
освічених, що закінчили вчительські семінарії,
але мало чим відрізнялися від Телесницького.
Учитель з оповідання “Олівець” своїми
безглуздими окриками, знущаннями над дітьми,
тримає їх у постійному страху. Горе-вчитель
побив тяжко учня за те, що той по дорозі в
школу загубив олівець. «Різка не переставала
свистіти в повітрі, а кождий її свист, кождий
ляск на грубу полотняну сорочку Степана
стрясав і здавлював тридцять дитинячих серць у
класі, витискав новий крик болю і розпуки з
груді Степана» [9, с. 79–80]. Учень Степан не
був винен у втраті недогризка олівця, але це
стало приводом для самосуду вчителя над
школярем, а вдома його побили без будь-яких
причин. Вчинок батька пояснюється не
жорстокістю, а соціальними умовами того
несправедливого суспільного устрою, у якому
він жив.
В оповіданні “Історія кожуха” письменник
розповідає про бідного школярика, який, не
19

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА 2014 / № 3

маючи теплого одягу, повертаючи взимку зі
школи, застудився й тяжко захворів. І тоді
сільські екзекутори реквізували у батьків
хлопчика єдиний кожух, що був у сім’ї – як
покару «за невідвідання школи».
П’єса І. Франка “Учитель” – перший твір в
українській літературі, де показано нелегку, але
благородну працю сільських педагогів. Головний герой твору – 35-літній учитель Омелян
Ткач, який чесно трудиться на ниві народної
освіти, самовіддано бореться за справжню
народно-національну школу, гуманно, чуйно
ставиться до учнів. «Учитель він прекрасний,
усюди похвальні свідоцтва мав, люди були з
нього вдоволені» [14, с. 84]. Він користувався
любов’ю і повагою з боку батьків та учнів.
Працюючи в глухому гірському селі, Омелян
кидає сміливий виклик лихвареві і багатіям,
виступає не лише як учитель, а й як громадський
діяч. Як людина, що поєднала своє життя з
життям
простого
народу,
учитель
не
задовольняється тільки навчанням дітей – він
мріє про поширення освіти серед дорослих, про
відкриття недільної школи.
П’єса “Учитель” дає яскраве уявлення про
залежність сільського педагога від різних
начальників. Так, лихвар одночасно виконує
обов’язки голови місцевої шкільної ради. Він
налаштовує темних, неосвічених селян проти
вчителя, намагається перешкодити йому в
організації заходів, спрямованих на створення в
селі школи. Вчителеві, що діє всупереч
бажанням лихваря і війта, відмовляють у будьякій допомозі: не надають працівника для
технічного
обслуговування
шкільного
приміщення, перешкоджають у відправці його
скарги до окружних властей. Коли б не
маленький городець біля школи, Омелян Ткач
загинув би з голоду.
Вісім разів переводять учителя з одного місця
в інше. Правова незахищеність, побутова
незабезпеченість спричиняють «професійну»
вчительську хворобу – туберкульоз. А все ж не
здається вчитель. Лише три роки пропрацював
він у глухому гірському селі, але й за такий
короткий час зробив там багато корисного.
Щонайперше – зумів розбудити національну
свідомість селян, потяг до знань, освіти.
Недарма ж люди полюбили його, «як рідного
батька». Вперше проведений у школі випускний
публічний екзамен показав, що діти навчилися
правильно писати, добре читати, розв’язувати
арифметичні задачі, ще й співати. Вони так
злагоджено й задушевно виконували пісню, що
присутнім батькам «аж сльози в очах стали».
Звертаючись до учнів-випускників, учитель
говорив: «Нині в нас празничний день. Мої
20

перші школярі виходять зі школи. От тут, при їх
татах і мамах, можу сказати, що не жаль мені тої
роботи, того часу, щосьмо разом провели в
школі. Правда, скупенька моя наука. Самі
початки. З того ще чоловік мудрим не буде. Але
я старався подати вам спосіб, як собі далі
радити, як далі вчитися. Бо вчитися, діти мої
любі, треба і далі, раз у раз, весь вік» [14, с. 113].
Вперше п’єса І. Франка “Учитель” була
поставлена на сцені театру «Руська бесіда» у
Львові 16 вересня 1894 р., і була схвально
зустрінута прогресивною громадськістю міста.
Поряд з тупими, обмеженими, жорстокими
«педагогами» траплялися і справжні вчителі, які
сумлінно і чесно трудилися на ниві
просвітництва. Таким був герой поеми І. Франка
“Панські жарти”, присвяченої пам’яті батька, –
колишній сільський священик, на котрого
позитивний вплив справив видатний галицький
поет-просвітитель, один із засновників гуртка
«Руська Трійця» Маркіян Шашкевич. Хоча сам
знав не дуже багато, але добре вже те, що
відносився до дітей уважно, чуйно, гуманно –
вони завжди відчували гостинність його
затишної оселі, прагнув розбудити в дітей
інтерес до навчання, потяг до знань, уміння
самостійно думати:
Він зацікавлював дітей
То повістками, то казками,
А головно на сей святий
Великий божий світ – природу
Раз в раз увагу їх звертав.
На кождім кроці свого ходу
Він щось цікаве зустрічав,
Про все умів щось розказати
І вмів до всього нав’язати
Чи то випадок із життя,
Чи корисну якусь науку [7, с. 24–25].
На Великдень хлопці у церкві так «складно»
співали, «На криласі на переміну / Апостол по
пунктам читали», що їхні матері, як це почули,
аж заплакали з радості й задоволення.
З великою теплотою і любов’ю згадує
І. Франко про сільського учителя-гуманіста,
розмірковує над компонентами людського
таланту взагалі і педагогічного зокрема. Одному
Бог дає ясний, сильний розум, іншому золоті
руки і серце.
Який же дар дістали ті,
Що так дітей учити вміють?
Мені здається, в скарбі тім
Любві найбільш дісталось їм [7, с. 26].
Теплі спогади зберіг І. Франко про колишніх
своїх учителів: математика й філософа Едварда
Міхонського, викладача польської мови Юлія
Турчинського, зоології Едварда Гікеля, історії та
української мови Н. Антоневича, релігії та
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математики о. Анджея Дронжека. «Всі ті люди, –
писав він, – поминувши їх позашкільні погляди
та діла, були дійсними приятелями молодіжі,
уміли єднати собі її прихильність і довірливість,
поступали в школі оглядко, тактовно і по
найбільшій часті безсторонньо, заохочували
оскільки можна до самостійного мислення, до
застанови над предметом, до котрого вміли
збудити цікавість» [22, с. 28].
З особливою теплотою згадував він про
вчителя Міхонського. В оповіданні “Борис Граб”
вчитель виступає носієм ідей передових
педагогів – тих ідей, які значною мірою сприяли
формуванню педагогічних поглядів і самого
Каменяра. На відміну від переважної більшості
вчителів галицьких шкіл, він був глибоко
освіченою людиною, не обмежувався знанням
лише своїх предметів, виступав проти будь-якої
рутини і шаблону. Його відзначали чуйність і
такт у ставленні до учнів, уміння заохотити їх до
навчання, доступно викласти навчальний
матеріал. Міхонський ставив перед учнями такі
запитання, які примушували їх думати, робити
власні висновки, прагнув виховати у них
навички самостійного мислення.
Усвідомлюючи велике пізнавально-виховне
значення художньої літератури, Міхонський
аналізував із своїм учнем Борисом Грабом кращі
твори світової класики. Так, читаючи “Одісею”,
учитель зосереджує увагу Бориса на епізодах
народних зборів, сільського життя, ознайомлює
учня з біографіями видатних діячів науки і
мистецтва, зі спогадами великих людей,
спрямовує на вивчення суспільного життя.
На прикладі вчителя Міхонського І. Франко
стверджує нерозривність навчальних і виховних
функцій педагога. В оповіданні “Борис Граб”
письменник підкреслює велику роль особистого
прикладу вчителя. Міхонський говорить своїм
колегам: «Займіть, зацікавте хлопця наукою,
давайте йому з себе приклад справді духового,
відданого науці життя, то він прилипне до вас
усею душею» [11, с. 189].
На думку Каменяра, основу нового виховання
треба шукати в народній педагогіці, в житті
народу і його традиціях. Добре знаючи характер
українців, І. Франко у листі до галицької молоді
радив розвивати в собі головні рушійні сили
життєдіяльності людини (розум, почуття і волю),
вчитися ними керувати в діяльності на благо
народу. Він писав: «Здобувайте знання,
теоретичне і практичне, гартуйте свою волю,
виробляйте себе на серйозних, свідомих і
статечних мужів, повних любові до свого народу
і здібних виявляти ту любов не потоками
шумних фраз, а невтомною, тихою працею.
Таких мужів потребує кожна нація і кожна

історична доба, а вдвоє сильніше буде їх
потребувати велика історична доба, коли всій
нашій Україні перший раз у її історичнім житті
всміхнеться хоч трохи повна горожанська і
політична свобода» [17, с. 409]. І гарантом
успіхів виступають вдало визначені зміст і
методи навчання.
Виховання дітей у сім’ї письменник розглядає як важливу і відповідальну справу. Для
І. Франка ця проблема означає систему
цілеспрямованих впливів на дітей для того, щоб
виховати справжніх громадян і патріотів України. Письменник обстоює трудове і патріотичне,
а не приватно-родинне виховання дітей.
Своїх дітей Іван Франко завжди заохочував
працювати, вчитися і всякими способами
поглиблювати свої знання. Діти Андрій, Тарас і
Петро ходили до української народної школи
при учительській семінарії, потім перейшли до
української академічної гімназії з навчанням
грецької і латинської мов. У своїх спогадах Анна
Ключко-Франко згадувала: «Я була в родині
наймолодшою. Різниця поміж дітьми не була
велика – один і два роки, і ми всі четверо дітей
жили одною громадкою не тільки в щоденному
житті, але й в духовному розвитку, забавах,
науці… Мене записали до української школи, і в
українській школі, – де пробула я 13 років, –
набувала я знання, майже на рівні з гімназією, а
передусім любові до рідного слова, до народу,
до культури – до України… Тато слідкував за
нашими поступами у школі; звичайно вечорами,
щоб відпочити від писання, – він заходив до нас,
розпитував хлопців, що вчаться, роз’ясняв їм і
помагав розв’язувати задачі, помагав у перекладах
з латини чи греки. Це був мій батько, що водив мої
непривиклі і непослушні пальчики творити перші
букви спершу на табличці, а потім на зшитку. Він
помагав виучувати вірші, жартував, хвалив і ганив,
а по його відході ми з ще більшим завзяттям
бралися за нашу працю, прагнули здобути
якнайбільше знання» [5, с. 38–39].
Для виховання любові до всього рідного
треба використовувати свята і річниці важливих
історичних подій, розкривати учням історичну
правду, добиватися, щоб дитина прийшла до
переконання, що Україна це не лише казкові
постаті, князі, гетьмани та їхні війни, зруйновані
міста, могили, пережиті спомини тощо, а
сучасне життя нації з її потребами, тріумфами і
болями. У ґрунтовній праці «Галицьке
краєзнавство» І. Франко писав: «Наскільки таке
ознайомлення корисне не треба доводити. Адже
ж це перший ступінь, перша прикмета
раціональної освіти – знати своє найближче
оточення, знати минуле і сучасне свого народу і
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відчувати себе живим і свідомим членом живого,
свідомого і об’єднаного організму» [20, с. 116].
Галицьким школярам не доступний був шлях
до використання культурно-історичної спадщини, вони не мали змоги докладно ознайомитися
зі своїм краєм і усією Батьківщиною, з її
географічним положенням, суспільним устроєм,
історією,
пам’ятками
тощо.
В
галузі
краєзнавства відсутня була галицька наукова
література. З цього приводу І. Франко писав:
«Австрійський уряд, приєднавши Галичину, не
дуже дбав про піднесення в ній краєзнавства, яке
легко могло б пробудити у її мешканців надто
велику любов до свого краю, небезпечні думки
про давнє і недавнє минуле, не кажучи вже про
теперішній стан. Все то були справи небажані
для уряду, тому на них не звертали уваги,
тримали їх у таємниці і старалися не допустити
до відома ширшого загалу» [20, с. 117].
Ґрунтовне знання історії й становища
населення Галичини, поневоленого цісарською
австро-угорською монархією, викристалізували
в І. Франка тверде переконання в тому, що
повний розквіт рідного шкільництва, української
педагогіки можливий тільки в умовах
самостійної української держави. Надію на її
відродження й розвиток він пов’язує з дітьми,
державним майбутнім української нації:
Ти мій рід, ти дитина моя,
Ти вся честь моя й слава,
В тобі дух мій, будуще моє,
І краса, і держава. (І. Франко «Мойсей»)
Педагогічні погляди І. Франка становлять
знаменну епоху в історії української педагогіки.
І сьогодні для освітян України надзвичайно
актуально і сучасно звучать слова Великого
Каменяра: «Без власних шкіл і без виробленої
освітньої традиції, без перейнятого освітніми і
народолюбними думками духовенства, без
популярного і вищого письменства, яке могло би
бодай на першій гарячій порі заспокоювати всі
духові потреби величезної маси, без преси, яка
могла б ясно держати і систематично боронити
стяг національності та приложеної до місцевих
потреб, свобідної культурної праці, без надії на
сильну фалангу вповні свідомих і на висоті
сучасної освіти стоячих репрезентантів у
законодатних тілах, і без міцної опори в масах
народу та інтелігенції навіть для тих немногих
репрезентантів, що забажають вповні відповісти
своїй національній і культурній задачі, наша
Україна готова знов опинитися в ролі ковадла,
на якому різні чужі молоти вибиватимуть свої
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мелодії» [17, с. 404]. Його знання і творче
застосування служать надійною основою для
відродження й розвитку національної освіти й
виховання учнівської молоді в умовах
українського державотворення.
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МЕТОДИКА. ПРАКТИКА. ДОСВІД.
Тетяна Ковальчук

Теоретичні основи використання проектних технологій на уроках
англійської мови у загальноосвітній школі
Сучасна школа як соціально-педагогічна
система покликана забезпечити досягнення
таких освітніх результатів, які відповідають
цілям розвитку сучасного суспільства й
особистості в ньому. Це вимагає пошуку нових
форм організації освітнього процесу. Одним із
системоутворних підходів, що дає змогу
формувати особистість сучасного школяра, є
проектна діяльність, яку можна розглядати як
самостійну структурну одиницю освітнього
процесу. Проектні технології:
– допомагають зробити процес навчання змістовним, цікавим, корисним і демократичним;
– є ефективним засобом навчання іншомовного спілкування; розкриття потенціалу
учнів;
– допомагають учневі здобувати самостійно
інформацію з різних джерел.
Саме проектні технології допомагають:
– забезпечити
високий
рівень
знань
випускників, уміння самостійно набувати і
застосовувати їх на практиці;
– розвивати
кожного
учня
як
творчу
особистість, здатну до практичної роботи;
– залучати кожного учня до активної
пізнавальної діяльності;
– формувати
навички
пізнавальної
і
дослідницької діяльності;
– розвивати критичне мислення;
– формувати в учнів цілісну картину світу;
– спілкуватися з однолітками не тільки своєї
школи, міста, але й інших міст та країн;
– творчо працювати з інформацією.
Сьогодні перед учителем англійської мови
постає нелегке питання: як зробити, щоб урок
був цікавим для учнів, щоб розкрив творчий
потенціал особистості, поставив школярів у
ситуацію
самостійного
пошуку,
сприяв
розширенню світогляду, забезпечив використання знань з інших предметів на практиці.
Цього можна досягти лише за умови, якщо
вчитель знаходить шляхи найефективнішого
досягнення мети навчання, прийоми оптимізації
навчального процесу, змінивши сам підхід до
здобуття знань з англійської мови.
Метою вивчення іноземних мов є не система
мови, а іншомовна діяльність, яка є засобом
міжкультурної взаємодії. Кращою методикою

вважається та, яка викликає в учнів любов до
предмета. Уроки англійської мови перетворюються на співпрацю, де вчитель і учні
працюють разом, створюючи атмосферу радісної
співучасті й партнерства. І саме метод проектів
дає змогу творчо застосувати мовний матеріал,
перетворюючи уроки іноземної мови на дискусію, дослідження. Розробляючи проект, учні
освоюють різні соціальні ролі під час досліджень, включаються в мовне середовище при пошуку інформації в інтернеті та при обговоренні.
Досвід роботи в школі засвідчив, що в
розвитку інтересу до предмета не можна
покладатися тільки на зміст досліджуваного
матеріалу. Якщо учні не залучені в активну
діяльність, то будь-який змістовний матеріал
викличе у них споглядальний інтерес, а не
пізнавальний. Для того, щоб залучити школярів
до активної діяльності, їм потрібно запропонувати проблему цікаву і значущу. Метод
проектів допомагає школярам перейти від
засвоєння
готових
знань
до
їхнього
усвідомленого придбання.
У проектній методиці використовують усі
кращі ідеї, вироблені традиційною i сучасною
методикою викладання англійської мови. До них
належать передусім розмаїття, проблемність,
навчання із задоволенням і так званий егочинник.
Різноманітність, як необхідна риса будь-якого
хорошого уроку, сприяє підтримці інтересу до
навчання – це і розмаїття тем, типів текстів (діалоги, монологи, листи, настільні ігри, описи,
інструкції тощо), і різноманітність форм навчальної діяльності (індивідуальна, парна, групова
робота, робота в командах), й різні типи вправ.
Проблемні завдання змушують думати, і
підліток навчається, думаючи, мислячи. Є широкий діапазон комунікативних завдань і проектних робіт, орієнтованих на вирішення проблем.
Проблемний підхід наявний при навчанні граматиці у тих випадках, коли учень використовує
її в мові, і коли він осягає її як систему.
Безумовно, важливо, щоб школяр вчився з
задоволенням. Підліток навчається продуктивно
і багато дізнається, якщо він навчається вільно,
без примусу, відчуваючи радість. Розважальність
– це одна з особливостей проекту. Часто
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завдання можуть оформлятися у вигляді жарту,
головоломки, загадки тощо, мати музичний
супровід, шумові ефекти, ілюстрації.
Особливе значення має его-чинник, тобто
можливість говорити про те, про що учні
думають, про свої плани. Організовуючи
спілкування, краще застосовувати такі ситуації,
які відповідають інтересам учнів, пов’язані з
їхнім особистим досвідом, тобто повною мірою
реалізувати особистісно-зорієнтований підхід.
Створення учнівських проектів – це складна
самостійна діяльність школярів під керівництвом учителя. Учитель під час роботи над
проектом перетворюється із носія готових знань
на організатора пізнавальної, дослідницької
діяльності своїх учнів. Змінюючи психологічний клімат в класі, він переорієнтовує
роботу учнів на різноманітні види самостійної
пошукового,
діяльності
дослідницького,
творчого характеру.
З метою організації проектної діяльності
учнів учитель повинен досконало володіти
основами проектної діяльності і дотримуватись
вимог щодо виконання, захисту й оцінювання
учнівських проектів.
Основні завдання, які необхідно ставити
перед собою:
– формувати в учнів навички й уміння
здобувати самостійно знання і застосовувати
їх для розв’язання нових пізнавальних і
практичних завдань;
– знайомити учнів з культурами, звичаями,
традиціями різних народів;
– сприяти
у
здобутті
комунікативних
компетенцій;
– формувати здатність до роботи у групах
різної наповнюваності, виконуючи певні
соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника тощо);
– розширювати й урізноманітнювати коло
спілкування учнів;
– формувати уміння приходити до спільного
рішення в процесі розв’язання проблеми за
наявності різних точок зору;
– формувати в учнів уміння користуватися
дослідницькими прийомами.
З метою зацікавлення учнів проектною
діяльністю розроблено такі правила:
– створення атмосфери зацікавленості й успіху;
– передбачення кінцевого результату, його
значущості, корисності і доцільності;
– обирання тематики проектів самими учнями;
– добровільність у розподілі на проектні групи
при виконанні завдань;
– свою роль у проектній діяльності учні
вирішують самостійно, без наполягання чи
втручання вчителя.
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Проект на уроках англійської мови можна
визначити як комплекс дій, що спеціально
організовується учителем, самостійно виконується учнями і завершується створенням
продукту, що передбачає усну презентацію на
основі створених письмових.
Я розробила певні вимоги щодо створення
проекту:
– наявність освітньої проблеми, складність й
актуальність якої відповідає навчальним
запитам і життєвим потребам учнів;
– дослідницький характер пошуку шляхів
розв’язання проблеми;
– структурування діяльності відповідно до
етапів проектування;
– моделювання умов для виявлення учнями
навчальної проблеми (її постановка, дослідження, пошук шляхів вирішення, експертиза
й апробація версій, конструювання підсумкового проекту, його захист, корекція й
упровадження);
– самодіяльний характер творчої активності
учнів;
– практичне або теоретичне (але в будь-якому
разі прикладне) значення результату діяльності/проекту і готовність до застосування/
впровадження;
– педагогічна
цінність
діяльності
(учні
здобувають знання, опановують необхідні
психічні
(когнітивні,
емоційно-вольові)
процеси, розвивають особисті якості.
З огляду на різні підходи до класифікації
проектів у педагогічній літературі я поділяю
думку російського дослідника Є. Полат і беру за
основу класифікацію за низкою параметрів:
– складом учасників проектної діяльності:
індивідуальні, колективні (парні, групові);
– характером партнерських взаємодій між
учасниками:
кооперативні,
змагальні,
конкурсні;
– рівнем реалізації міжпредметних зв’язків:
монопредметні, міжпредметні, надпредметні;
– характером координації проекту: безпосередній (жорсткий чи гнучкий), прихований;
– тривалістю: короткі, середньої тривалості,
тривалі.
Навчальні проекти бувають різних видів:
творчі,
ігрові,
пізнавальні,
дослідницькі,
культурологічні,
інформаційні,
екологічні,
проекти милосердя, практично зорієнтовані,
соціальні, гуманітарні, інтегровані, проекти
самоосвіти, самовиховання.
Дослідницькі проекти потребують добре
обміркованої структури, зокрема:
– визначення теми;
– її аргументація;
– актуальність;
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– визначення предмета й об’єкта досліджень;
– висування гіпотез розв’язання проблеми;
– вибір шляхів розв’язання проблеми.
Творчі проекти не мають певної структури
спільної діяльності, яка підпорядковується кінцевому результату, інтересам учасників проекту. Існують різні форми їхнього представлення:
– рукописний журнал;
– колаж;
– відеофільм;
– свято тощо.
Ігрові проекти характеризуються тим, що
учасники беруть собі визначені ролі, зумовлені
видом і змістом проекту, імітують їхні соціальні
й ділові стосунки, які ускладнюються вигаданими ситуаціями. Гра стає провідним видом
діяльності.
Інформаційні проекти спрямовані на
збирання інформації про явище, подію, факт,
ознайомлення з цією інформацією, її аналіз,
узагальнення, систематизацію, класифікацію. У
структурі такого проекту виділяється визначення мети, методу отримання й обробки інформації, результатів (реферат, доповідь), презентації.
Цікавими для учнів є інтегровані проекти,
які мають міжпредметний характер, тому
організовуються
кількома
вчителямипредметниками.
Одним з перших кроків в роботі над проектом
є ведення проектної папки (порт-фоліо), в якій
фіксується кожен крок роботи, зокрема спільно
прийняті рішення, інформація про діяльність
кожного учасника процесу.
Портфоліо дає змогу:
– чітко
організовувати
роботу
кожного
учасника проектної групи;
– стати зручним колектором інформації та
довідником протягом всієї роботи над
проектом;
– об’єктивно оцінити хід роботи
над
завершеним проектом;
– скласти думку про особисті досягнення та
внесок кожного учасника проекту упродовж
його виконання;
– зекономити час для пошуку інформації під
час виконання проектів, близьких за темою.
Портфоліо складається з:
– паспорта проекту;
– плану виконання проекту і окремих його
етапів;
– проміжних звітів групи;
– зібраної інформації з теми;
– результатів досліджень;
– записів ідей, гіпотез і рішень;
– звітів про наради групи, проведення дискусій,
«мозкових штурмів» тощо;

– короткого опису усіх проблем, які виникли у
групі, і способів їхнього розв’язання;
– чернеток, ескізів, кінцевого продукту;
– матеріалів до презентацій.
Щодо етапів роботи над проектом, то вони
такі:
Перший етап – підготовчий: вибір і
обговорення теми проекту, формулювання
проблеми, ознайомлення з новим мовленнєвим
матеріалом, розробка структури проекту,
обговорення кінцевого продукту і способу його
презентації, формування груп і вивчення їхніх
індивідуальних
особливостей,
інтересів,
життєвого досвіду.
Другий етап – організація роботи: збір
інформації (читання текстів, робота з довідниками, інтерв’ювання, анкетування); обговорення першої зібраної інформації, перших
результатів у групах і в класі.
Третій етап – проміжний контроль:
– обговорення способу оформлення проекту;
– його документування;
– виготовлення плаката, буклета, афіші із
невеличкими текстами, малюнків, фото за
обраною темою.
Четвертий етап – презентація: обговорення в групах способів презентації проекту,
документування проекту, презентація проекту.
Під час захисту проекту вчителеві необхідно
звернути увагу на:
– якість матеріалу, його композицію;
– глибину вивчення проблеми;
– застосування знань з інших предметів;
– активність кожного учасника проектування;
– колективний характер прийнятих рішень;
– характер спілкування та взаємодопомоги в
групі;
– уміння
учнів
аргументувати,
робити
висновки;
– культуру мовлення;
– естетичність
оформлення
результатів
проекту;
– уміння відповідати на запитання опонентів.
П’ятий етап – підбиття підсумків:
– обговорення проекту;
– оцінювання.
Актуальним питанням проектної методики є
контроль за діяльністю учнів і її оцінювання.
Необхідно оцінювати як процес, так і результат.
Слід використовувати як поточний, так і
підсумковий контроль.
Для оцінювання проектної діяльності учнів
доцільно користуватися рейтинговою шкалою,
яка за певними ознаками схожа на традиційну
кількісну шкалу, але не є такою. Вона утворюється шляхом набору балів. Після завершення
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роботи над проектом усі бали, набрані учнем,
сумуються. Можливий варіант поєднання
рейтингової оцінної шкали із традиційною 12бальною. Такий варіант оцінювання передбачає
визначення «середнього балу», урахування
результатів роботи учня чи групи учнів на різних
етапах проектної діяльності. У такому варіанті
кожний етап роботи над проектом оцінюється
також за 12-бальною шкалою.
Так, на етапі підготовки до роботи над
проектом можна оцінювати вдалий вибір теми
проекту, обґрунтування актуальності проблеми,
активність учнів у ході обговорення основних
напрямів роботи і методів дослідження в межах
окресленої тематики.
На етапі реалізації проекту оцінюють хід
формування робочого варіанта учнівського
проекту: відповідність стану готовності проекту
календарному плану роботи над проблемою,
щоденник дослідницької роботи, чернетки
висновків, підготовку ілюстрацій тощо.
Підготовка до заключного етапу (презентації
проектів) є надзвичайно важливою для оцінювання проектної діяльності учнів. Вона включає
підготовку критеріїв оцінки презентацій.
Презентація має бути оцінена за
(орієнтовні критерії оцінювання):
– артистизм і виразність виступу;
– розкриття змісту проекту на презентації;
– використання засобів наочності, технічних
засобів;
– оригінальність представлення результатів.
Параметри зовнішньої оцінки проекту:
Варіант А
– значущість і актуальність висунутих проблем,
конкретність використаних методів
досліджень і обробки отриманих результатів;
– активність кожного учасника проекту в
співвідношенні з його індивідуальними
можливостями;
– колективний характер прийнятих рішень (у
груповому проекті);
– необхідна і достатня глибина проникнення в
тему;
– використання знань з інших сфер життя;
– переконливість прийнятих рішень, уміння
аргументувати свої висновки;
– естетика оформлення результатів
проведеного проекту;
– уміння відповідати на питання опонентів,
лаконічність і аргументованість відповідей
кожного члена групи.
Варіант Б
– важливість теми проекту;
– глибина дослідження проекту;
– оригінальність запропонованих рішень;
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– якість використання продукту;
– переконливість висновків.
Захист проектів зазвичай відбувається у
формі рефератів, доповідей, звітів, повідомлень з
добіркою фотографій або малюнків, у програмі
PowerPoint, з виготовленням брошур, постерів,
пам’яток тощо.
Так, наприклад, під час захисту проектів за
темою «The Country We Live in» учнями 8 класу
були виготовлені постери про географічне
положення країни, її населення, традиційні
свята, одяг та народні промисли; символи
України, історія й визначні місця Києва,
традиційна українська кухня були представлені
у програмі PowerPoint; визначні місця України
були оформлені у вигляді путівника.
Вивчаючи тему про проблеми навколишнього середовища, учні 9 класу розділилися
на групи, кожна з яких обрала певну тему, а
саме: «Pollution», «Littering», «Global Warming»,
«Hurricanes»,
«Floods
and
Droughts»,
«Volcanoes», «Ice Melting». Для захисту проектів
був відведений весь урок. Після закінчення
захисту спільно з учнями ми створили стенд
«Our Planet in Danger! Help It!» з нашими
порадами
щодо
захисту
навколишнього
середовища і пропозицією до учнів школи
надати рекомендації, як розв’язати цю проблему
у місті Дрогобич.
Дуже часто учні самі пропонують i подають
цікаві ідеї щодо створення проектів. Так,
вивчаючи тему «Personality», учні, ознайомившись з десяткою найкращих британців за
результатами опитування ВВС, запропонували
створити проект «Найкращі українці». З цією
метою було зібрано багато фактичного матеріалу
про життя відомих українців, що відзначились у
різних галузях історії, культури, науки, освіти,
медицини, спорту тощо. Презентуючи свій
проект, кожна з груп намагалась переконати, що
саме вибрані ними українці є найвагомішими в
історії держави. Були згадані Ярослав Мудрий,
Князь Володимир, Богдан Хмельницький, Іван
Мазепа,
Михайло
Грушевський,
Сергій
Корольов, Григорій Сковорода, Микола Амосов,
Борис Патон, Іван Франко, Леся Українка, Ліна
Костенко, Сергій Бубка, Руслана Лижичко і
багато інших. Але більшість учнів на перше
місце поставили ім’я Тараса Григоровича
Шевченка.
Під час вивчення теми «Mass Media» учні
знайомились з матеріалом про створення газет і
вирішили створити свою власну сторінку газети,
яка б, на їхній погляд, сподобалась усім читачам.
Переважно учні готують проекти вдома. На
спеціально відведених уроках («нестандартних»
чи «нетрадиційних») відбувається їхній захист.
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Але часом ідея виникає спонтанно, і відразу
народжується проект. Наприклад, на уроці у 8
класі за темою «Освіта в Україні» учні
запропонували створити постер «Школа моєї
мрії». Відразу на ватмані написали заголовок і
почали приклеювати картки з ідеями щодо
школи їхньої мрії. Це не зайняло багато часу, але
роботу учні виконували із задоволенням. У
результаті з’явився матеріал, який послугував
для подальшої дискусії й обговорення.
Не завжди на захист проектів відводиться
весь урок. Так, наприклад, на уроці за темою
«Бібліотека» учні підготували інформацію про
найвідоміші бібліотеки світу, обговорення яких
зайняло третину уроку. На наступному уроці
вони
складали
правила
користування
бібліотекою і створили брошуру.
Щоб підтримувати постійну увагу учнів, в
кінці захисту проводжу різноманітні тести з
метою виявлення рівня засвоєння інформації і
ставлення кожного учня до сформованих
компетенцій. До основних компетенцій, яких
потребує сучасне життя і які формуються у
процесі проектної діяльності учнів, належать:
– соціальна зрілість, пов’язана з готовністю
себе
відповідальність
з
брати
на
ініціативністю;
– володіння комунікативними компетенціями,
що передбачає опанування усним і писемним
спілкуванням, формування вмінь вести різні
види діалогів;
– формувати вміння працювати в команді і
координувати свої дії з усіма учасниками;
– розвиток умінь орієнтуватися в інформаційному просторі, критично осмислювати,
аналізувати, синтезувати, систематизувати,
класифікувати й використовувати інформацію, здобуту з різних джерел;

– здатність до саморозвитку й самоосвіти,
прагнення постійно навчатися та вміння
самостійно конструювати свої знання,
навички й уміння;
– здатність до раціональної продуктивної
творчої діяльності, уміння планувати роботу,
комплексно поєднувати знання з різних
галузей для вирішення проблеми;
– презентаційні вміння (вдале естетичне
оформлення результатів досліджень для
креативної презентації).
Я вважаю, що проектна діяльність:
– допомагає учням одержувати багато цікавої і
корисної інформації, що виходить за межі
навчальних програм і підручників, без
витрати зайвого часу на її здобуття;
– підвищує мотивацію й інтерес учнів до
вивчення англійської мови;
– навчає працювати в команді;
– спонукає до розвитку навичок дослідницької
роботи.
Найбільшою перевагою цього методу є його
спрямованість на учня, який є головним замовником, організатором, виконавцем та представником кінцевого продукту. Саме учень отримує
найбільшу користь й задоволення від своєї
роботи.
Не кожен учень спроможний виконати на
високому чи достатньому рівні проектну роботу,
але більшість з них самі пропонують теми
проектних робіт і з задоволенням їх виконують.
Виконання проектів мотивує учнів до
вивчення англійської мови, стимулюючи їх
розвивати, вдосконалювати і поглиблювати
уміння як в рецептивному, так і в продуктивному усному та писемному мовленні.

Оксана Білинська-Слотило

Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій
на уроках англійської мови
Інформатизація суспільства – це глобальний
соціальний процес, особливість якого полягає в
тому, що провідним видом діяльності в сфері
суспільного виробництва є збір, нагромадження,
продукування, обробка, збереження, передача і
використання інформації.
Інформатизація освіти – один з основних
напрямів загального процесу інформатизації, що
продиктований потребами сучасного суспільства. Цей напрям передбачає впровадження

програмно-педагогічних розробок, спрямованих
на
інтенсифікацію
навчального
процесу,
використання та удосконалення мультимедійних
форм і методів організації навчання.
Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальний процес – це
не данина моді, а необхідність сьогодення,
оскільки більшість дітей ознайомлюються з
комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може
запропонувати школа. Ні для кого вже не є
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новиною необхідність широкого застосування
електронних засобів під час навчання. Це –
вимога часу. Адже вчителю у його прагненні
зацікавити, сконцентрувати увагу учнів на
вивченні свого предмета доводиться конкурувати з чудово організованим світом сучасних
аудіовізуальних технологій.
Такі виклики постали і перед учителями
англійської мови. Тому у навчальний процес
інтенсивно впроваджуються нові інформаційні
технології: використання інтернет-ресурсів,
навчальні комп’ютерні програми та ін.
У вивченні іноземної мови специфіка
комп’ютера як засобу навчання допомагає
вчителю з такими його характеристиками, як
комплексність, універсальність, інтерактивність.
Інтерактивне навчання на основі мультимедійних програм дає змогу повніше реалізувати
цілий комплекс методичних, дидактичних,
педагогічних і психологічних принципів, робить
процес навчання цікавішим і більш творчим.
Можливості враховувати рівні мовної підготовки учнів є основою для реалізації принципів
індивідуальності та диференційованого підходу
у навчанні. При цьому дотримується принцип
доступності і враховується індивідуальний темп
роботи кожного учня. На уроках англійської
мови вчитель найчастіше використовує:
– електронні підручники і посібники, що
демонструються за допомогою комп’ютера і
мультимедійного проектора;
– інтерактивні дошки;
– електронні енциклопедії і довідники;
– освітні ресурси інтернету;
– науково-дослідні роботи і проекти;
– матеріали для дистанційного навчання,
дистанційне навчання.
Розглянемо електронні підручники і посібники, що демонструються за допомогою
комп’ютера та мультимедійного проектора. У
навчальній діяльності є два види таких посібників: готові (на дисках, в інтернеті укладені
самостійно для конкретного уроку: електронні
словники, динамічні таблиці, проектні роботи,
тестові завдання, опорні схеми лексичного та
граматичного характеру, віртуальні екскурсії.
Зараз з’являється все більше готових електронних підручників і посібників для вивчення
іноземної мови. Безперечними перевагами таких
підручників є мобільність, доступність зв’язку з
комп’ютерними мережами, відповідність до
вимог сучасної науки. З іншого боку, створення
електронних підручників сприяє вирішенню
проблеми постійного оновлення інформаційного
матеріалу. У них міститься велика кількість
вправ і прикладів, детально ілюструються в
динаміці різні види інформації.
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Найчастіше я добираю і впорядковую наочний матеріал, враховуючи вікові психологічні
особливості конкретного класу. Важливою
складовою підготовки матеріалу і подальшого
використання комп’ютера або проектора є
програма Power Point, яка дає змогу зробити
урок яскравішим на різних етапах і допомагає
заохотити школяра до вивчення англійської
мови.
Завдяки
такій
програмі
можна
використовувати різні інформаційні об’єкти:
зображення (слайди), звукові та відеофрагменти. Комп’ютерна презентація – це
авторське учнівське бачення теми, розробка
певного сценарію виконання і представлення
навчального матеріалу перед аудиторією. Це
спонукає учнів виконувати завдання творчо:
добирати ілюстрації, оздоблювати сторінки,
використовувати ефекти анімації.
Традиційне вивчення теми або розділу
закінчується повторенням, закріпленням і
узагальненням. Всі ці елементи у своїй
педагогічній роботі я об’єдную та пропоную
учням створити мультимедійний проект. Так,
учні 5 класу створили низку проектів: «My
working day», «Appearance», «We are all of many
colors», «Healthy stile of life». Значну увагу
намагаюсь приділяти творчій роботі, що
виявляється у підготовці та реалізації проектів.
Це створює сприятливе середовище для
розвитку творчого потенціалу учнів. Проектна
діяльність підвищує мотивацію до вивчення
іноземної мови, дає досвід виступу перед
аудиторією і, як наслідок, підвищує самооцінку
учнів, розвиває міжпредметні зв’язки, формує
комунікативну й інформаційну компетенції,
підвищує ефективність навчання. Так, учні 10
класу готували проекти: «Сhoose the career»,
«Family Relationship» та інші.
Робота над мультимедійними проектами
спонукає школярів бути послідовними у відборі
найсуттєвішої інформації.
Також на уроках англійської мови я
пропоную учням створювати міні-проекти для
розвитку монологічного мовлення.
Часто на уроках використовую інтерактивну
дошку.
Інтерактивна дошка – це пристрій, що дає
змогу вчителеві об’єднати два різні інструменти:
екран для відображення інформації і звичайну
маркерну дошку. На ній зручно показувати
слайди, відео, робити позначки, малювати,
креслити різні схеми, як на звичайній дошці, в
реальному часі наносити на проектоване зображення позначки, вносити будь-які зміни і зберігати
їх у вигляді комп’ютерних файлів для подальшої
роботи. Доцільність використання можливостей
дошки у писемному мовленні дуже значна.
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Створення електронних словників сприяє
пошуку інформації і унаочненню мовних
закономірностей, що дає змогу краще і швидше
засвоїти навчальний матеріал.
У своїй педагогічній діяльності я часто
послуговуюся електронними словниками, де
звукові засоби відтворюють вимову. Окрім того,
можливість використання практично будь-якого
словника через інтернет економить час і сили,
сприяє творчій роботі учня на уроці.
Словник «Lingvo» має найбільшу і
найсучаснішу електронну базу. Це дає змогу
надати
довідково-інформаційну
підтримку,
оскільки це автоматизований довідник і з
граматики, в якому діє система виявлення
граматичних помилок на морфологічному рівні,
зручно працювати над лексикою учнів – підбір
синонімів і антонімів, допомагає при перекладі.
У
словнику
можна
знайти
приклади
використання слів, форми слів, визначення та ін.
Можливості використання інтернет-ресурсів
безмежні. Глобальна мережа інтернет створює
сприятливі умови для здобуття будь-якої
необхідної учням та вчителям інформації, що
знаходиться в будь-якій точці земної кулі:
новини, країнознавчий матеріал, відомості із
зарубіжної літератури тощо. На уроках іноземної
мови учні мають змогу побувати в навчальному
інтернет-середовищі. Інтернет дає змогу вирішити цілу низку дидактичних завдань: сформувати
навики й уміння читання (використовуючи
автентичні тексти); удосконалювати уміння
письмової мови школярів, використовуючи
сайти соціальних мереж англомовних країн або
просто електронну пошту; поповнювати словниковий запас учнів; формувати у школярів стійку
мотивацію до вивчення англійської мови,
розвивати навички аудіювання й допомагати у
вивченні граматики.
І найголовніше те, що інтернет дає змогу
продемонструвати учням практичне вживання
іноземної мови. З метою полегшення навчальної
комунікації я створила власний блог, на
сторінках якого поміщені матеріали для учнів,
також я здійснюю листування з учнями через
електронну пошту (вони надсилають свої
проекти, листи, чи просто творчі завдання).
Інтернет – це великий вирівнювач можливостей в галузі освіти, оскільки він усуває
географічні бар’єри та економить час. Слід
зазначити, що інтернет на сучасному етапі
забезпечує активне спілкування з носіями мови.
Прикладами засобів, що надають можливість
синхронного спілкування за допомогою чату і
голосового зв’язку, є Skypе. Користувачі мають
можливість встановити миттєвий голосовий
зв’язок з абонентом, що перебуває в будь-якій

точці земної кулі за наявності у нього даних
програм (або подзвонити на звичайний
стаціонарний телефон), або спілкуватися за
допомогою письмового чату. Існує також
можливість підключення і використання вебкамери. Можна створити свій список друзів і
запрошувати їх в чат або організувати
конференцію, так званий груповий чат.
Такі чати, за використання їх у педагогічних
цілях, відкривають нові можливості у викладанні
іноземної мови. Використовуючи чат і голосовий зв’язок, можна:
 проводити уроки-проекти з учнями інших
країн;
 обговорювати теми з гостем-представником
іншої країни, що є компетентним в тій або іншій
галузі наукового знання;
 пропонувати кардинально нові, нестандартні завдання. Наприклад, для установки першого
мовного контакту учня і носія мови, задавши
параметри шуканого співбесідника запропонувати: «Використовуючи програму, знайдіть
співбесідника в країні. Дізнайтеся його ім’я,
інтереси, розкажіть про себе»;

функція архівації тексту чату дає змогу
після закінчення спілкування аналізувати чатлог
(Chatlog) з погляду граматики, лексики,
пунктуації, стилістики, мовних помилок.
Можна виділити кілька видів педагогічного
чату:
 чат на вільну тему (free topic chat); основне
завдання – це практика говоріння, аудіювання і
письма мовою, що вивчається;
 чат, спрямований на вирішення певної
навчальної цілі (collaborative task-oriented chat);
 чат-семінар або чат-презентація (academic
seminar or presentation chat)
 чат, спрямований на відпрацювання якогось
певного матеріалу або дії (practice chat);
наприклад, чат-інтерв’ю;
 оцінний чат (evaluation chat), спрямований
на контроль і оцінку ступеня засвоєння того або
іншого матеріалу.
Інтеграція Skype і Yahoo Messenger в процес
навчання дає змогу ефективніше вирішувати
цілу низку дидактичних завдань на уроці.
Сучасність ставить усе вищі вимоги до
оволодіння іноземною мовою в повсякденному
спілкуванні і професійній сфері. Обсяги
інформації ростуть і часто традиційні способи її
передачі,
збереження
й
обробки
є
неефективними. Використання інформаційних
технологій розкриває величезні можливості
комп’ютера як засобу навчання. Комп’ютерні
навчальні програми мають багато переваг перед
традиційними методами навчання. Вони дають
29
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змогу тренувати різні види мовної діяльності і
сполучити їх у різних комбінаціях, допомагають
усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні здібності, створювати комунікативні ситуації, автоматизувати мовленнєві дії, а також
забезпечують можливість обліку провідної репрезентативної системи, реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної
роботи учня.
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Іванна Микула

Специфіка використання кооперативного навчання
у загальноосвітньому навчальному закладі
В основі розробки методів кооперативного
навчання лежить концепція А. Маслоу, який
стверджує, що «кожен крок вперед можливий
тільки тоді, коли гарантується відчуття безпеки,
коли рух в невідоме починається з безпечного
домашнього порту».
Співробітництво (кооперація) – це спільна
діяльність для досягнення загальних цілей. У
межах спільної діяльності індивідууми прагнуть
одержати результати, що є вигідними для них
самих і для всіх інших членів групи.
Кооперативним навчанням називають такий
варіант його організації, за якого учні
працюють у невеликих групах, щоб забезпечити
найефективніший навчальний процес для себе і
своїх однокласників.
Одержавши відповідні інструкції від учителя,
учні об’єднуються у невеликі групи, виконують
отримане завдання доти, поки усі члени групи не
зрозуміють і не виконають його успішно.
Спільні зусилля приводять до того, що всі
учасники групи прагнуть до взаємовигоди.
Потенційне кооперативне навчання передбачає
досягнення інтелектуальної автономності учня і
можливість розвитку соціальної компетентності.
Воно
також
суттєво
відрізняється
від
індивідуального тим, що вилучає будь-яку
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конкуренцію у межах групи. Це відбувається за
рахунок п’яти основних компонентів:
1. Позитивна взаємозалежність.
Кожен учень, одержуючи частину завдання,
починає розуміти, що позитивний результат
залежить від кожного члена групи. Від цього
виграє кожен учасник навчального процесу
окремо. До складу груп входить від двох до
шести осіб. Кожен учасник у групі отримує
завдання, виконання якого доповнює роботу
інших, а також є значущим для кожного зокрема.
Так виникає відчуття причетності кожного учня
до спільної діяльності, формується міцна
позитивна взаємозалежність. Усім учасникам
групи стає абсолютно зрозумілим, що:
 зусилля кожного члена групи потрібні і
незамінні для успіху всієї групи;
 кожен член групи вносить унікальний вклад
у спільні зусилля групи завдяки його можливостям
чи ролі у процесі виконання завдання.
Це породжує відданість і зацікавленість не
тільки у власному успіхові, а й в успіху інших
членів групи, що і є суттю навчання в кооперації.
2. Особистісна взаємодія.
Учні спільно займаються реальною діяльністю, у якій кожен працює на власний і
спільний успіх, разом використовуючи можли-

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2014 / № 3

вості, допомагаючи один одному, підтримуючи,
заохочуючи і радіючи загальним результатам.
Важливі види пізнавальної діяльності і
міжособистісної динаміки, що виникають у
випадку, коли учні сприяють навчанню один
одного:
– усне пояснення того, як розв’язувати
проблему;
– передача членам групи власних знань;
– перевірка
розуміння
й
обговорення
досліджуваних понять;
– поєднання досліджуваного матеріалу з
вивченим.
Кожний із цих видів діяльності може бути
структурно внесеним у загальне русло завдань,
які отримує група, і в процес їхнього виконання.
Особистісна
взаємодія
стимулює
процес
навчання. Завдяки цьому групи кооперативного
навчання є одночасно системою академічної й
особистісної підтримки: у процесі навчання
члени групи беруть на себе зобов’язання один
стосовно одного і виявляють відданість
загальній справі й цілям.
3. Індивідуальна і групова підзвітність.
На уроках, що ґрунтуються на принципах
кооперативного навчання, використовують два
рівні підзвітності:
– групова (група несе відповідальність за
досягнення своїх цілей, і кожен член групи є
відповідальним за свою частину роботи);
– індивідуальна (оцінюється діяльність кожного учня, а результати зараховуються групі).
Тут виявляється одна із цілей кооперативного навчання: кожен член групи зміцнюється, реалізовується як повноправна особистість. Учні навчаються спільно, щоб згодом
досягти значної індивідуальної компетентності.
4. Розвиток
умінь
міжособистісного
спілкування у невеликих групах, тобто
соціальних умінь.
Спільне навчання є за своєю суттю складнішим, ніж конкурентне чи індивідуальне,
оскільки учні одночасно виконують певні завдання і групову роботу. Соціальні уміння,
необхідні для ефективної співпраці, як і академічні навички, потребують постійної уваги й
цілеспрямованої роботи над їхнім формуванням,
закріпленням і вдосконаленням.
Навички керівництва, прийняття рішень,
плекання довіри, спілкування й уникнення
конфліктів дають учням можливість успішно
справлятися як з процесом групової роботи, так і з
виконанням академічного завдання. Оскільки
співробітництво і конфлікт – це тісно пов’язані
процедури, то навички конструктивного розв’язання конфліктів особливо важливі для довгострокового успіху у кооперативному навчанні.

5. Опрацювання даних про роботу групи
відбувається, коли її члени обговорюють,
наскільки успішно вони досягають своїх цілей і
як успішно вони підтримують ефективні робочі
стосунки. Група аналізує, які дії окремих її
членів корисні, а які марні, які шляхи подальшої
роботи обрати, що змінити у стратегії роботи.
Підвищення ефективності процесу навчання і
мотивації до навчальної діяльності відбувається
завдяки ретельному аналізу того, як співпрацюють члени групи і визначенню способів
покращення їхньої співпраці.
Забезпечення реалізації цих компонентів
сприяє поглибленню мотивації учнів до вивчення англійської мови і покращенню навчання
через співпрацю. На практиці це вимагає від
учителя творчого ставлення до уроків і навчання
учнів. Практична частина навчання домінує.
Структурне систематичне використання названих компонентів у навчанні дає підстави
сподіватися, що група буде докладати зусилля
для досягнення успіху у виконанні окремих
завдань, що забезпечить стійку мотивацію до
вивчення предмета кожного учасника навчальної
команди.
Структура
кооперативного
уроку
представлена п’ятьма етапами:
I. Етап – мотивація.
Увага учнів фокусується на проблемі,
робиться спроба викликати потребу, інтерес до
обговорюваної теми. Завдання представлене у
вигляді:
– питання;
– цитати;
– короткої історії;
– розминки.
Займає не більше 5 % часу заняття.
II. Етап – оголошення, представлення теми
й очікуваних навчальних результатів.
Забезпечується розуміння учасниками змісту
їхньої діяльності (чого повинні досягти на кінець
уроку). Інколи доцільно залучити до визначення
очікуваних результатів усіх учасників заняття чи
заходу. Витрачається приблизно 5 % часу.
III. Етап – надання необхідної інформації.
Важливо запропонувати учням достатньо
інформації для виконання практичних завдань
(міні-лекція, опрацювання роздаткового матеріалу, виконання домашнього завдання). З метою
економії часу та досягнення максимального
ефекту уроку інформацію можна подавати у
письмовому вигляді для попереднього вивчення.
Витрачається приблизно 10 % часу заняття.
IV. Етап – кооперативна вправа.
Вважається центральною частиною заняття,
займаючи не більше 60 % часу. Використо-
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вується для практичного засвоєння матеріалу,
досягнення поставлених цілей уроку.
Послідовність проведення кооперативної
вправи:
 інструктування
(учитель
розповідає
учасникам про завдання вправи, правила,
послідовність дій і кількість часу, відведеного на
її виконання);
 об’єднання в групи і/або розподіл ролей;
 виконання завдання (учитель виступає
організатором, помічником, ведучим дискусій,
намагаючись надати учасникам максимум
можливостей для самостійної роботи й навчання
у співробітництві);
 презентація результатів роботи над
виконанням вправи.
V. Етап – підбиття підсумків, оцінювання
результатів уроку / рефлексія.
Учні усвідомлюють зроблене на занятті, визначають рівень досягнення поставлених цілей,
можливість набуття знань й умінь у
майбутньому. Проводиться, як правило, у формі
запитань:
 що нового дізналися;
 якими навичками й уміннями оволоділи;
 чи може це бути корисним у подальшій
роботі.
Обговорюється хід уроку:
 що було найбільш вдалим;
 що не сподобалося;
 що варто змінити в майбутньому.
Важливо, щоб учні змогли сформулювати
відповіді на поставлені запитання. Для підбиття
підсумків відводиться до 20 % часу уроку.
Технології кооперативного навчання передбачають парну і групову роботу, які організовуються у процесі засвоєння, застосування
сформованих навичок й умінь:
1. Пара – це найменша за складом група, в
якій відбувається взаємонавчання.
Робота в парах застосовується і як окрема
самостійна технологія, і як підготовчий етап до
роботи у більших групах. Це допомагає розвивати в учнів комунікативні й соціальні компетенції. Невимушена атмосфера в малих групах
сприяє розвиткові умінь міжособистісного
спілкування: учні вчаться уникати конфліктних
ситуацій у розв’язанні спірних питань. У парах
вправа виконується швидше, ніж за інших умов.
2. Мала група – це невелика за кількістю
учасників навчальна команда, члени якої об’єднані спільною метою – виконати поставлене
завдання.
Видами роботи в малих групах є:
Рольова гра (максимально наближає учнів до
реального життя, необхідних базових знань та
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творчого підходу, ідеально відтворює інтерактивність під час уроку).
Ротаційні (змінювані) трійки (сприяють
активному, ґрунтовному аналізу та обговоренню
нового матеріалу з метою його осмислення ї
закріплення).
«Два – чотири – усі разом» (сприяє розвитку
навичок спілкування в групі, умінь переконувати
та вести дискусію).
«Діалог» (пошук групами узгодженого рішення, виключає протистояння і критику, увага
зосереджується на сильних моментах у позиції
інших).
«Спільний проект» – завдання, які отримують групи, різні за змістом і висвітлюють
проблему з різних боків. Наприкінці заняття
кожна група звітує про виконану роботу і
записує на дошці певні положення. У результаті
з відповідей представників груп складається
спільний
проект,
який
рецензується
і
доповнюється групою експертів.
«Синтез думок» – після виконання завдання
у групах учні передають результати своєї роботи
іншим групам, які доповнюють їх своїми
думками, виділяють те, з чим не погоджуються.
Опрацьовані таким чином аркуші передаються
експертам, які порівнюють написане із власним
варіантом, роблять загальний звіт, який
обговорюється колективно.
«Пошук інформації» – командний пошук
інформації, що доповнює матеріал попереднього
уроку. Використовується для того, щоб оживити
сухий, іноді нецікавий матеріал. Передбачає
запитання, відповіді на які учні знаходять у
різних джерелах інформації. Кожна група
отримує запитання з теми уроку. Визначається
час на пошук та аналіз інформації. Наприкінці
уроку заслуховуються повідомлення від кожної
групи, які доповнюються усім класом.
«Акваріум» (передбачає розвиток в учнів
умінь спілкуватися у малій групі, дискутувати,
аргументувати власну точку зору. Вправа ефективна за умови, якщо учні мають сформовані
навички групової роботи).
3. Колективно-групова робота – це одночасна спільна (фронтальна) діяльність усього
класу. Застосовується у комбінації з іншими
видами робіт. Метою є пояснення певних положень, привертання уваги учнів до складних або
проблемних питань у навчальному матеріалі,
підвищення рівня мотивації пізнавальної діяльності учнів, актуалізація опорних знань тощо.
Формами колективно-групової діяльності є:
«Мікрофон» (передбачає обговорення, під
час якого учні мають змогу висловитись швидко,
по черзі, відповісти на запитання чи ствердити
власну позицію).
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«Heзакінчені речення» (дає можливість
ґрунтовніше працювати над формулюваннями
власних ідей, порівнювати їх з іншими висловлюваннями. Передбачає можливість для учнів
навчитися долати стереотипи, відпрацьовувати
вміння говорити коротко, але по суті й
переконливо).
«Мозковий штурм» (передбачає колективне
обговорення, використовується для пошуку кількох розв’язань конкретної проблеми. Cпонукає
учнів виявляти уяву та творчість, дає можливість
їм вільно висловлювати свої думки. Мета вправи
полягає у зборі якомога більшої кількості ідей від
усіх учнів протягом обмеженого періоду часу).
«Ажурна пилка» (дає змогу учням працюва-ти
разом для засвоєння великої кількості інформації
за короткий проміжок часу. Ефективна на початку
вивчення теми. Заохочує учнів допомагати один
одному вчитися, навчаючи).
«Коло ідей» – вирішення гострих суперечливих питань, створення списку ідей та залучення
всіх учнів до обговорення поставленого питання.
Застосовується при виконанні групами одного і
того ж завдання, що складається з декількох
позицій. Групи по черзі подають зразки
розв’язання проблем).

Дискусія (передбачає активне висловлювання
учнями
власних
думок.
Спонукає
до
самовираження, підвищує мотивацією до
вивчення предмета. Зміст дискусії змінюється
залежно від ситуації. Кінцевий результат полягає
у відтворенні учнями акту комунікації).
«Карусель» (передбачає одночасне залучення
усіх учасників до активної навчальної діяльності
із змінними партнерами для обговорення
дискусійних питань).
Отже, специфіка кооперативного навчання
полягає у підвищенні пізнавальної активності
учнів, стимуляції інтересу до навчальних занять,
розвитку ініціативи і творчого потенціалу
старшокласників. Використання кооперативних
технологій стимулює й учителя до постійного
пошуку і творчої професійної діяльності.
Кооперативне навчання ґрунтується на ідеї
співробітництва і взаємонавчання, під час якого
процес навчання відбувається за умови постійної
активної взаємодії учнів.
Прогнозовані результати використання
вправ кооперативного навчання:
 активізація пізнавальної діяльності всіх
учнів;
 формування комунікативних компетентностей;
 підвищення мотивації до навчання.

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС
Галина Кравчук

Розвиток і становлення українського правопису:
історичне підґрунтя і вимоги часу
Сучасні дискусії навколо правописних питань
Із здобуттям Україною незалежності посилилась увага і до українського правопису.
27 серпня – 3 вересня 1991 року в Києві відбувся
I Міжнародний конгрес україністів. На ньому
була ухвалена постанова про потребу вироблення єдиного правопису для всіх українців, які
проживають в Україні та поза її межами. Але, на
жаль, на практиці цю давню мрію мовознавців
не вдалось зреалізувати повністю.
Усі зміни, які були запропоновані до чинного
«Українського правопису» 1990 р., розглянула
українська Національна комісія з питань
правопису при Кабінеті Міністрів на початку
2001 року. У наукових колах велись дискусії
щодо проблем функціонування української

мови, де порушувались питання українського
правопису. Сучасні українські вчені дискутували
з приводу змін і доповнень, які запропонувала
Правописна комісія на чолі з Василем Німчуком.
Дискусії відбувались на сторінках багатьох
українських видань.
І фахівці-мовознавці, і широка громадськість
виявляють великий інтерес до змін і доповнень
до «Українського правопису» останнього
четвертого видання 1993 р.
До нього було внесено кілька важливих змін:
1) норму про написання и після шиплячих і ц
поширено на всі слова іншомовного походження
(включно з особовими іменниками): Шиллер,
Цицерон, Ватикан;
33

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА 2014 / № 3

2) «правило дев’ятки» застосовано також до
власних назв іноземних фірм, компаній;
3) збільшено список географічних назв
іншомовного походження, де діє «правило
дев’ятки» (Аддис-Абеба, Берингове море,
Единбург, Крит, Цюрих);
4) кількість винятків у правописі іншомовних
слів зменшено за рахунок написань Гаваї
(замість Гавайї), Гельсінкі (замість Хельсінкі),
єна (замість ієна);
5) уточнено написання: адью (замість адьє),
аннали (замість анали), Ашгабад (замість
Ашхабад), бертолетова (замість бартолетова),
інновація (замість іновація), кулькопідшипники
(замість
шарикопідшипники),
страйкком
(замість страйком), Східноєвропейська (замість
Східно-Європейська).
Зміни, внесені до «Українського правопису»
1990 р., були результатом компромісу, і це стало
причиною правописних суперечок. Над останньою
– четвертою редакцією правопису працювали дві
установи Академії наук України – Інститут
мовознавства та Інститут української мови.
Мовознавці одної правописної традиції
(«консерватори») вважали, що чинний правопис
не потрібно змінювати. Інші науковці
(«реформатори») переконували, що правопис
має відтворювати фонетичну особливість
української мови (треба відновити форму
іменника родового відмінка однини імени,
необхідно спростити правила орфографії та
пунктуації, зменшити кількість винятків).
Ці правописні дискусії почалися ще з початку
ХІХ ст., відколи з’явився фонетичний принцип
українського правопису. І відтоді ведуться гострі
суперечки між прихильниками давніх етимологічних рис української мови і прибічниками
фонетичного принципу українського правопису.
Більшість вчених-мовознавців сходяться на
думці, що обов’язково потрібно внести зміни і
доповнення в сучасний «Український правопис»
останньої редакції, оскільки вони вже назріли
давно і не є новаціями, а вимогами часу. Кожна
зміна, яку пропонується внести в «Український
правопис», є історично виправданою і науково
арґументованою.
Основні питання, навколо яких відбуваються
гострі дискусії:
1. Яким має бути сучасний український
правопис, єдиний для мешканців материкової
України та українців діаспори?
2. Чи потрібно вносити до чинного
«Українського правопису» 1993 р. зміни і
доповнення?
3. І, власне, які зміни пропонується внести до
єдиної правописної системи?
Зараз в українській журналістиці, у різних
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друкованих виданнях панує різнобій у мовноправописному
оформленні
текстів.
Такі
експерименти з правописом дуже небезпечні,
адже вони розхитують мовні норми. Влучно про
це сказав відомий мовознавець, професор Василь
Німчук: «Єдиний правопис консолідує українську культуру, етнос. Безладне розхитування
орфографічних правил призводить до дестабілізації всіх норм літературної мови, дезорієнтує
її носіїв, знижує грамотність населення,
викликає хаос у словниках…» [12, с. 4].
Звернення до авторитетних видань, орфографічних словників та чинного «Українського
правопису» не дає однозначної відповіді на
багато питань. Дуже часто орфографічні словники, укладені різними авторами, зовсім
неоднозначно тлумачать положення суперечливих стилістичних і мовних питань, адже вони
спираються на різні правописні концепції.
Завданням цього дослідження було з’ясувати
причини, передумови та історію виникнення
різних правописних концепцій української мови,
визначити плюси і мінуси кожної з них. Тут
об’єктивно і неупереджено розглядаються різні
трактування мовознавців, які, власне, показують
доцільність вживання тієї чи іншої мовної норми.
З дев’яностих років ХХ ст. у наукових колах
ведуться дискусії щодо проблем функціонування
української мови, де порушується питання
українського правопису. Сучасні українські
вчені дискутують з приводу змін і доповнень, які
запропонувала Правописна комісія на чолі з
Василем Німчуком. Він став керівником робочої
групи «Проєкту» і так виклав основні положення
цього документа: «У правописі багато умовного,
але ця умовність мусить відбивати живу мову, і
це головне. Іншомовні власні назви мусять
звучати якнайближче до оригіналу» [13, с. 7].
Дискусії відбуваються на сторінках багатьох
українських видань, серед яких і газета
«Літературна Україна».
У цьому виданні правописна дискусія
почалася зі статті відомого мовознавця,
лексикографа Сергія Головащука «Дещо про
мову і сучасне мовлення». Спочатку автор
зосередив увагу на проблемі засилля русизмів в
українській мові. «Мовці звикли до них і
сприймають їх за свої власнеукраїнські назви.
Наприклад: замість слова “виняток” вживають
“виключення”,
замість
словосполучення
“укладати угоду” – “заключати угоду”, замість
словосполучення “житловий будинок” вживають
“жилий будинок”» [5, c. 5].
Сергій Головащук порушив також питання
українського правопису. Мовознавець зазначив,
що у членів правописної комісії існує дві
кардинально протилежні думки щодо концепції
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створення
українського
правопису.
Одні
вважають, що правопис має бути стабільним,
щоб змін було у ньому якомога менше. Інші
науковці дотримуються думки, що правопис
потребує
значних
змін
і
доповнень.
С. Головащук висловив переконання, що ідея
вироблення єдиного правопису для всіх
українців є нереальною, тому що практично
неможливо поєднати в одне єдине ціле дві
правописні системи.
Зокрема, Сергій Головащук вказав на те, що у
нашому правописі недосконало висвітлено
питання відмінювання іменників. «Як відомо, в
українській мові в родовому відмінку однини
іменники чоловічого роду ІІ відміни мають
закінчення -а, -я або -у, -ю.
Раніше (часто-густо необґрунтовано) замість у, -ю узаконювалося закінчення -а, -я. На це
мовознавці-лексикографи звернули увагу десь
ще на початку 70-х років, і вони почали цю
недоречність виправляти: почали писати –
альбому, атласу, замку, кургану, полігону,
тайму.
Ця тенденція з року в рік посилювалася аж до
останнього видання “Правопису”, в якому було
вже узаконено – коридору, сараю, березняку,
вишняку, чагарнику» [5, с. 5].
Вчений застеріг від надмірного захоплення
літерою ґ. В останніх виданнях «Українського
правопису» літера ґ була справедливо узаконена
і введена в українську абетку. Літера ґ
вживається на позначення задньоязикового
зімкненого (дзвінкого) приголосного звука, але,
крім цього, природі української мови властива
ще й гортанна (глуха) вимова, яка позначається
літерою г. Надмірне впровадження літери ґ
завдало б тільки шкоди українській мові.
«Вимова г як h – писав Іван Огієнко – єсть
наша характерна споконвічна ознака, руйнувати
яку було б непотрібним нехтуванням своєї старої
культури» [14, с. 385].
Пропонуючи ті чи ті зміни у написанні власне
українських і запозичених слів, слід бути дуже
уважним, щоб не допустити порушення давніх
мовних традицій. Сергій Головащук навів
приклад, коли в останній редакції «Українського
правопису» була порушена давня традиція
української мови. «В останньому четвертому
виданні «Українського правопису» запропоновано писати: розіграш, тоді як треба – розиграш
(бо є слово розигри)» [5, с. 5].
З приводу цієї статті із Головащуком вступив
у дискусію відомий мовознавець, поет і
журналіст, багаторічний в’язень концтаборів,
який тепер проживає в діаспорі – Святослав
Караванський. У статті «Нарікання з адресою та
висновками»
він
розкритикував
статтю

С. Головащука за те, що вчений не вказав
причини походження негативних явищ у мові, і,
зокрема, в українському правописі.
Караванський
зазначив,
що
саме
«український правопис 1933 року, що його
обстоює Сергій Головащук, започаткував
розвиток української мови у проросійському
руслі» [10, с. 5].
Святослав Караванський вказав на те, що при
укладанні цього правопису вчені намагались
забезпечити єдність із правописами братніх
народів Радянського Союзу, особливо – з
російським. Отже, процес русифікації української
мови
розпочався
саме
із
впровадження
«Українського правопису» 1933 року.
Сергій Головащук відповів публікацією
«Кілька слів про відгук з-за океану», де зазначив,
що Караванський незаслужено розкритикував
його погляди на правописні питання.
Низку важливих правописних проблем порушила також мовознавець Світлана Єрмоленко. У
своїй публікації «Не експериментуймо з
мовою!» С. Єрмоленко виступила проти змін і
доповнень в українському правописі: «кілька
поколінь виросло на “Українському правописі”
1933 р., тому не можна ламати єдині мовні
стандарти, до яких люди звикли і які
сприймаються суспільством як усталені мовні
норми» [9, с. 5].
Але ж, слід зауважити, саме ці «єдині мовні
стандарти» і стали джерелом русифікації в
українському правописі.
Важливою була реакція мовознавців діаспори
на ці правописні дискусії. Зокрема, видатний
український філолог Юрій Шевельов пропонований «Проєкт» в основному підтримував:
«Який правопис в Україні приймуть, такого ми в
закордонні будемо дотримуватись» [20, с. 3].
Мовознавець Василь Німчук у статті
«Сучасні проблеми українського правопису»
розглядає двадцять п’ять змін і доповнень, які
запропонувала внести Національна комісія з
питань правопису.
Вчений пропонує внести певні зміни у написання власнеукраїнських та запозичених слів.
Спочатку розглянемо зміни та доповнення до
українського правопису у питомих українських
словах.
1. Пропонується внести доповнення про
літеру ґ. В «Українському правописі» останньої
редакції про це сказано: «Літера ґ передає на
письмі задньоязиковий зімкнений приголосний
як в українських словах, так і в давнозапозичених і зукраїнізованих: аґрус, ґава, ґазда,
ґандж, ґанок, ґатунок…» [17, с. 17].
Василь Німчук пропонує внести таке
доповнення:
35

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА 2014 / № 3

«Отже, ґ пишемо не тільки в словах – дзиґа ,
ґава , аґрус, ґуля, ремиґати, і т.д., а й у похідних
від них прізвищах: Ґудзь, Ґалаґан, Ґонта тощо; у
інших антропонімах: Ґалан, Ґеник, Ґжицький,
Ґиґа, Ґрещук, Ґриґа, Ґутковський; у географічних
назвах Ґорґани (гори), Ґоронда, Ґаничі – назви
сіл на Закарпатті» [12, с. 6].
У «Довіднику слів з літерою ґ» пропонується
писати літеру ґ в таких випадках:
1) в усіх українських словах, засвоєних чи
питомих загальних назвах і власних іменах та
всіх іноземних запозиченнях;
2) в усіх таких самих українських словах, але
в іноземних – тільки у власних найменуваннях;
3) в усіх таких самих українських словах, у
порівняно недавніх і нових запозичених апелятивних та в усіх іншомовних власних назвах;
4) тільки в діалектологічних записах, етимологічних розвідках, при транслітерації текстів як
пам’яток української мови та культури;
5) рекомендується літеру ґ передавати при
транскрипції іншомовних слів і виразів в
українському контексті. Наприклад, «Ґутентаґ»
– Добрий день [8, с. 5].
Сергій Головащук вніс кілька зауваг, які
стосуються літери ґ: «Безоглядне впровадження
літери ґ завдало б непоправної шкоди українській мові. Важко збагнути намагання в українському правописі розширити сферу вживання
літери ґ. Доцільніше було б запропонувати цю
літеру до вжитку тільки в давно запозичених і
зукраїнізованих словах, а в деяких випадках
допустити варіантність. Приміром, уживати не
тільки ґрунт, але й грунт» [6, с. 4].
До обговорення суперечливих правописних
норм долучилася і відомий львівський мовознавець Ірина Ощипко, яка висловила свої
міркування, щодо питання вживання літери ґ.
Вона, зокрема, зазначила:
«У розділі “Літерні позначення звуків”
(“Український правопис” 1993 р. – Г. Кравчук)
відновлено літеру ґ. Проте немає чіткої вказівки,
коли цю літеру слід використовувати. Загальне
твердження: літеру ґ треба використовувати “як
в українських, так і в давнозапозичених і
зукраїнізованих” словах не навчить мовців вживати
цю літеру. Незрозумілою є примітка: “У власних
назвах іншомовного походження етимологічний g
вимовляється як (!?) г; проте збереження g у вимові
не є порушенням орфоепічної норми. Отже, правильною є вимова: Гданськ і Ґданськ, Гренландія і
Ґренландія, Гібралтар і Ґібралтар, Гарібальді і
Ґарібальді, Гете і Ґете» (с. 17), писати треба літеру г,
бо так рекомендує правопис; g і h звичайно (!?)
передаються літерою «г», а серед прикладів
наведемо слова: Гренландія, Гете. А як зі словами:
Гданськ, Гібралтар..?
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У правописі має бути вказано, як писати. Чи є
потреба писати літеру г, а вимовляти звук [ґ],
якщо цей звук має на письмі відповідну букву?»
[15, с. 70].
2. Під впливом галицької традиції у
«Правописі» 1928 р. сформульовано правило, за
яким на початку слова пишемо тільки і. За
словами В. Німчука, «По всій Україні в багатьох
лексемах функціонує початковий и. Під впливом
написаного зазнає деструкції ця риса живої
мови. Функціонування зазначеної голосної на
початку слова підтверджує статус и як окремої
фонеми української мови, а не позиційного
варіанта і. Дивлячись на це, запропоновано чітке
правило: писати и на початку незапозичених і
давно засвоєних слів перед приголосними н та р:
инший, иній, ирій, иржа, иршати, индик тощо, а
також у від звуконаслідувальному дієслові
икати і похідних вигуку ич!» [12, с. 6].
Відомий мовознавець Зеновій Терлак так
арґументує пропозицію писати букву и на
початку деяких слів.
«Написання и на початку слів не є чимось
новим в українському правописі. Стосується
воно небагатьох слів, а саме тих, у яких
орфоепічний словник і рекомендував вимовляти
початковий звук і наближено до и. Такою є
народна вимова, так писали і наші класики.
Згадаймо Тараса Шевченка: «Гуси, гуси білі в
ирій полетіли», «Посип индикам, гусям дай». У
50-томному виданні Івана Франка у «Зів’ялому
листі» читаємо: «Зелений явір, зелений явір, ще
зеленіша ива, ой, між усіма дівчатоньками лиш
одна мені мила» [16, с. 3].
У «Словнику української мови» Бориса
Грінченка маємо до сотні слів з початковим и
(щоправда, разом із похідними). Сучасні
словники не фіксують жодного слова з
початковим и, хоча реально вони вживаються в
мові (дієслово «икати», вигук «ич», роман
Володимира Дрозда має назву «Ирій».
3. Написання слів із пів- і досі є досить
проблематичним, вчені не можуть дійти спільної
думки, як писати пів-, напів- зі словами: разом,
окремо чи через дефіс.
В «Українському правописі» останньої редакції сказано: «Разом пишуться складні іменники з першою частиною пів-, напів-, полу-:
піваркуша, півгодини, півдюжини, півкарбованця, півколо, півмісяць, півогірка, пів’яблука,
напівавтомат, напівсон, полукіпок, полумисок.
Примітка. Перед іменниками – власними
іменами пів- пишеться через дефіс: пів-Європи,
пів-Києва» [17, с. 38].
Слово пів- у значенні «половина» пишеться
окремо. Наприклад: пів на третю, о пів на
дев’яту.
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За зразком російської мови, в якій лексеми
пол із цим значенням немає, в українській мові
також завжди писали слово пів- разом із
наступним словом (піваркуша, пів’яблука) і через
дефіс (пів-Києва).
Мовознавець Василь Німчук пропонує писати
слово пів «завжди окремо від сусідніх слів, якщо
воно означає «половина». Наприклад: пів
години, пів гривні, пів літра, пів яблука, якщо з
наступним словом слово пів не втрачає цього
значення, а є префіксом, то його пишемо з ним
разом. Наприклад: півколо, південь, північ,
піваркуш, півлітра (розм..)» [12, с. 6].
Сучасний мовознавець Андрій Бурячок
твердить,
що
«за
остатнім
виданням
“Правопису” треба писати разом усі іменники з
першою частиною пів-, напів-, тому-: піваркуша,
півгодини… Тільки перед іменниками-власними
назвами пів пишеться через дефіс: пів-Європи,
пів-Києва» [4, с. 29].
Отже, як бачимо, самі вчені-мовознавці
дотримуються чітких, аргументованих, інколи –
діаметрально
протилежних
поглядів
у
правописних питаннях.
4. Щодо апострофа, то у новій редакції
«Українського правопису» пропонуються такі
зміни: писати апостроф після губних, перед
якими стоїть не тільки р, але й л. Наприклад:
полб’яний, а не полбяний (полба – різновид
пшениці).
5. Наступною зміною, яку пропонується
внести в нову редакцію «Українського
правопису», є пропозиція в іменниках ІІІ відміни
з основою на групу приголосних -ст- у родовому
відмінку однини послідовно вживати закінчення
-и. Наприклад: вісти, злости, радости і т. д.;
слів Русь, Білорусь, осінь, сіль, кров, любов.
(Руси, осени, соли, крови, любови).
Василь Німчук вказує, що ця зміна у
правописі є цілком закономірною і має історичне
підґрунтя: «З огляду на живе мовлення більшості
українців, засвідчене діалектологічним “Атласом
української мови” (том І, карта 190, том ІІ, карти
174–175), історичну практику, в тому числі й
основоположників
сучасної
української
літературної мови Івана Котляревського (Роздуть
в нихь храбрости огонь); Тараса Шевченка (Пошли
тоби матер-божа … благодати всего того, чого
мати не зуміє даты)» [12, с. 6].
В «Українському правописі» останньої
редакції вказано:
«У родовому та давальному відмінках однини
іменники третьої відміни мають закінчення -і:
вісті, галузі, любові, моці, ночі, осі, подорожі,
сталі, тіні, фальші» [19, с. 93].
До
правописної
дискусії
долучається
сучасний мовознавець Антоніна Матвієнко. У

статті «Хто ж експериментує?» вона стає на
захист цієї зміни і пропонує внести її до нової
редакції «Українського правопису.
«А от щодо закінчення родового відмінка -и в
іменниках жіночого роду на приголосний, то
воно цілком закономірне (фонетичне) і
підтверджується діалектичними даними. Це
закінчення було замінено на -і десь у 30-х роках
в
порядку
чергового
“вдосконалення”
правопису» [11, с. 4].
6. За останньою редакцією «Українського
правопису» іменники ІV відміни з суфіксом -ену родовому відмінку однини мають закінчення і. Наприклад: імені, племені, сімені. У нову
редакцію правопису пропонується в цих
іменниках ІV відміни з суфіксом -ен- у родовому
відмінку однини внести закінчення -и замість -і.
Наприклад: імени, племени, сімени згідно з
живою мовою і традицією.
7. Наступна правописна зміна стосується
звертання, яке пропонується вживати тільки у
формі кличного відмінка: Іване! Іване Івановичу!
Пане Іване, пане професоре, пане генерале, пане
Президенте!
8. Запозичені слова типу: радіо, Маріо за
новою
нормою
українського
правопису
дозволено відмінювати, коли перед закінченням
не стоїть інший голосний. Це запозичені слова
на -о: Маріо, радіо, кіло, ситро, але пальта,
ситра, радiа, кіна.
Іншу правописну зміну Василь Німчук
характеризує так: «В опублікованому проекті
найновішої редакції “Українського правопису”
через недогляд не зазначено, як транскрибувати
старослов’янські (церковнослов’янські) тексти
української редакції, давньо- і староукраїнські
оригінальні та перекладні пам’ятки, новоукраїнські твори, писані етимологічним правописом.
В орфографічному кодексі необхідно сказати
принаймні про те, що, цитуючи названі вище
тексти, на місці букви ы пишемо сучасну и (сын
– син, мыло – мило); на місці букви и між
приголосними і після приголосних в кінці слова
– пишемо и (присно – присно, мило – мило,
прииди – прийди), на початку слова і перед
йотованими голосними – і (имя – ім’я, Євангелиє
– Євангеліє), на місці букви є – е між
приголосними і після приголосних в кінці слова
(нєбєса – небеса, братє – брате), початку слова
та після голосної – є (єго – єго, житиє – житіє);
на місці букви ѣ усередині і кінці слова – і (лѣто
– літо), на початку слова і після голосної – ї
(ѣсти – їсти, еѣ – єї, нашѣ – наші)» [12, с. 6].
9. Усі ці зміни і доповнення, що їх
пропонують мовознавці внести в український
питомих,
власне
правопис,
стосувалися
українських слів.
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Розглянемо, які зміни потрібно провести у
правописі іншомовних слів.
10. В «Українському правописі» 1928 р.
йшлося про те, що L у словах іншомовного
походження передається м’яким л. Наприклад:
кляс, плєн, колонія, фльот.
В останній редакції «Українського правопису» L у словах іншомовного походження
передається твердим або м’яким л. Наприклад:
арсенал, бал, клас, вулкан, план [17, с. 118].
Отже, до м’якого л в українській мові ми
повернутися не можемо, оскільки українська
літера л передається у словах іншомовного
походження таким чином, як узвичаєне те чи
інше слово в українській мові. У нових
запозичених словах л твердий чи м’який варто
писати залежно від характеру приголосного в
мові, з якої перекладається слово.
11. Щодо передавання іншомовних g та h, то
варто повернутись до академічних правил 1919–
1927 рр. та проекту 1926 р. «Українського
правопису»: «у загальних назвах пишемо тільки
г, незалежно від того h (гербарій, гіпотеза) чи g
(газ, газета, гараж, грог) вимовляють у мові, з
якої перекладене дане слово. У 13 окремих
словах, переважно запозичених через російську з
англійської мови, відповідно до h передбачено
писати х: хавбек, хокей, ноу-хау та ін.
Сучасні мовознавці пропонують прийняти цю
зміну до нової редакції «Українського правопису», оскільки вона відображає власнеукраїнську природу і традицію української мови у її
писемному варіанті.
12. Інша зміна, яку пропонується внести в
єдиний український правопис, – відповідно до
традицій не пишемо г на початку слів, давно
запозичених з грецької мови: арфа, історія,
омонім, осанна та ін., проте в нових словах,
запозичених з західноєвропейських мов, наявний
початковий г: гемоглобін, голографія, гомогенний.
13. В. Німчук пропонує писати власні назви
іншомовного походження з максимальним
наближенням до звучання їх у чужих мовах, щоб
уникнути можливих непорозумінь, тобто,
відповідно до g та h мови-джерела, писати ґ або
г. У проекті до нової редакції «Українського
правопису» сказано, що відповідно до g та h
вживаємо або г лише в антропонімах (Ґете,
Гюго, Гейне, Геґель) та похідних від них словах.
Відповідно до g та h мови-джерела, треба
вживати ґ чи г також у топонімах (Копенгаґен,
Ґватемала, Гамбурґ, Гаваї) та у похідних від них
словах: геґелівський, гватемальський і т. д., бо,
коли заводити нове правило, то воно має
охоплювати весь клас власних слів. Тут можливі
лише винятки для давніх запозичень: Англія,
Греція, Грузія, Рига та деякі інші.
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14. В «Українському правописі» 1993 р.
сказано:
«На
місці
грецької
Θ,
яка
перекладається латинською графікою через th, у
більшості слів у нас усталилась вимова і
написання: астма, бібліотека, етика, метод,
патетика, ритм, театр, трон; в меншій
кількості – ф: анафема, дифірамб, ефір, міф»
[17, с. 119].
У західноукраїнській традиції вимовляють:
анатема, етер, міт. Крім того, у всіх
європейських мовах на місці грецького Θ
вимовляють t.
В іменах людей відповідно до th у нас
закріпилося паралельно: Агафанген – Агатанген,
Афіна – Атена, Марфа – Марта, Фекла – Текля,
Феодосій – Теодосій, Тодось. У зв’язку з цим
запропоновано як нормативні паралельні форми:
ефір – етер, кафедра – катедра, марафонмаратон, Гефсиманський – Гетсиманський.
15. Щодо подвоєння приголосних в словах
іншомовного походження, то до цього пункту
пропонуються незначні зміни.
За Андрієм Бурячком, «приголосні в
загальних назвах іншомовного походження не
подвоюються. До цього типу слів віднесені й ті,
у яких раніше приголосні подвоювалися,
зокрема: бароко, беладона, бравісимо, ват (хоч
Ватт), грунето, інтермецо, лібрето, піанісимо,
піцикато, стакато, фортисимо» [2, с. 12].
Серед винятків поки що залишились: аннали,
бонна, брутто, ванна (ванний), мадонна, манна
(манний), мотто, мулла, нетто, панна, пенні,
тонна; білль, булла, вілла та подвоєний р у назві
рослини дурра й у назві ароматичної смоли
мірра.
Василь Німчук пропонує доповнення до
цього параграфу українського правопису: «до
мінімуму
звести
випадки
подвоєння
приголосних в іншомовних словах: тона
(замість тонна), мира (замість мірра), але ванна,
булла та ін.» [12, с. 6].
16. Потрібно внести певне доповнення і
зазначити, що слова з церковно-релігійної сфери
з правилом «дев’ятки» не пов’язуються, і в них
між усіма приголосними пишемо и: євангелист,
єпископ, митрополит, архимандрит, єпитрахил,
єпитимія, християнство.
17. Члени Правописної комісії пропонують
застосовувати правило «дяв’ятки» в іншомовних
власних назвах: Аристотель, Едип, Цецилія,
Кордильєри, Занзибар, Сиракузи, Тимор. Ця
правописна
зміна
спростить
українську
орфографію.
18. У чинному орфографічному кодексі є
правило, згідно з яким в іншомовних словах після
відповідних приголосних перед я, ю, є, ї треба
писати апостроф (б’є, комп’ютер, інтерв’ю) із
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застереженням, що апостроф не пишеться, коли я,
ю позначають м’якшення приголосного перед я, ю
(бюджет, бюро, пюпітр).
Таким чином пропонується спростити
правопис слів, щоб не руйнувати природної
фонологічної системи української мови.
Певна невизначеність виникла у нас із
передаванням у іншомовних словах j або і у
сполуках
із
голосними.
Споконвіку
у
слов’янських мовах для уникнення зіяння в цих
випадках розвивались вставні звуки, переважно
відбувалася йотація. Це підтверджують писемні
тексти вже з Х ст.: иєреи, дияконъ, дияволъ.
Давні зміни відбиває живе українське мовлення,
що яскраво видно в загальних назвах та
антропонімах: дяк, Дем’ян, диякон, касян, касіян,
Лук’ян, Тетяна [2, с. 16].
На початку слова часто початковий и (й)
зникав, тому вже в найдавніших пам’ятках
писали: Юда, Юдея, Яковъ [1, с. 154].
19. У церковно-релігійній літературі пропонується провести такі зміни: написання Яків,
Юда та Іаков, Іуда (вживати як паралельні
форми). Намічено узаконити написання Яков,
Юда, які більше відповідають українській
історичній традиції та духові нашої мови.
20. За сучасним «Українським правописом»
1993 р., «іншомовні io, jo нині передаються
через іо (іон, іонійський, Іонічне море), через йо
(йод, йота, Йордан, Йорданія). У церковнорелігійних текстах трапляється написання Йов,
Йона, Йоан та Іов, Іова, Іоан» [66, с. 120].
Члени правописної комісії пропонують
спростити правило і писати всі слова з
початковими й: йоаніти, йон, йоанічний, Йоан,
Йона, Йов.
21. За сучасним правописом, в іншомовних
словах після голосних пишемо йотовані є, ї
незалежно від того, чи в мові, з якої перекладено
слово, є йотація: дієта, руїна.
Вживання йотованих голосних е, і – є, ї –
після голосних в іншомовних запозиченнях
відновлено у 1945 році.
Запропоновано відновити написання є в слові
проект і подібних лексемах.
22. Йотація голосних (а, у, о) нині у правописі, як правило, не відображена. Написання з -ие-,
-ія- тільки у словах із церковно-релігійної сфери:
василіянин, диякон, парафіянин, християнство.
Принаймні, написання -ія- в середині слів
іншомовного походження слід відновити. Між
іншим, й тут має опору в основах багатьох лексем:
артеріяльний (пор. артерія), геніяльний (пор.
геній), матеріял (пор. матерія).
23. В останній редакції «Правопису»
усунули незакономірний зайвий й у словах:
параноя, секвоя, феєрверк, фаянс. Тут слід

пам’ятати про винятки: Гойя, Савойя, Фейэрбах,
майя, фойє.
24. За сучасною орфографією, на місці
звукосполуки аu у словах грецького та
латинського походження пишемо то aв – автор,
лавр, фавн, авгур, то ау – аутекологія, лауреат,
фауна, інавгурація.
Українці на місці іншомовного au у
запозичених звичайно вимовляють ав із так
званим нескладовим у.
Згідно з практикою усного мовлення вчені
пропонують писати ав замість ау у словах із
латинськими коренями: авдит, авдиторія і подібні.
25. У проекті правопису залишене нинішнє
правило передавання німецького дифтонга еі.
Вчені вважають, що у власних найменуваннях
потрібно змінити їхнє написання згідно з
німецькою
літературною
орфоепією
ай.
Наприклад: Айзенштайн, Ліхтенштайн, Гайне.
Отже, зміни, запропоновані до нової редакції
«Українського правопису», не кардинальні. В
основному, це уточнення правил, зменшення
кількості винятків.
Своєю чергою, ці пропозиції Правописної
комісії викликали широку дискусію у засобах
масової інформації. Жодна із запропонованих
змін до українського правопису ще остаточно не
затверджена. Четверте видання правопису
щороку перевидається без будь-яких змін чи
доповнень.
Мовознавці пропонували, аби впродовж кількох років діяли дві норми правопису, використання старішої з яких не вважатиметься за
помилку. Якщо пропозиції не будуть сприйняті
суспільством, вони просто не будуть внесені до
нової редакції «Українського правопису». Зміни,
що їх пропонують мовознавці, жодним чином не
ускладнюють систему української мови, а,
навпаки, спрощують її.
Підґрунтям для творення українського
правопису мусить слугувати традиція і природа
української мови. Але оскільки мова – це живий
організм, який постійно змінюється та
вдосконалюється, то важливе завдання сучасних
мовознавців – спростити український правопис,
наблизити якомога більше його літературнописемні варіанти до живого розмовного
мовлення.
Усі пропозиції та зауваження мовознавців
слід врахувати при укладенні нової редакції
«Українського правопису».
Дискусії, що розгорнулись довкола змін і
доповнень до українського правопису, є цілком
закономірними, та усі ці зміни, про які
сперечаються мовознавці, не є нав’язані нам
«штучно», а є наслідком природного розвитку
української мови.
39
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Єдиний український правопис повинен
об’єднувати, а не роз’єднувати українців у
всьому світі.
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА
Микола Назарук,
Орислава Турчинська

Екологічний світогляд:
витоки та проблеми формування
Екологічна освіта розглядається сьогодні як
один з найпотужніших заходів, що може змінити
ставлення людини і суспільства до навколишнього середовища з руйнівного споживацького на дбайливе і відповідальне. Завдання
екологічної освіти – формувати поведінку,
сумісну із збереженням середовища існування;
шукати ефективні рішення щодо збереження
довкілля; забезпечити тісніший зв’язок між
процесами освіти і реальним життям. В умовах,
коли змінюються підходи до вирішення природоохоронних завдань, повинна перебудовуватись
вся система формування екологічного світогляду, бо, як показує досвід, попередня система
формування екологічного світогляду не завжди
себе виправдовує. Предметом відображення
екологічної свідомості у сучасну епоху є
відносини та зв’язки між природним середовищем
та суспільством як підсистемами єдиного цілого,
що реалізуються в комплексі суспільних відносин,
пов’язаних з оптимізацією системи «суспільство –
природа». Зрозуміло, що надзвичайно важлива
роль у формуванні екологічно світогляду належить
саме екологічній освіті.
40

Сучасна екологія – складна диференційована
система знань. Крім класичного об’єкта
«організм – середовище», вона нині вивчає
природні угрупування, до складу яких входить
жива речовина будь-якого рівня складності та
організованості: від кімнатного вазона до
планетної біосфери. Вивчає також відносини з
довкіллям не тільки окремих організмів, а й
спільнот – популяцій, видів, родів, цілих царств
(рослин, тварин та ін.). Останнім часом впевнено
утверджується як об’єкт екологічного пізнання
також людина: і як частина біосфери, і як
чинник, що впливає на весь органічний світ. Так
виникли і розвиваються напрями гуманітарної
екології: як соціальна екологія, екологія людини,
урбоекологія, медична екологія, екологічна
географія, космічна екологія та багато інших
наук. Причому їхня кількість і компетенція
невпинно зростає.
Екологія як навчальний предмет вимагає
нової якості освіти. Вона органічно входить у
світоглядну й етичну сфери і показує, що
довкілля людини (соціальне й природне) є
значно складнішим, ніж подає класична наука та
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сьогоднішня освітянська система. Пізнання
деталей і фрагментів світу домінує над цілісним
його баченням. Закінчуючи школу, випускник
має знання про окремі екологічні проблеми, про
молекули та атоми, але не розуміє цілісності,
різноманітності та динаміки цього світу. Як і
раніше, акцент робиться на засвоєнні (заучуванні) якомога більшого об’єму матеріалу, а не на
його розумінні, пам’ять замінює розуміння. Річ у
тім, що екологія, на відміну інших наук, не є
традиційним аналітичним напрямом, не розколює
світ на частини, а навпаки, збирає усі елементи
знання про світ в єдине ціле. Це переконання
ґрунтується на вченні геніального нашого
співвітчизника В. В. Вернадського, який писав:
«людство, взяте в цілому, стає могутньою
геологічною силою. І перед ним, перед його
думкою і працею стоїть питання перебудови
біосфери в інтересах вільно мислячого людства як
єдиного цілого».
Особлива роль в екологічній освіті належить
етнокультурним
витокам
екологічного
світогляду.
1. Етнокультурні витоки екологічного
світогляду українців
Українська екологічна думка має давні
традиції. Її витоки сягають в сиву давнину – від
первісних уявлень українців про влаштування
світобудови.
Усе, що оточувало первісну людину, мало, на
її переконання, живу душу, котра здатна
розуміти, відчувати, мати свої бажання і
боротися за них. Відтак природа сприймалася
нашими пращурами як живий і вищий організм
зі своїми логічними законами, а людина – лише
як невелика його частка. В уявленнях давніх
людей все створене богом – природою – було
священне й одухотворене. Отже, поклонятися
природі та її явищам означало вірувати в
безсмертний дух. Іван Огієнко (в церковному
сані – митрополит Ілларіон) краще, ніж будь-хто
з православних теологів, розумів високу місію
вірувань. У своїй книзі «Дохристиянські вірування українського народу» він з цього приводу
писав: «Первісна віра була віра практична, домова,
господарська, необхідна людині на кожному кроці,
бо була міцно пов’язана з працею. Це була релігія
реального життя, пізніш хліборобська, як частина
людини, коли її віра й життя були нерозривно
пов’язані сотнями ниток».
Природоохоронна активність людей неможлива без емоційного, одухотвореного ставлення
до цінностей природи. У пробудженні такого
ставлення значну культурно-виховну роль
можуть відіграти легенди, міфи, оповіді, казки,
обрядові пісні, прислів’я, приказки та інші
форми усної народної творчості.

У легендах фіксуються нагромаджені народом знання з різних галузей життя. До нас
дійшли зразки народної творчості, особливо
пісенної, де присутня символіка, що відображає
безпосередній зв’язок людини з природою,
прадавні вірування в одухотвореність природи.
Наші предки обожнювали стихії, небесні
світила, вогонь, воду, тварин, дерева і цілі гаї.
Приносили жертви криницям, річкам, болотам,
озерам, джерелам, деревам. Предмети і явища
природи зумовлювали формування своєрідного
бачення світу, і ці уявлення передавалися
майбутнім поколінням у міфах, легендах,
сказаннях, піснях.
Українцям як землеробському народові
властива одвічна любов пошанування до землі.
Землю називають святою, матір’ю, годувальницею; її не можна проклинати, бити, глумитися,
не можна рушити, коли вона спочиває впродовж
зими. У період від Введення (4. ХХII) до
Благовіщення (7. IV) народний звичай забороняв
будь-який обробіток землі. Саме сьомого квітня,
на Благовіщення, за давніми віруваннями, Бог
вкладає свою голову у землю, щоб розбудити її
та дати їй усяке дихання, а тому не можна в
жодному разі рушити землю. Високим виявом
шляхетності вважалося стати на коліна,
поцілувати або з’їсти грудочку землі – «бо вона
мати, а матері не б’ють». Вважалося, що «гріх
землю пороти», а тому обробіток її був певною
мірою дією вимушеною. Щоб не порушити
життєдайності землі, не прогнівити її своїм
обходженням, задобрити і випросити у матерігодувальниці щедрий урожай, обробіток землі
супроводжувався численними засторогами та
ритуалами.
До води, як і до землі, в нашого народу
особливе ставлення, оскільки вона є священною.
Надвеликим гріхом вважається лихословити при
ній або ж плювати, кидати сміття чи мочитися у
воду. Магічна сила води зафіксована в багатьох
давніх віруваннях. За дохристиянських часів
будь-яке живе джерело вважалося священним;
такі животоки ретельно охоронялися, біля них
улаштовували культові обряди, приносили
жертовні дарунки, будували каплички, до яких
приїздили з усіх усюд немічні та хворі. Підземні
та зовнішні джерела вважалися такими ж
необхідними для життя землі, як кровоносні
судини для людини. Цим і зумовлена традиція
постійно чистити джерела. У давнину було за
непорушний звичай раз або двічі обходити
громадою всі довколишні криниці й вчиняти
біля них ритуальні дійства. Це робили і в тих
випадках, коли випадали посушливі роки. З
водою пов’язано чимало давніх повір’їв. У
давніші часи живі джерела, почасти річки й
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озера, вважалися священними місцями. Очищувальну функцію води фіксують і численні
прислів’я, зокрема: «Вивели його на чисту
воду», «Вода ума не мутить, та й голови не
смутить», «Вода, що скоро збігає, отрути не
лишає». Коли ж хочуть побажати комусь
міцного здоров’я й довголіття, то віншують: «З
води вам, з роси!». У вербну неділю батьки символічно б’ють посвяченими у церкві галузками
своїх дітей, приказуючи: «Не я б’ю – верба б’є,
будь дужий, як вода, а багатий, як земля!»
Первісна релігія нашого народу ґрунтувалася
на шанобливому ставленні до зеленого світу. Не
тільки окремі породи дерев, але й цілі гаї,
бувало, вважалися священними. У давніші часи
заборонялося стинати живі дерева; якщо
розкорчовували площі для обробітку землі чи
заготовляли ліс під будівництво, то робили це
лише тоді, «як дерево спало» себто взимку
(січень–лютий).
В українському фольклорі відображено, як
кожна порода дерева виконує свої осібні функції
– навіть національної символіки, як скажімо,
калина, верба чи тополя. Відомий афоризм –
«Без верби і калини нема України». Серед кущів
і дерев рожа – символ краси; калина – сімейного
щастя; береза – символ жіночності; дуб, клен –
символи мужності. Ліс сприймався слов’янами
як істота, котра може людині допомогти, дати
пораду, поспівчувати, вислухати скаргу.
У народних звичаях і віруваннях зафіксовано
особливе ставлення до світу тварин. В українському фольклорі тварин наділяли антропоморфними рисами: зозуля – передвіщувач, вбити її –
злочин. Жайворонок символізує прихід весни;
голуби – птахи кохання; ластівка – символ
хазяйновитості; сокіл – чоловічої доблесті;
лебідь – привабливості, вірності; ворон – плачу,
нагадування про смерть; кінь – вірний товариш,
з ним ведуть розмову, радяться, він розуміє сум
господаря, передчуває біду; куниця – красна
дівиця, наречена; вовк – образ жаху, загибелі;
риби – образ вільного життя. Величезним гріхом
вважалося нанести шкоду комусь із цих
представників фауни.
Важливе місце у формуванні екологічного
світогляду належить етнічним символам. Є риси
чи прикмети, за якими досить легко визначити
належність людини до тієї чи іншої культури, до
того чи іншого етносу. Зокрема, на теренах
України з найдавніших часів простежується
культ хліба. Хліб – життєстверджувальне й
життєпідтримувальне начало, суто земне і
зрозуміле. А тому люди хліб звеличували,
віддаючи належне тій обставині, що хліб – то
власний витвір, а не небесний дар чи знахідка.
Взагалі в українській хаті хліб, прикритий
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чистим рушником, повинен був лежати на столі
щодня. Хлібом зустрічали гостей, благословляли
наречених, несли з собою на святкування
уродин, хрестин тощо. Інакше кажучи, хліб –
мірило людськості, мірило світу людини.
2. Основні напрями формування екологічного світогляду
З метою формування у свідомості учнів
цілісної картини всесвіту зміст шкільної освіти
доцільно змінити в напрямі підвищення пріоритету живого знання, що відтворює дійсність як
єдину, неповторну, гармонійну систему. На
відміну від предметного, живе знання заперечує
диференціацію навчальних дисциплін на природничо-науковий і гуманітарний цикли, сприяє
усвідомленню школярами єдності людини з
природою, пізнанню природних стихій щодо
людини, ідей динамічного балансу всіх
функціональних систем людського організму та
їхнього зв’язку з процесами у всесвіті.
Удосконалення таких компонентів змісту
шкільної освіти, як досвід творчої діяльності й
емоційно-ціннісного ставлення до природи,
суспільства, людини забезпечує формування в
учнів цінностей, позитивних емоцій, передбачає
розвиток не тільки логічного, але й образного
мислення.
Розглядаючи гуманістичну орієнтацію нового
екологічного світогляду на те, що охорона
навколишнього середовища – це, найперше,
захист людини, визнання її найвищою цінністю
на землі, не можна не згадати педагогічну
концепцію видатного педагога В. О. Сухомлинського, яка побудована тільки на пріоритеті
загальнолюдських проблем. У дитини, вказував
педагог, яка вихована поза спілкуванням з природою, розвивається емоційна глухота, агресивність у ставленні як до людей, так і до об’єктів
природи, тому таким важливим є формування
емоційно-естетичного, духовного світу учня, де
переважає співпереживання до всього живого.
Серед шкільних предметів, що впливають на
формування та суть сучасного екологічного
світогляду, важливе місце посідає географія,
оскільки ця наука розглядає загальний зв’язок
природних явищ і цілісність географічної оболонки, складність і протиріччя взаємодії природи і суспільства, а також комплекс проблем з
охорони довкілля.
Для успішного впровадження екологічного
світогляду в школярів необхідно створити єдину
цілісну систему екологічної освіти, натомість
усунути фрагментарність – йдеться про численні
екологічні курси. З цією метою необхідно
побудувати дидактичну систему міждисциплінарних зв’язків. Використання диференційованого підходу вивчення природничих дисциплін
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дасть змогу формувати у молоді знання про
універсальні закони, загальні теорії про
довкілля, спільні закономірності у складних
системах географії, біології, хімії, фізики.
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Анжела Дроняк

«Карпати кличуть на допомогу»
(сценарій тематичного вечора)
Методичні поради
Екологічний вечір проводиться з метою ознайомлення учнів з екологічними проблемами
Українських Карпат, виховання почуття стурбованості та відповідальності за їхнє майбутнє.
Підготовка і проведення тематичного вечора сприятиме розвитку інтересу учнів до географії
України, навчанню самостійно працювати з науково-популярною, довідковою та художньою
літературою.
Сцену варто прикрасити картинами та світлинами із зображенням Карпат. Використання
літературного матеріалу, аудіозаписів пісень у виконанні учнів, мультимедійного проектора для
демонстрації слайдів комп’ютерної презентації створять атмосферу емоційності.
Сторінки тематичного вечора супроводжуються демонстрацією слайдів із зображенням Карпат.
Розпочинають вечір ведучі, одягнені в українські строї, які стоять обабіч святково прибраної
сцени. На зміну їм виходять читці. Читання віршів може відбуватися під музичний супровід.
Сторінки тематичного вечора
ВСТУП
Сторінка перша «Карпати – перлина України»
Сторінка друга «Екологічні проблеми Карпат»
Сторінка третя «Сталий розвиток Карпатського регіону»
Сценарій тематичного вечора
ВСТУП
У виконанні ансамблю звучить пісня «Золото Карпат»
(слова Василя Кузана, музика Степана Гіги)
У полоні міст, мерехтінні літ,
У душі вогонь, за плечима світ,
Де гладкий асфальт, мов карпатський бук,
І летить печаль, мов трембіти звук.
Де гладкий асфальт, мов карпатський бук,
І летить печаль, мов трембіти звук.
Приспів:
Золото Карпат, золото пісень,
Я несу до вас в цей святковий день.
Хай вони дзвенять, хай гуляють всі,
Щастя і любов будуть на землі.
Хай пісні дзвенять, хай гуляють всі,
Щастя і любов будуть на землі.
Крізь столичний шум чую, як ручай
Кличе до батьків, просить: зустрічай!
Це тепло землі, цю любов Карпат,
Де серед краси – кожен друг і брат.
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Кожен друг і брат, мати і сестра.
Щастя і любов нам несе краса:
Чарівний ручай і карпатський бук,
Цвіт із полонин і трембіти звук.
Чарівний ручай і карпатський бук,
Цвіт із полонин і трембіти звук.
Читець 1
Палюче сонце, холодні тумани,
Каміння, що звикло лежати віками.
Красиві, стрункі гуцулки-смереки,
Гніздо на даху, що звили лелеки.
Вечірня роса і вранішні роси,
На полонині – осінні покоси.
Вершина Говерли ховається в хмарі,
Вівці до купи зібрались в отарі.
Дощ і веселка, хлопці й дівчата,
З дерев’яного бруса батьківська хата.
Альпійська сосна, ожина, чорниці,
Джерельна вода, холодніша од криці.
Гуцульські пісні і гуляння народні,
Багаті Карпати – на чари природні.
Сергій Череп
Перший ведучий
Близькі й далекі верхи гір, що голубіють на тлі неба, смерекові чорні ліси з їхнім синім диханням,
кипіння холодної річки і синій димок від ватри – все це дух Українських Карпат. Та це не лише дика,
мальовнича природа, Карпати – унікальний культурний регіон, де український побут виявляє себе чи
не найповніше, доносячи до наших днів дух старовини, обрядів і звичаїв. Карпати – це чудовий
ландшафт, що приймає у свої обійми поціновувачів справжньої краси українських гір і тих, хто бажає
відчути себе частиною дивовижного світу будь-якої пори року. В Карпатах Ви знайдете справжнього
себе, адже саме тут, за межами гамірного міста, життя набуває нового змісту. Тут дихається вільно,
на повні груди, бо скрізь панує атмосфера простоти і щирості, тут справжнє все, як справжня сама
природа.
Сторінка перша «Карпати – перлина України»
(виступи ведучих супроводжуються презентацією слайд-шоу)
Другий ведучий
Карпати належать до порівняно молодих гірських систем. Вони виникли в альпійській
геосинклінальній зоні в період рухів мезозойської ери.
Клімат Українських Карпат зазвичай помірно континентальний, теплий, з циклонічним та
антициклонічним вторгненням атлантичного повітря. Але кліматичні умови Українських Карпат,
незважаючи на їхню відносно невелику площу, надзвичайно різноманітні. Основним чинником
диференціації є різка зміна абсолютних висот: від 150 м до 2061 м. Разом з висотою змінюються
термічний режим і режим зволоження. Виразно намічається ряд висотних кліматичних зон:
Закарпатська зона дуже теплого, помірно вологого клімату: 1. Передгірна зона помірного, вологого
клімату. 2. Низькогірна зона помірного, досить вологого клімату. 3. Середньогірна зона
прохолодного, вологого клімату. 4. Середньогірна зона помірно холодного, надмірно вологого
клімату. 5. Високогірна зона холодного, надмірно вологого клімату.
Третій ведучий
Рослинність Карпат багата, різноманітна і барвиста. Гордістю і прикрасою гір є ліси. Українські
Карпати - єдиний на території України ареал поширення середньоєвропейських лісів. Тут можна
зустріти світлі сонячні діброви, тінисті бучини, похмурі величні ялинові та смерекові ліси. Не
випадково Східні Карпати називають Лісистими, а південно-східну частину гір – Буковиною. Багаті і
карпатські луки. Видовий склад рослинності надзвичайно різноманітний. Тут росте близько двох
тисяч видів вищих рослин. Флора складається в основному з видів середньоєвропейських
широколистих лісів, які становлять близько 35 % усієї рослинності. Це бук лісовий, або звичайний,
граб звичайний, дуб звичайний і скельний, липа серцелиста, клен, явір; з трав’яних видів: переліска
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багаторічна, арум плямистий, астранція велика, білоцвіт весняний та ін. Значну роль у флорі (близько
30 %) відіграють тайгові євро-сибірські форми, наприклад, ялина європейська, ялина гірська, смерека
біла, яловець сибірський та ін. Помітний вплив елементів аркто-альпійської високогірної флори
(18 %) – верба трав’яниста і туполиста, дріада восьмипелюсткова, гірчак живородний, осока
волосовидна, анемона нарцисоцвіта, нечуйвітер альпійський. На недоступних скелястих обривах
розпускаються сріблясті зірочки едельвейса альпійського. Трапляються представники степової
флори: ковила периста, або волосиста, костриця борозниста, півники угорські; посланці північнобалканського (гвоздики скупчені, шафран Гейфеля та банатський, омег банатський) і кримськокавказького рослинного світу.
Другий ведучий
Більше 2 % загального флористичного складу становлять ендемічні види, що ростуть лише в
Східних Карпатах. Це рододендрон карпатський – чагарник з шкірястими овальними листочками і
ясно-рожевими дрібними квіточками, з яких у Румунії варять напрочуд смачне варення, медунка
Філярського, молочай карпатський, щавель карпатський та ін. Крім ендемічних, є ціла низка
рідкісних реліктів, що збереглися від найдавніших епох. Це тис ягідний, кедр європейський, сосна
звичайна, модрина польська, бруслина карликова, вудсія ельбська. Є в Українських Карпатах
адвентивні (занесені) рослини – вихідці з Північної і Південної Америки.
Сумісне існування і взаємодія представників різних флор зумовили формування різних типів
рослинності. Домінує лісовий тип. Дуже поширені також луки. Менше розвинені чагарники, болота і степи.
Третій ведучий
Багатий і різноманітний тваринний світ Карпат. Лише фауна хребетних налічує 435 видів. Склад її
надзвичайно строкатий. Ядро фауни становлять види мезофільних західних і середньоєвропейських
широколистих лісів – олень благородний, козуля, черепаха болотна, вугор європейський. Дуже
поширені представники Середземномор’я (саламандра плямиста, жаба зелена), мешканці хвойних
лісів Східної Європи і сибірської тайги (глухар, тетерев). Зустрічаються елементи степової,
пептичної, і альпійської (бурозубка альпійська, полівка снігова, тритон альпійський) фауни. Чимало
тут і карпатських ендеміків (білка карпатська, тритон карпатський). Тепер у Карпатах
акліматизуються нові види: ондатра, єнотовидний собака, палія американська, омуль байкальський та
інші.
Другий ведучий
Багато зоогеографів виділяють Українські Карпати в самостійний зоогеографічний Карпатський
округ. У Карпатах широко представлені всі основні класи тварин: ссавці, птахи, плазуни, земноводні,
риби, комахи.
Розміщення тварин у Карпатах складне і мозаїчне. Більшість карпатських звірів – ведмідь бурий,
олень, козуля, свиня дика, рись, білка карпатська, кіт лісовий, горностай, куниця лісова, соні та ін.,
багато видів амфібій, птахів і риб мають широкий діапазон поширення. Вони заселяють територію від
передгірних рівнин висотою в 200 м до зони субальпійських чагарників висотою 1600 і навіть 1850 м.
Обмежене вертикальне поширення мають землерийки, білозубки, більшість рукокрилих, тхір
степовий, видра, норка, ховрахи, хом’як, ондатра. Високо в гори вони не піднімаються. Типових
високогірних видів лише два – бурозубка альпійська і полівка снігова, що мешкають на висотах
1650–2000 м.
Сторінка друга «Екологічні проблеми Карпат»
Четвертий ведучий
Не може не тішити око такий багатий рослинний і тваринний світ Карпат. Але скоро цього може
не стати.
У чому ж причина? А причина полягає в екологічних проблемах, котрі людина сама ж і створила.
Бездумне вирубування лісів, забруднені отрутохімікатами гірські води та ґрунти. Через це стан
Карпат погіршився порівняно з минулими часами.
Читець 2
Під скрип запилених коліс
Везуть карпатський ліс
І серце жалем обпіка
В ту горе-мить.
Красу смерек, красу ялиць
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Забрали з живописних місць,
Вона ростилась тут
Колисками століть.
Її плекали як могли
Вітрів прозорі кольори,
Туман стелився
Димно синьо по траві.
Читець 3
Тепер уже цього нема
Гола карпатська площина.
Навряд чи виростуть
Смереки там нові.
І що мені ви не кажіть,
Та все одно душа болить,
Що продаємо безрозбірно
Все підряд.
Ті гроші – з присмаком вини…
Бо наші дочки і сини
Вже не побачать
Всю красу наших Карпат.
П’ятий ведучий
Екологія Карпат потерпає від необдуманого, а часто безвідповідального господарювання.
Згадаймо катастрофічні паводки минулих літ, зсуви, кліматичні катаклізми, промислові
навантаження, що раз у раз призводять до техногенних катастроф. Вони є причинами величезних
матеріальних та моральних збитків, хвороб та навіть людських жертв. Карпатські ліси опинилися
перед загрозою зникнення не тільки через лісорозробки та надмірний випас худоби на більшості
полонин, а й від хімічного забруднення, кислотних дощів, які йдуть зі сходу і заходу, від діяльності
великих промислових центрів у містах Калуш, Стебник, Надвірна, Новий Розділ, Дрогобич, Бурштин,
об’єктів Чехії, Словаччини, Польщі, Румунії.
Значної шкоди екології завдає побутова діяльність людей. Не тільки у містах, а й у селах великою
проблемою стало захоронення сміття. Унаслідок відсутності продуманої системи виховної роботи з
населенням та неуваги з боку владних структур до цього питання виникають сотні стихійних
сміттєзвалищ. Після проливних дощів бруд опиняється в річках, з яких потім беремо воду для пиття.
Шостий ведучий
Золоте правило лісників України: створювати нових насаджень більше, ніж зрубано. Більш того, у
2002 році Кабінет Міністрів України затвердив Державну програму «Лісу України», що визначає
розвиток лісового господарства країни до 2015 року. Ця програма стосується всіх основних
лісокористувачів України. Унаслідок її реалізації до 2015 року лісистість території нашої країни
повинна збільшитися з 15,6 % до 16,1 %. Учені стверджують, що оптимальна лісистість країни в
перспективі повинна досягти 19–20 %. Але для цього потрібні десятиліття, оскільки необхідно
посадити і виростити близько 2 млн га лісу.
Про важливість лісів говорить той факт, що Генеральна асамблея ООН проголосила 2011 рік
Міжнародним роком лісів.
Сторінка третя «Сталий розвиток Карпатського регіону»
Шостий ведучий
Як зазначено у матеріалах Міжнародної конференції «Люди і гори», яка відбулася у вересні 2002
року в Карпатському біосферному заповіднику (м. Рахів), важливим завданням для Карпатського
регіону є:
 збільшення лісистості;
 закріплення берегів рік;
 захист від забруднення природних і штучних водних об'єктів;
 створення нових заказників і заповідних урочищ;
 створення місцевих систем служб контролю за забрудненням поверхневих і підземних вод,
атмосферного повітря, ґрунтів, за усуненням твердих і рідких відходів.
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Необхідним також є будівництво нових якісних доріг, розвиток окремих галузей промисловості та
сільського господарства, народних ремесел, формування рекреаційно-туристичної інфраструктури з
Європейським рівнем сервісу.
П’ятий ведучий
Сьогодні важливим питанням є створення заповідних територій у Карпатах. Природно-заповідні
території – мальовничі осередки нашої землі, де збереглася унікальна природа, краса якої чарує зір,
додає енергії, охоплює радістю почуття. Саме такі місця є великою природною, науковою,
рекреаційною і освітньою цінністю.
В Українських Карпатах зосереджений великий природоохоронний фонд різного рівня
заповідності (майже 1500 об’єктів) Серед них:
 Карпатський національний природний парк;
 національний природний парк «Синевир»;
 Карпатський біосферний заповідник;
 національний природний парк «Вижницький»;
 природний заповідник «Ґорґани»;
 національний природний парк «Сколівські Бескиди»;
 перший у світі Міжнародний біосферний заповідник «Східні Карпати», куди входять
природоохоронні об’єкти України, Польщі і Словаччини. Від України до цього біосферного
заповідника включено територію Надсянського регіонального ландшафтного парку, що зосереджений
у прикордонному Турківському районі Львівщини, а також Стужицький масив Карпатського
біосферного заповідника (Закарпаття).
(виступ супроводжується презентацією світлин)
(Звучить пісня на мотив «Одна калина»)
Сумно, сумно аж за край,
Ну, чого ти плачеш? – краще заспівай.
Слізьми горя не заллєш,
Посміхнися, друже, поки в нас ще є:
Приспів:
Чиста вода у джерелі,
Шовкові трави у росі,
В саду вишневім ще співають солов’ї.
Одна в нас мрія у житті,
Щоб повертались журавлі
Додому з вирію щороку навесні.
Сумно, так і не засну.
Буду знову вірить у нову весну.
Піду ген за небокрай,
Де дощі і сонце творять водограй.
Ще поки в небі крізь дими
Останній птах змахне крильми,
Ми будемо природу рідну берегти.
Одна в житті у нас мета:
Земля, щоб квітла і цвіла,
Жила б, раділа, бо на всіх вона одна.
Сьомий ведучий
Збереження цінних природних комплексів, організація науково обґрунтованих систем територій,
що охороняються, – одне з першочергових завдань. Необхідно продовжувати розширювати мережу
біосферних заповідників, національних природних парків, заказників та інших природних територій
для створення єдиної екомережі в Україні. Основою екомережі мають бути території, багаті на
природне, генетичне, популяційне, видове, ценотичне різноманіття та прилеглі до них території з
їхнім різноманіттям ландшафтів, території заповідників, а також потенційні для заповідників
території, озера, ріки, унікальні ландшафти Карпат.
Ми закликаємо всіх, кому не байдуже наше майбутнє, свідомо ставитись до наслідків, а не тільки
перейматись сьогоденням. Перед тим, як зрубати дерево, зірвати квітку – подумай, що ти залишиш
після себе. Треба на державному рівні постійно, не шкодуючи коштів, залучати до просвітницької,
роз’яснювальної, виховної роботи засоби масової інформації – газети, радіо, телебачення.
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Читець 1
Мов непохитна кам’яна стіна,
Стоять могутнії Карпати-гори.
Ніяка спека й дощ їм не страшна,
Бо гордо дивляться на Чорне море.
Покрита мороком вершина їх стрімка,
Туман із хмар рознісся в полонинах.
Ліси могутні таємничих благ
Безсмертну славу шлють по всіх країнах.
Немов священна постать, крізь віки
до нас долине голос із вершини:
«Стоятимуть Карпати навіки
і без Карпат не буде України!»
Михайло Битлянин
У виконанні ансамблю звучить пісня «Карпати»
Ой, летять лелеки,
Летять далеко шукати рай.
Я ж лишаюсь вдома,
Бо тут смереки, бо тут мій край!
Тут я рідною мовою,
Наче сни, кольоровою,
Розмовляла з дібровами,
Тут мені дала доля два крила!
Приспів:
Я така крилата, бо росла в Карпатах,
Бо росла в Карпатах, де орел літа!
В мене очі сині, бо на Україні
Сині-сині ночі, небо і вода!
В мене, мов колосся, золоте волосся,
Бо на Україні осінь золота!
Я співаю дзвінко, бо я – українка,
Хто мене не любить, тих мені шкода!
Ой, летять весною лелеки
Знову у рідний край.
Ой, летять додому,
Забувши втому, садів розмай.
Я зустріну їх піснею
Променистою, чистою
Про той край, де з дитинства я
Кожен день пила воду з джерела!
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ЮВІЛЕЇ

До 120-річчя О. Довженка
Інна Приходько

Мікроаналіз асоціативної образності у малій прозі О. Довженка
(1894–1956)
Ключові слова: барельєф, руїна, хата, насіння,
вдова, жаль.
Про О. Довженка (1894–1956) писали як про
«вогнище художнього темпераменту», романтика за складом своєї художньої свідомості,
натуру чутливу до болю і до краси, з
драматично-патетичним баченням світу, постать
трагічну, нищену тоталітарним режимом, митця,
який «створив власну поетику кіно, що йому
дало змогу […] прищеплювати українському
глядачеві національне світовідчування […]
перед усім світом розгорнути панораму
національної історії, культури, духовності – це
було відкриття України та її відчуття
тривожного
самоусвідомлення
в
Країні
національної культури. Довженкове кіно –
прорив у світовий культурний обшир» [8, с. 52].
А І. Дзюба підкреслює, що “Довженко – як
письменник, поет слова і кадру, віртуоз
монтажу, міфотворець, мислитель, теоретик –
творив на тих висотах духу, де зустрічаються не
лише великі сучасники, а й великі всіх часів” [4,
с. 4]. Наголошуючи на закоріненості Довженкової міфопоетики в український фольклор, вчений
простежує й перегуки її з міфотворчістю
європейського модернізму поч. ХХ ст., з
виражальністю
експресіонізму,
особливо
німецького, який Довженко добре знав. У нього,
проте, експресивність особлива, патетично
спрямована на “ствердження краси й істини, з
абсолютною відразою до низького, брудного,
сірого” [4, с. 4]. У цьому Довженко має в світі
чимало “однодумців” – Шіллер, Е. Гонкур та ін.
І. Дзюба цитує француза Шарля Летурно, котрий
у кінці
ХІХ ст. писав про особливості
слов’янського реалізму, на відміну од
французького, який “стелиться по землі. Поза
сумнівом, на світі є бруд і твань, і слов’янські
письменники їх бачать, але є також і глибокий
ефір, і вони залюбки ширяють у ньому” [4, с. 4].
(Яка пересторога й урок деяким “постмодерністам” поч. ХХІ ст., чи не так? Це щодо
“твані” й нецензурщини…). Підсумовуючи свої
висліди, І. Дзюба пропонує логічний висновок
про суголосність Довженкової спадщини з
великими світовими явищами, вписаність його у
світовий естетичний контекст.

Довженкове ім’я входить у всі енциклопедії,
антології світового мистецтва, а проте життя «в
країні кривих дзеркал», «потворні деформації
екзистенційного животіння розчахнули його
свідомість, і він змушений був раз у раз
засвідчувати свою лояльність до тоталітарного
режиму, до Сталіна особисто (над ним висів
дамоклів меч), і водночас усіма можливими й
неможливими засобами захищав мову, культуру
від
соціально
заангажованих
дикунів,
донощиків, фарисеїв…» [8, с. 53]. Довженків
«Щоденник» – жахливий документ його
страждань у моторошному світі, а все створене
ним має стати «школою виховання української
людини» [8, с. 54].
О. Довженко – геніальний митець, особливий
митець, найперше за унікальним типом
поліфункціонального асоціативного мислення,
згущено-асоціативного письма, що знайшло
своєрідний
вияв
не
лише
у
його
широкоформатних творах, кіноповістях, а з не
меншою, може й більшою, силою у його прозі
малих жанрових форм. Через рецептивноестетичний аналіз мікроструктур як специфічної
форми аналізу художнього твору, проникнення
углиб
мікроструктур
шляхом
осягнення
таємниць асоціативно-умовної образності – в
такому
ракурсі
повніше,
вважаємо,
окреслюються характерні риси О. Довженка як
творчої індивідуальності. Важливо, у цьому
зв’язку, враховувати в процесі аналізу такі
функції рецептивної поетики, як багатоваріантні
інтерпретації особливостей художнього письма,
сприйняття його читачем – адресатом мистецького твору. А це, знову ж, неминуче орієнтує на
проблеми поглибленого осмислення оригінальної, сконденсовано-згущеної образності, часом
несподіваної, як у кожного геніального
художника Слова.
Асоціативність у художньому творі можна
розуміти як один із важливих способів зв’язку
між елементами мікроструктури. Аналіз на
такому рівні дає змогу збагнути тип асоціативних зв’язків, що безпосередньо пов’язаний із
особливостями авторського світовідчування,
відбиває індивідуальний спосіб художнього мислення. Аналізуючи асоціативну образність,
необхідно враховувати ступінь складності
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асоціативних зчеплень, їхню структуру і вихідний матеріал. Як відомо, ще Аристотель класифікував «ідеї зв’язку уявлень» за суміжністю,
подібністю, контрастом. На підставі даних
психології другої половини XIX ст. І. Франко у
праці «Із секретів поетичної творчості» дає
глибшу і складнішу класифікацію, називаючи
градацією рух «трудних» асоціативних зв’язків
від «цілого» до «часті» і навпаки. «Що чинить
маляр, кладучи на малюнку близько одну коло
одної дві плями різних кольорів, що стоять
далеко один від одного в шкалі барв, – писав
І. Франко, – те саме осягає поет, шарпаючи в
відповіднім місці нашу уяву від звичайного
асоціативного ряду до незвичайного або просто
супротивного» [14, с. 98]. Франкові відкриття в
галузі естетики та психології творчості, його
міркування про модель творчого акту, про асоціативні ряди, переходи між ними тощо мали би
сьогодні дедалі більше входити у науковий обіг.
Проблемами асоціативності в словесному
мистецтві займалися в різний час Л. Виготський,
В. Шкловський, Б. Кубланов, А. Жолковський,
І. Шпаковський, А. Михайлова, Г. В’язовський,
П. Шеварьов, К. Фролова, І. Савранський,
М. Логвиненко та ін. Способи асоціативних
зчеплень сучасні літературознавці називають порізному. Наприклад, у фольклористиці побутує
термін «ланцюгові» асоціації, або «послідовноасоціативний ланцюг» [3, с. 109]. Деякі літературознавці та філософи, класифікуючи асоціативну
образність, пропонують виділяти такі її типи:
експресивно-смисловий, фонетичний (звуковий),
зоровий (живописний), символічний. Така
класифікація дещо еклектична, на наш погляд,
бо типи «фонетичний», «зоровий» стосуються
шляхів виникнення асоціацій, а «експресивносмисловий» і «символічний» – кінцевого
результату їхньої дії.
У практиці аналізу ми вважаємо доцільним
розрізняти типи асоціативних зв’язків за їхньою
структурою та вихідною основою. Як робочий
інструментарій аналізу далі вживаємо визначення «ланцюговий», «концентричний», «променевий» способи асоціювання в художньому
творі. Вихідною ж основою асоціацій може бути
ремінісценція (фольклорна, історична, літературна), авторські зорові, звукові, дотикові,
нюхові відчуття.
О. Довженко – художник яскраво вираженого
мистецького
синкретизму.
Він
мислив
категоріями таких мистецтв, як кіно, живопис,
монументальна
скульптура,
що
знайшло
відбиток і в його малій прозі. З жанрового
погляду остання є своєрідним явищем у нашій
літературі.
Жанрова
система
творчості
О. Довженка достатньо не вивчена, хоч цікаві й
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глибокі міркування про новелістичні форми
письменника вже були висловлені дослідниками
його творчості. Ю. Барабаш писав про
нетрадиційні Довженкові оповідання, що
«поєднують у собі ознаки героїчних дум, нарисів
і публіцистичних статей водночас» [2, с. 235]. На
думку В. Фащенка, в О. Довженка – вища форма
новел-медитацій, в якій простежуються зв’язки
із
новелами-монологами
В.
Стефаника
(«Дорога», «Моє слово»), М. Коцюбинського («З
глибини») [12, с. 133].
Не можна не погодитися з літературознавцями, що визначальними ознаками оповідань, новел, етюдів, медитацій О. Довженка є
публіцистичність й експресивна образність.
Основу ж гармонійності такого поєднання
становить, на наш погляд, асоціативність
художнього мислення письменника, його
бездоганне чуття міри, його «довіра» до
читачевої здатності співтворити. Під пером художника образи, народжені конкретними
життєвими ситуаціями, стають узагальненими
символами його ідей. Суть Довженкової
гуманістичної філософії концентрується у
ключових образах-символах: «поле», «хата»,
«насіння», «барельєф» тощо. Ці слова з
широкою семантикою стають поштовхом до
виникнення асоціативних рядів.
Особливо інтенсивне згущення асоціативної
образності простежуємо у
безфабульних
мініатюрах-етюдах. Частина з них увійшла
пізніше як складові до кіноповістей. Деякі
залишилися окремими творами. Можливо,
Довженкові мініатюри, які з’явилися під
безпосередніми враженнями від подій війни,
були, за словами М. Коцюбинського, «невідступним секретарем» його пам’яті. Можливо, ці
мініатюри мислилися як своєрідні плитки до
масштабних кінофресок. Проте з літературного
боку кожна з них є ідейно-образною
довершеністю, що й дає підставу розглядати їх
як самостійні твори.
У багатьох етюдах письменник досягає
незвичайної експресивності вже самим способом
оповіді – часто від імені загиблих у війні. В
мініатюрі «У полі» (1946) промовляє напівзотлілий прах безіменного воїна. У скупих рядках –
немов спресовано людське життя: від народження (у полі, серед насіння) до загибелі в атаці.
Кожне слово цього ритмізованого твору випромінює асоціативну енергію – і «колюча стерня»,
«на якій людина спиналась на ноги, плакала і
сміялась», і «насіння», в якому спала. Ці образислова асоціативним шляхом створюють емоційне тло з тривожною нотою («колюча»,
«плакала»). Домінантним стає слово «поле», що
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збуджує ланцюжок асоціацій: поле як нива, поле
бою, поле як метафора людського життя.
Вражає глибина і масштабність філософськохудожнього узагальнення Довженка: на хлібному полі загинув той, хто призначений був
самою природою творити життя, «насіння для
людства». Чи не саме цією масштабністю філософсько-художнього узагальнення пояснюється
переключення ланок асоціативного мислення від
натуралістично-конкретного
(оголені
зуби
черепа – «да зуби сміються») до болісно-гіркого
– «всміхаюся в вічність».
Весь етюд побудований на різко контрастних
переключеннях: конкретика («потліла» одежа,
«потрух» ремінь, «заржавіла» зброя, «прибитий
пилом і дощами») і урочиста архаїка («єсмь уже
земля», «возз’єднавшися з землею»). Найвищої
точки патетика досягає у порівнянні з
асоціативною основою – «як темний барельєф
великої доби» (Курсив – І. П.) [5, ІІІ, с. 345]. З
етюду вимальовується образ-тип воїна, який
пройшов через пекло війни, захищаючи рідну
землю. Це узагальнений образ усіх тих, що
полягли в боях і стали скорботним (не випадково
у Довженка – «темний») барельєфом великої
доби. Об’ємно-просторове мислення Довженкахудожника диктує саме «пам’ятниковий» образ,
а його драматично-патетичне сприймання світу
дає тому образові трагедійну забарвленість.
В
асоціативний
ланцюжок
органічно
включається публіцистичний елемент з точною
географією боїв та назвами нагород, народнопоетична
ритмомелодика
(ремінісценції
фольклорних речитативних форм – голосінь,
дум), а все разом утворює високоузагальнений
пеан Сівачеві на загальнолюдському Полі, у
Вічності. Разом з тим читач відчуває у тому
«барельєфі» биття живого людського серця.
Яким шляхом досягає автор максимального емоційного резонансу, граничного злиття особистого і загального, почуття скорботи за мільйонами
загиблих у війні і болю окремої людини?
Здається, шляхом тих переключень, контрастуючої пульсації асоціацій, блискавичних “переведень” уяви в умовний план, раптового
відмежування від побутової площини.
Пам’ятник-барельєф полеглим у війні може
набувати у Довженка і форми «диктової
дранички» з написаним олівцем прізвищем, як у
мініатюрі «Невідомий» (1943). «Як же це мене
звали? – починає автор. – Ну, як же бо мене
звали? Отут на березі, якраз коло дороги, було ж
написане моє ім’я, таке просте українське ім’я,
на диктовій драничці олівцем, на стовпчику
прибите» [5, ІІІ, с. 175]. З розмовно-побутової
площини уяву читача виводить слово-імпульс
«зламав». Табличку хтось «зламав і кинув на

дорогу». Дієслово «зламав» генерує і, як у
промені, фокусує болісно-драматичне сприйняття дії. Динамізм і раптове відчуття жалю
криється у первісному значенні дієслова. І
письменник підсилює те значення, ставлячи
слово у потрібному сусідстві й тим самим
досягаючи потрібного психоемоційного ефекту.
Уява переключилася на трагічне. Більше того,
уява повернулася мимоволі до початкового в
етюді запитання про ім’я, і те запитання набуло
при уявному поверненні до нього гіркуватого
відтінку, бо «кинув на дорогу» нагнітає відчуття
гіркоти.
Це
відчуття
«підтверджується»
наступним – «Як жаль мені, що вже тепер ніхто
мене і не згадає, ніхто не знатиме, що оце ж я тут
урятував був батальйон. Моя робота». Після
короткої самохарактеристики – «такий я був
гарячий і люб’язний чоловік» – знову йде
питання: «Ах, як же ж бо мене звали?» Це
повторене питання вивершує образ жалю (саме
слово «жаль» вжито двічі).
У монолозі загиблого невідомого домінує, на
перший погляд, лагідна м’якість і лиш легкий
докір – «так жаль мені». Може, назвали б його
ім’ям новий міст, може, дівчата, йдучи тим
мостом з піснями, склали б пісню про нього,
може, «сиротина б затужила на мосту,
побачивши могилу свого батька, що врятував
свій батальйон у світову війну» [5, ІІІ, с. 175].
Діапазон емоційної дії широкий завдяки
розгалуженню асоціацій, що творить в уяві образи Жалю і Застороги. Твір писано Довженком
у лютому 1943 р., коли до кінця війни ще було
далеко, а письменник, несхитно вірячи в
перемогу, закликав берегти пам’ять про героїв,
уже увічнював безіменних тими гірко-болісними
«барельєфами» – «диктовими драничками».
Митець розумів, що у вирі війни губляться імена
людей. І легковажно стерте ім’я та зламана
«драничка» – часто єдиний, можливий за тих
обставин, пам’ятник герою – це пекучий докір
байдужим. Вражає те, що автор свій докір передає
живим через стан розгубленості вже мертвого, який
не може пригадати своє «просте українське ім’я».
Без сумніву, мініатюра навіяна спогляданням
безлічі одиноких горбків біля воєнних доріг, на
яких не було навіть табличок з іменами.
Асоціації у Довженка часто в’яжуться
концентричним, колоподібним способом. У
діалогізованому етюді «Бронза» (1944) момент
асоціативної символіки наявний вже у заголовку.
Читач відчуває, що йтиметься про величне,
героїчне, увічнене у бронзі. Але про головного
персонажа Павла мовиться спершу як про живу
звичайну людину. «Дома», – відповідає мати
полонянці Марії, що повернулася з дитиною від
невідомого батька. «Дома» – це початковий
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імпульс. Наступна відповідь матері – «На
майдані» – викликає занепокоєння, непевність,
тривогу. Тут – перший момент поширення
асоціативних кіл. «Тебе виглядає. Хіба не бачила?» – знову як про живого. Вже у коротких
початкових рядках є переключення, «шарпання»
уяви, за Франковим висловом. У відповідях
старої матері саме недомовки, делікатні натяки
насторожують читача, викликають неясні
спершу, тривожні асоціації: Павло «цілий»,
«мовчить», «думає і мовчить». Тут можна
вбачати і прийом відтворення потьмареної
людської психіки, травмованої стражданнями.
Оте «шарпання» уяви асоціаціями, що
перебігають по ширших, вужчих, знову ширших
колах, власне й викликає у читача враження
хворобливого душевного стану обох персонажів
– матері й дочки. Цьому ж слугує і включення
пісні, яку Марія, біжучи до майдану, не співала,
а «тяжко й тривожно зітхала вночі». Пісні про
«мужа, несудженого друга». Розсипані у
невласне прямому мовленні її рядки разом із
стогоном «чого мені так темно в очах!» та з
порівнянням «біла, як крейда» передають
розпуку, очікування страшної несподіванки і
«готують» до сприйняття кульмінації (найбільше
коло поширення асоціацій): Павло – «пам’ятник
з бронзи», «він належав уже не їй, а всьому
світу» [5, ІІІ, с. 204]. На тому, вже найширшому,
колі – «пригорнулась до бронзових холодних
грудей і застигла, як бронза». Те, що далі
«оживлений» автором пам’ятник «говоритиме» з
Марією, напучуватиме, як далі їй жити,
спричиняє рух асоціацій по меншому колу. Так
само, як і останній штрих: «На добраніч, синку»,
– говорить пам’ятнику стара мати, забираючи
від його підніжжя дитину й ведучи Марію, яка
мусить іти далі через життя й своє страждання.
Формально прямих авторських декларацій
публіцистичного плану в «Бронзі» немає,
пристрасні слова О. Довженка віддано персонажеві – старій матері: «Страждай, голубко.
Єдина достовірність серед усіх химер і
пристрастей людських – страждання. Високії
закони, моя доню, любов, чесноти, вірність і
геройство, і доброта людська, і людська слава, і
всякий талант, і всі дороги до щастя і втіхи. Все
через нього» [5, ІІІ, с. 203]. Має рацію
О. Бабишкін, коли пише, що «пристрасність
криється в самій психофізичній організації
митця, в його постійній присутності в художньому творі» [1, с. 95].
У
розглянутому
етюді
віддзеркалено
мистецьке кредо і спосіб художнього мислення
Довженка: про героїв він думав монументальними образами, відлитими у бронзі навіть
тоді, коли ще в реальній дійсності на могилах
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дотлівали «диктові дранички» і часто зникали
імена полеглих.
Відкритість, оголеність авторських емоцій,
прямі емоційно-естетичні оцінки як одна із форм
художнього втілення естетичного ідеалу виразно
простежуються у медитації «Хата» (1945). Образ
«хати» поліасоціативний – людська оселя, рідна
домівка, рідна земля, драматична історія народу,
його морально-етичний кодекс. Вже не ряди
асоціацій, а їхні глибинні пласти постають у
процесі розгортання образу.
Високе мистецтво слова, вміння знайти
потрібне спостерігаємо у цій медитації. Саме
через слово письменник передає звукові,
кольорові й інші особливості предметів і явищ
дійсності – «слово для письменника виступає
дійсно багатооб’ємним подразником, який
народжує багато образів» [9, с. 246].
Медитація «Хата» побудована складно. В ній
є вступний роздум-опис, двократне прощання з
хатою, елегійний спомин і рвучкий, болісний
заключний акорд. Але над усім у структурі цього
твору панують закони асоціативного образного
монтажу за концентричним способом.
Спершу перед нами – зоровий образ: хата
була «біла», «з теплою солом’яною стріхою, що
поросла зеленим оксамитовим мохом». Далі
фрагменти, які формують зоровий образ, розсипані в композиції: через декілька рядків
зустрінемо порівняння «мов сироїжка в зеленій
траві», потім – «насіння у ній і на ній од стріхи
до самого долу», а перед трагедійною кінцівкою
в елегійний спомин вводяться ще і запахові
асоціації – «добра щедра піч твоя пахла
стравами, печеним хлібом, печеними і сушеними
яблуками і сухим насінням, зіллям, корінням. А
в сінях пахло макухою, гнилими грушами і
хомутом». Така розчленованість зорового образу
сприяє закріпленню асоціацій у певному
напрямку: на дні споминів – дитинство,
безтурботність, ласкаве сонце і соняшники, і
квіти... Але уяву весь час переключають
асоціації іншого плану, автор заявив-бо, що
опише і «внутрішній образ» хати. І тут будуть
вже екскурси в історію («ковані панцирі предків
не красуються по її кутках, бо билися гаразд
лицарі – дідки-небораки без панцирів з одверто
голими грудьми»; «не змовлявся в ній ніхто й
ніколи заволодівати світом чи поневолювати
сусіда» та ін.), відстояні в віках морально-етичні
норми (напр., про скидання в сінях шапки; про
«покинуту» хату – того, хто кидав, «носило...
скрізь усіма вітрами, чи сам, мов собака, бігав
усе життя за чужим возом і лише згадував її, як
щасливе дитинство, занедбану свою совість і
мову занедбану свою») [5, ІІІ, с. 340]. І далі: «…
Коли ж нагода, доля чи случай сують їм під руку
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портфелика хоч завалящого і дешевенького,
вони кидають хату і міняють мову, бо з нею
ніяково завідувати чимсь (портфелик же велить
завідувати пильно і общепонятно)» [5, ІІІ,
с. 340]. Промовисто, як бачимо, й актуально і
нині. Тут буде і про журбу в хаті «поміж
насінням отим і квітами», про плачі й смуток у
ній. В медитації наявна і полеміка автора з
уявними ворогами «холоднодухими і лживими»
з приводу їхніх дорікань у прославлянні
старовини чи протиставленні іншим оселям
світу. Довженко бажає своїй «хаті» вирости
«вгору і вшир», бажає їй «добробуту й гідності»,
бажає прогресу, а не підносить «до неба перед
світом». І прощається: «...я кажу тобі, сивий: ой
хатонько моя, голубонько, спасибі тобі –
прощай» [5, ІІІ, с. 340].
Кульмінацією в асоціативному монтуванні
образу «хати» є кінцівка, яка звучить умисне
різким дисонансом і до елегійних спогадів, і
навіть до драматичних екскурсів у минуле. Вона
– як обірвана нота трагедійного звучання: «Нема
в мене хати. У втомленій уяві лиш гола піч серед
руїн під небом, а біля печі плаче удова» [5, ІІІ,
с. 341]. Цю кінцівку «готували», проте, приховано-асоціативні зчеплення у структурі медитації: «удова» згадувалась при самому початку
(хату порівнював автор з молодою і старенькою
вдовицею), люди на кривавих перепуттях історії
називалися «тихими Удовиченками», «вдови й
сироти» тужили «в кожних сінях і попід стріхами». І ще одне слово на початку ж «провіщало» трагедію – «здається, щезни вона (хата –
І. П.), і спустіє земля, заросте бур’яном, споганіє,
і світ стане чорний від голоду й злоби» [5, ІІІ,
с. 339].
Саме асоціації сформували узагальнений
образ України-вдови. Образ дуже зболений, що
міг народитися у митця з підвищеною
вразливістю, у митця з яскраво-образним і
цілісним сприйманням світу, у того митця, який
мав підстави сказати про себе: «Горів і я тоді у
тім вогні, загибав усіма смертями людськими,
звірячими, рослинними, палав як дерево чи
церква, гойдавсь на шибеницях, розлітався
прахом і димом од вибухів катастрофічних...» [5,
І, с. 62]. Це – в «Зачарованій Десні», до якої
повернула Довженка вся його попередня «хресна
дорога». І він «створив апологію рідного краю –
Землі Обітованої. Він подав власну версію
Біблії, де в народних поняттях твердь, космос і
хаос віднаходили хоч і складне, та все ж таки
гармонійне вирішення через уяву хлопчика, який
у зрілому віці згадував дитинство як рай. У тому
раю (Сіверська земля) все було для щастя.
Окрім… самого щастя. Щастя в Україні –
одвічний недорід… Образи виникали дивом

збереженого алгоритму дитячих вражень» [8,
с. 53]. Одвічна полонянка “Україна, що так
трагічно сприймалася Довженком під час війни,
в “Зачарованій Десні” постає образом біблійної
первинності… Хресна дорога вивела його до
вічного вогню любові – любові до України й
усього святого, що Олександр Петрович носив у
собі як українець” [8, с. 54].
В розглянутих етюдах і медитації асоціації
організовують композицію. У згущено-експресивних малих прозових формах це особливо
очевидно. Асоціативні образи утворюють «тон»,
настрій, необхідне психологічне тло, вони є
основою символізації, масштабних узагальнень.
Контрастна пульсація розковує композиційні
можливості автора. В асоціативних рядах образів
війни стрижневими у Довженка є «пам’ятники»
(від «диктових драничок» до «барельєфів» і
бронзових монументів), «хата», «удова» з
дітьми-сиротами, «насіння» як символ життя.
Поліфункціональність цих образів дає підстави
говорити про асоціативно-образний монтаж
О. Довженка у малих жанрових формах. Не
оповідь, а саме асоціативно-образний монтаж у
драматично-патетичній тональності, глибинний
філософсько-художній синтез.
Завдання
1. Проаналізуйте етюди «Сіятель», «Федорченко»:
а) тропи з відтінком парадоксальності;
б) особливості асоціативно-образного монтажу як
основи символізації;
в) метафори, гіперболи як засоби монументалізації, ідейного синтезу.
2. Визначте основну тональність мініатюрмедитацій О. Довженка та роль елементів
архаїки в її творенні.
3. З’ясуйте зв’язок ритмомелодики етюдів з
фольклорними речитативними формами.
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А. Малишко.
Рядок про Довженка
Прогримів золотим салютом,
Молодим повесняним громом,
Наче виклик скупим і лютим,
Наче промінь над отчим домом,
Обійнявши весь цвіт нагорний,
Охопивши долини світу,
Сивочолий і мудро зорний,
Наче вийшов із заповіту.
Що там листя із зелен-лавра,
І зітхання, і тихі жалі?
Не вмирають твої литаври
І деснянські твої скрижалі.
А вже ті, що тебе поносили,
Сонцесяйними доносами,
І сокирку несли за плечками,
Записались тепер дружечками!
Толочили на шпальтах преси,
Серце кидали на арену,
Доморощені злі дантеси
Лізуть з спогадами на сцену;
Підбирають як слід цитаточки,
Ерудиція в них і туга.
Так у хату на вогник-цяточку
Заповзає, бува, злодюга.
Завжди днями, як світ, зеленими,
Дурноголов росте під кленами,
Цвіль лягає, де круча кручиться,
До таланту злоба гадючиться.

Але ти у життя за брата,
І для мене, навік єдина,
Світлим перстенем Полікрата
Повертає твоя судьбина;
І розкущується на волі,
І скликає вітри обгінчі,
На вселюдськім широкім полі
Український іде да Вінчі.
Виглядаю тебе за горами,
Хоч заглянеш на вогник з кашею,
Хоч посидим і поговоримо,
Заспіваєм отої, нашої,
Що співалася часто літами,
Що жагою млоїла груди,
Що з тобою безсмертя питиме,
Як і нас на землі не буде…
(А. Малишко. Зорі світ просвіщають. – К.:
Дніпро, 1969. – С. 209-210)
А. Малишко.
Пісня Олександра Довженка
І шкірились налякані сліпці,
Що їм життя обірвуться кінці,
І огризались на його могутність,
На крик і шал зболілої душі
І на братерство братнє у роботі:
Тепер вони полізли у дружки,
Із спогадами пнуться у літопис,
Швалюги чорні, взяті у дужки,
А їх діла криваві, наче пропис.
Але я чую, як гуде земля
І як зникають ядерні ескадри,
Твої високі світлі кінокадри
Людська душа бере собі здаля;
Несе і мліє з добрих почувань
І щиру душу віддає для діток.
Над обеліском ходить рання рань,
Без величань, ридань і без поміток!
(А. Малишко. Рута. – К., 1966. – С. 279–289)

СЦЕНАРІЙ
Оксана Коцюруба

Василь Стус. Сходження на Голгофу слави
У центрі сцени портрет Стуса, довкола нього – кетяги калини. У кутку – колючі дроти – імпровізована
«зона». На білих полотнах – дати 1938, 1985, рядки віршів:
Крізь сотні сумнівів я йду до тебе,
Добро і правдо віку...
Так ми відходимо, як тіні,
Мов колосся з-під коси,
В однім єднаєм голосінні
Свої самотні голоси...
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Благословляю твою сваволю,
Дорого долі, дорого болю...
Як добре те, що смерті не боюсь я ...
Під час свята використовуються музичні твори В. А. Моцарта «Реквієм», Е. Гріга «Пер Гюнт»,
Ф. Шопена «Прелюдії», Л. ван Бетховена «Егмонт»(увертюра), П. Чайковського «Симфонія № 6»
Музика. Сцена освітлена свічками. Дівчата (четверо) у білому стоять обличчям до сцени,
повертаються до глядача, говорячи свої слова
Дівчина 1 (під музику): Коли твій вистражданий злочин,
Твоя окрадена любов,
Тоді нехай в чаду обмов
Ганьблять тебе ганьбою збочень,
Відступництва, і зрад, і змов,
Той чорний суд тобі ніпочім.
І ти в пусті холодні очі,
Як в прірву, глянеш знов і знов.
І будуть глузи, глум, погорда.
Тобі найвища нагорода, –
І ти, на проби й гарт готов.
Ти крізь мордовії й сибіри
Нестимеш гордо світло віри
В свою незраджену любов.
Іван Світличний «В. Стусові».
Дівчина 2: Василя Стуса – поета, перекладача, філософа, інтелектуала, правозахисника, політв’язня –
можна цілком справедливо назвати одним із найпорядніших, найчесніших і найвідважніших українців
ХХ століття.
Дівчина 3: Йому довелося пройти через глузування тупих і обмежених обивателів, відступництво і зраду
колишніх друзів, знущання слідчих і тюремщиків, чорні суди і пересуди.
Дівчина 4: Він вистояв, лишився гордим, сильним, чесним, у нього не було зерна неправди за собою...
Музика (продовжується)
За сценою читається лист Стуса (далі – голос Стуса (за сценою). Учень (Стус – юнак) у цей час виходить
на сцену, гасить свічки, вмикається світло, Стус-юнак стає біля колючого дроту.
По довгих роздумах я вирішив, що захищати своє ім’я від численних обмовників – справа не для мене,
заняття і марне, і невдячне. З мене цілком досить, що є кілька людей, які не піддають сумнівові, що
Василь є Василь – такий, як завжди, їм я наперед дякую за віру в мене, в мою непохитність і незламність.
Я особисто буду стояти на своєму до кінця, бо за мною – мій скривджений, зганьблений, застрашений,
здеморалізований народ.
Через голови суддів і багнети вартових я звинувачуватиму тих, хто організував на Україні методичне
знищення інтелігенції, хто організував голод 1933, завдавши моєму народові непоправної шкоди.
Щоб запобігти нівеляції українського народу, треба офірувати кращих його синів.
Стус-юнак: Я пишаюся тим, що доля подала мені знак – я сміливо йду за її покликом, бо хочу бути гідним
того народу рідного, який народиться завтра, скинувши з себе ганьбу вікового нидіння. І в цьому народові
я здобуду безсмертя.
Музика
Стус-юнак: Червоний біль од нагая
В очах розходиться стоколом,
А світ зайшовся покотьолом,
За світом-настрибом – змія.
О доле, доленько моя...
Дівчина 2: Твоє обличчя – різьблене з граніту!
Найдосконаліший митець мигцем
Відбив у бронзі профіль твій різцем,
Коли вершив поставу красовиту.
Дівчина 3: Хвала тому, хто дій сувору твердь
Несе, як свято, крізь тюремні будні,
На скін призначену здолавши смерть!
Дівчина 4: Радійте, правди вісники майбутні, –
Дала гранітна Вінницька земля
Визвольний чин для Стуса Василя.
Яр Славутич «Стус».
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Музика
На сцені – четверо ведучих у чорному вбранні.
Учень 1: Стусове життя вкладається у кілька визначальних дат.
Учень 2: Але між 1938 і 1985 рр. вмістилося стільки любові, пошуків, осягнення себе, природи, світу,
Бога...
Учень 1: Він народився на сам Святвечір. Кажуть, що доля тих, хто приходить у світ в переддень великих
релігійних свят чи на саме свято, дуже непроста.
Учень 3: Дитинство, проведене на Донбасі, навчання на філологічному факультеті Донецького
педінституту, вчителювання, армія, журналістська робота і поезія, поезія...
Учень 4: Аспірантура Інституту літератури ввійшла в життя Стуса разом з Києвом, його тривогою і
сміливими думками.
Музика
Дівчина 1: 30 серпня 1965 року було заарештовано Івана Світличного – лідера української
нонконформістської культури 1960-х рр.
Стус-юнак: Арешт близького товариша боляче відізвався у свідомості, змусив чітко визначитися: хто
свій, а хто чужий.
Дівчина 2: 4 вересня 1965 року, напередодні прем’єри фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків»,
відбувся виступ-протест проти репресій української інтелігенції.
(Звучать сирени)
Стус-юнак: Хто проти тиранії – встаньте!
Учень 4: (із залу): Багато хто встав, хоча й очікував, що після виходу з кінотеатру може бути
заарештованим (гасить свічку).
Дівчина 3: 20 вересня цього ж року Василя Стуса було «лише відраховано з аспірантури» за систематичне
порушення норм поведінки аспірантів.
Стус-юнак: Хай це залишиться на їхній партійній совісті!
Дівчина 4: На цьому скінчилося нормальне життя. Почалися поневіряння, випадкові заробітки, у друк не
пропускали нічого, хіба переклади, та й то під псевдонімом.
Музика
Стус-юнак: Зазираю в завтра – тьма і тьмуща,
Тьма. І тьмуща тьма. І тьмуща тьма.
Тільки чорна водь. І чорна пуща...
Дівчина 2: Один лиш час і має совість:
Тече й тече, немов Дніпро.
Не знаю, зло це чи добро –
Та загадкова невідомість
Вже й закінчитися спішить...
Стус-юнак (під музику): Отак живу: як мавпа серед мавп.
Чолом прогрішним із тавром зажури
все б’юся об тверді камінні мури,
як їхній раб, як раб, як ниций раб...
Дівчина 3: 12 січня 1972 року Василя Стуса разом з іншими українськими інакодумцями заарештували.
Суддя (в одязі домінує червоний колір) читає: Підсудний Стус, мешкаючи в м. Києві, на основі
антирадянських переконань і незадоволення існуючим в СРСР державним та суспільним устроєм, з метою
підриву й послаблення радянської влади, починаючи з 1963 і до дня арешту – січня 1972, систематично
виготовляв антирадянські наклепницькі документи, що ганьблять державний радянський суспільний
устрій, а також займався антирадянською агітацією в усній формі.
Василя Стуса засуджено до 5 років таборів і 3 років заслання.
Пісня «Забудь мене» (романс)
Стус-юнак: Напевно, так і треба –
судилося бо так:
упали зорі з неба
і надломили мак.
Така знялася хвища –
ні неба, ні землі,
лиш чорне кладовище
по нищеній ріллі.
Дівочий голос (наспівом): Благословляю твою сваволю,
Дорого долі, дорого болю!
Стус-в’язень (у чорному, в глибині сцени):
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Цей біль – як алкоголь агоній.
як вимерзлий до хрусту жаль.
Передруковуйте прокльони
і переписуйте печаль.
Давно забуто, що є – жити
І що є – світ, і що є – ти.
Дівочий голос (наспівом): Благословляю твою сваволю, дорого долі, дорого болю!
Стус-в’язень: Змагай, знеможений життям,
знеможений, змагай.
Минуле вабить вороттям
і врочить і нехай.
Дівочий голос(за сценою): А ти, сомнамбуло, змагай,
у напівсні живи,
де жовті сходяться леви
у присмерковий гай
Луна: Змагай. Змагай...гай...гай
Стус-в’язень: Сховатися од долі – не судилось.
Ударив грім – і знову шкереберть
пішло життя.
Барабан
Дівчина 1: Після першого вироку незабарився другий. Через 8 місяців по поверненні до Києва Стуса
заарештовують знову...уже на 15 років.
Дівчина 2: Поет ще на засланні був прийнятий до PEN-клубу, а на час другого арешту Василь Стус – член
Української Гельсінської групи.
Дівчина 3: Великого правдолюбця влада боялася панічно.
Читець 1: І парадокс: стоїть потужна сила,
що запускає кораблі у космос,
що дулами ракет континентальних
лякає мирний люд на святі миру –
імперія від заходу до сходу...
І раптом паніка, істерія, терор,
бо появились десь ліричні вірші,
що їх читає горстка могікан...
Яка ж непевна влади ця держава,
що так простих боїться палімпсестів
Марта Тарнавська «На смерть Василя Стуса».
Музика
Стус-в’язень: Господи, гніву пречистого
благаю – не май за зле.
Де не стоятиму – вистою.
Спасибі за те, що мале
людське життя, хоч надією
довжу його в віки.
Вірою тугу розвіюю,
щоб був я завжди такий,
яким мене мати вродила
й благословила в світи.
І добре, що не зуміла
мене од біди вберегти.
Голос Стуса (за сценою): Утішайтеся, мамо й тату, тим, що мене люди згадуватимуть добрим словом, а
винних у ваших сльозах – то навряд...
Музика
Дівчина 4: Зле і кату, зле і жертві, а щасливого нема.
Всім судилося померти за замками сімома...
Дівчина 1: О болю...
Дівчина 2: …болю..
Дівчина 3: …болю..
Стус-в’язень: …болю мій!
Куди мені податися, щоб тільки
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не трудити роз’ятреної рани,
не дерти горла криком навісним?
За мною Київ тягнеться у снах...
Дівчина 1: Не зрадьте, нерви…
Стус-в’язень: Попереду
Дівчина 2: твій край,
Дівчина 3: твій крах,
Дівчина 4: твій прах.
Музика
Голос Стуса (за сценою): В СРСР бути українським патріотом – просто заборонено. Таким чином я
заявляю: залишатися підданим СРСР я більше не вважаю можливим для себе і тому прошу виселити мене
за границі країни, в якій мої права людини нахабно знехтувані.
Музика (Реквієм)
Дівчина 1: Дотягну до краю. Хай руками,
хай на ліктях, поповзом – дарма,
Стус-в’язень: душу хай обшмугляю об камінь –
все одно милішої нема
за оцю утрачену й ледачу,
за байдужу, осоружну, за
землю цю, якою тільки й значу
і якою барвиться сльоза.
Учень 1: За Стусом пильно стежили відповідні органи. Читали й конфісковували листи, а ті, що
приходили від друзів-однодумців, взагалі пропадали…
Стус-в’язень: Невже ти народився, чоловіче,
щоб зазирати в келію мою?
Невже твоє життя тебе не кличе?
Чи спізнав життєву путь свою
на цій безрадісній сумній роботі,
де все людською мукою взялось?
Ти все стоїш в моїй тяжкій скорботі,
твоїм нещастям серце пойнялось
моє недужне. Ти ж – за мене вдвоє
нещасніший. Я – сам. А ти – лиш тінь.
Я є добро, а ти – труха і тлінь,
а спільне в нас – що в’язні ми обоє
дверей обабоки. Ти – там, я – тут.
Нас порізнили мури, як статут.
Дівчина 2: О царство півсердець, півнадій, півпричалів, півзамірів царство, півзмаг і півдум! Що робиш з
Людиною, що ти дієш з поетом?
Стус-в’язень: Уже моє життя в інвентарі
розбите і розписане по графах.
Це кондаки твої і тропарі,
це кара, це з отрутою карафа.
Над цей тюремний мур, над цю журу
і над Софіївську дзвіницю зносить
мене мій дух. Нехай-но і помру –
та він за мене відтонкоголосить
три тисячі пропащих вечорів,
три тисячі світанків, що зблудили,
як оленями йшли між чагарів
і мертвого мене не розбудили.
Дівчина 3: Обабіч – чужаниця-чужина.
Під кожним під крилом – чужа чужина.
І даленіє дальня Україна –
ошукана, оспала, навісна.
Мати: Мій соколе обтятий,
в гостину, де ти,
ні пройти, ні спитати,
ні дороги знайти.
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Стус-в’язень: Не пустять мури. Надто вже грубезні.
І швидше вб’ють, ніж пустять.
Швидше – вб’ють.
Голос Стуса (за сценою): Недавно повідомили мене, що всі мої рукописи, забрані перед відправкою на
етап, – все залишилося у КДБ, бо там, бачте, наклепи…Так само не віддають мені ні звинувачення, ні так
званого вироку. Я, звичайно, воюватиму – і за рукописи, і за судові документи…раз не віддають, то
знають самі, наскільки розправа наді мною була несправедливою.
Дівчина 4: У вересні 1983 Василеві офіційно заборонили «і писати, і малювати».
Дівчина 1: Те, що відбувалося у тодішньому СРСР Стус називав «законом повного беззаконня». Поет
відчував себе смертником, а не Людиною.
Дівчина 2: Після брехливого акту про порушення тюремного режиму Стусові призначили 15 діб карцеру.
Він оголосив голодування. Вимагав справедливості.
Стус-в’язень: …Тут живе
ховається у смерк і так існує
пропахле смертю…
Як хочеться – вмерти!..
Дай, Господи, – вмерти!..
Пропасти, забутись…
Голос Стуса (за сценою): Власне безсилля перед кривдою – образливе!
Музика
Учень 1: Василь Стус помер у ніч з 3 на 4 вересня 1985 р.
Учень 2: Вістка про табірну смерть Стуса вразила, як грім. 5 вересня про неї повідомили всі радіостанції
світу. До Москви пішли урядові протести. Була найчорніша година перед Чорнобилем.
Учень 3: Україна мовчала в клінічному анабіозі, і тільки мале коло друзів замученого поета зібралися в
його київській хаті біля свічки перед Розп’яттям. І сюди поверталася його душа, вибілена стражданням, як
білий птах.
Учень 4: Умирають в тюрмі поети…
Умирають в тюрмі пророки…
І ніхто десь на всій планеті
Не зуміє сказати – доки?
Святослав Караванський «На смерть поета».
Голос Стуса (за сценою): Не май зла, сину. Ні на них, ні, тим більше, на світ. Я знаю, це важко, але
спробуй не озлобитися. Світ добрий, але кожній людині випадає своя путь, часами трудна, інколи навіть
дуже. Але як тільки ти дозволиш собі зненавидіти увесь світ, твої очі перетворяться на щілинки ненависті,
крізь які ти завжди бачитимеш лише її. Отож, намагайся любити…
Музика (реквієм)
Учень 1: Холодного осіннього дня, 19 листопада 1989 р. відбулося перепоховання Василя Стуса.
Українська земля прийняла у своє лоно змучене таборами тіло ще одного сина, що загинув за її
незалежність. Багато людей почули прізвище поета в цей день вперше, адже його віршів довго не
друкували, самого оголосили злочинцем, навіть його ім’я не згадувалось у пресі. Однак жалобна процесія
буквально заполонила вулиці столиці.
Учень 2: Тисячі людей вийшли провести поета і його побратимів, Олексу Тихого і Юрія Литвина, до
останнього їхнього пристанища. Кажуть, що від Шевченкового перепоховання Київ не знав такого
багатолюдного зібрання
Учень 3: Із лябіринту ґрат,
оглухлих стін без вікон,
Із колонад втупілого конвою –
Пливе труни набат
над нашим чадним віком,
Як чорнокрил печального гобою.
Атена Пашко «На 19-те листопада 1989 р.
(похорон Василя Стуса)».
Дівчина 1: Отут, на Байковій горі,
я підійму святе знамено
і закричу на всенький світ,
що Україна – ні, не вмерла!
І закричу на всенький світ,
що наш козацький перворід,
народе мій, до тебе верне.
Петро Овчар «Душі моєї три ікони».
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Голос Стуса (за сценою): Музика (реквієм):
Мене ніхто не зможе зупинить,
Іду я краєм і гукаю волю.
Не забувайте, друзі, ні на мить:
Дорога правди – це дорога болю
І. Редчиць
Пісня «Не спи, моя рідна земля» (слова і музика С. Фоменка).

НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ
Закінчення. Початок у №2, 2014 р.
Оксана Довгаль

Із «музею покинутих секретів»:
спогади Галини Лащенко про Олександра Олеся*
Буду бачити світи,
Безлич сонць, світів чудесних,
Інші зродяться думки
На моїх шляхах небесних.
Як до брами долечу
Упаду я перед нею,
І на всесвіт закричу:
«Боже, зглянься над землею!»
Був гарячий липень 1944 року, час, коли
Прага завше пустіє, службовці дістають вакації
або висилають свої родини на літниська. Але цей
рік, коли війна докочувалась до свого апогею,
Прага була переповнена народом, передусім
німецькими військовими і їхніми родинами, що
наїхали сюди з Німеччини. Українці теж купчились у Празі, де найлегше було прожити в
складних умовах військового часу. Їхні родини
поповнювалися втікачами з Наддніпрянської
України, Волині, Галичини. Неспокійне життя їх
знову й знову хвилювала трагічна вістка про нові
чергові
арешти,
усюди,
куди
досягла
гестапівська рука.
У цей час українців Праги засмутила вістка
про тяжку недугу поета Олександра Олеся, що
лежав у шпиталю на Буловці. Коли лікарі
побачили, що дні поета почислені, вони
дозволили перевезти його додому. 16 липня, як
Олександра Івановича перевозили з Буловки до
його помешкання, він стратив притомність,
потім поволі прийшов до себе, але говорив мало
й надовго впадав у важкий сон.
Щоб дружину поета не лишати біля недужого
саму, знайомі вирішили лишатися в неї по черзі
на ніч. Віра Антонівна не спала всі ночі, бо
Олесь весь час кидався, заспокоювався звичайно
* У тексті збережено авторську лексику й орфографію.
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перед ранком. Не говорив, лише відповідав на
питання. Молода, дуже симпатична лікарка –
доктор Марешова – ходила до хворого щодня.
Коли питала по-чеськи Олеся, що його болить,
відповідав по-чеськи. Часом здавалося, що на
деякі питання він відповідав тільки, щоб
відповісти, а сам думав про щось інше. Д-р
Марешова дружину поета заспокоювала, але
близьким приятелям сказала, що печінка не
працює, а далі перестануть працювати нирки.
– А такий великий поет! Скільки він, може,
би ще написав, якби не хвороба, – сказав хтось із
присутніх.
– Він вже писати не буде, – відповіла лікарка.
У четвер 20 липня Олесь говорив, питав, що
нового у світі, які воєнні події. Йому сказали, що
був атентат на Гітлера. Олесь наче зрозумів,
питав, як це сталося. Був нервовий, стогнав…
Увечері того ж дня вже не говорив нічого.
Його повертали, але не могли повернути.
Прийшов доктор Г., довго дивився на Олеся і
сказав:
– Ще пару днів протягне, може, і з тиждень.
У суботу зателефонували пану С. Сенику,
щоб він приїхав, бо стан Олеся критичний. І щоб
по дорозі зайшов до родича Олеся, професора
Л. Білецького. Приїхали вдвох по 10-тй годині.
Ми з пані Марією Фабіяновою були вже там. Усі
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бачили, що почалась агонія. Сказали про це
Л. Білецькому.
Я потішала дружину поета, але вона розвела
руками й показала на ліжко. Олесь тепер вже не
кидався, тіло лежало без руху, він тяжко дихав,
хрипів, очі були мутні. Часом дихання було таке
тяжке, що, здавалось, хворий не витримає і
задушиться. Віру Антонівну це лякало. Вона
мучилася, бо мучився він. Знову прийшов д-р
Г. Довго дивився на хворого, тримав його пульс.
Пульс то стукав дуже сильно, то припинився
зовсім. Відходячи, д-р сказав мені в передпокою:
– Мабуть, сьогодні чи завтра.
У кімнаті була зловісна тиша, яку переривало
тяжке дихання хворого. Дружина боляче
переживала кожен стогін умираючого. Весь час
вона прохала закликати лікаря. Сеник умовляв її
лягти хоч на хвилину на канапу. Вона лягла, але
не спить. Ми з професором Білецьким сидимо
біля ліжка Олеся. Дивлюся на обличчя хворого:
Так ось ще декілька рядків
І книжка списана до краю.
В ній все, чим жив і чим болів,
І все, що в серці я ховаю.
І так цій книжці вдячний я.
Я наче ниткою живою
Був з вами зв’язаний щодня,
Й ви стали рідною такою.
Тепер дописую рядки,
І все навколо в’яне, блідне,
А вчора ще цвіли квітки,
І їх поїло серце бідне.
Ніщо не вічне на землі,
Давно вже сказано без мене,
Пожовкли вже й мої сади,
Колись і свіжі, і зелені, –
писав він у «жовтій книжці» недовго перед
смертю. («Жовту книжечку» я подарувала вже в
лікарні хворому Олександру Івановичу. Це був
телефонний записничок із жовтою обкладинкою, який я купила в Карпатах. Це була остання
подорож з Олегом, його дружиною Катрею і
декількома друзями. Вірі Антонівні купила
різьблену дерев’яну тарілку, а Олександру
Івановичу записничок. Він записав пару
телефонів, а потім відкрилося «друге дихання» –
і весь записник наповнився віршами. Я
шкодувала, що не купила грубшу книжечку). А
тепер це все кінчається.
У кімнаті зловісна тиша. ... Білецький
нахиляється до мене і каже приглушено:
– Я зараз відходжу. Пані Галю, хочу, щоб Ви
знали, що гроші, які я дістав, передав…
Він говорить далі, але я схвильована і не
розумію, що він говорить. Білецький відходить.
Дихання Олеся стає ще тяжчим. Віра Антонівна

благає піти за лікарем. Ми знаємо, що це не
допоможе, але, щоб її заспокоїти, Сеник їде і
телефонує д-ру Марешовій. Прохає, щоб вона
приїхала. Вона відповідає, що вже не може
нічим допомогти. Але п. Сеник прохає, щоб вона
все-таки приїхала, якщо не для Олеся, то для
заспокоєння його дружини. І вона обіцяє
приїхати. Олесь тяжко і глибоко дихає. Мені
раптом здалося, що вже швидко буде кінець. Я
не розуміла, чому не йде мій брат Олег.
Відчувала, що він зараз буде потрібний. Я кажу
дружині Олеся, що закличу Олега. Вона хитнула
головою і погладила мене. Я прожогом
поспішила додому. Мешкали ми від Олеся
недалеко. Олега застала дома. Він і так вже
збирався йти. Я все йому розповіла. І ми вже
бігли назад: «Скорше, скорше! Може, вже не
застанемо його живим!» Мені все здавалося, що
Олесь в останній момент прийде до свідомости і
щось скаже. Щось особливе, що ми мусимо
почути. З телефонної будки нас закликала пані
Марія. Вона сказала: «Вже… кінець… Чверть
години тому». Але якби вона нічого не сказала,
ми б це побачили по обличчю. Щось наче
обірвалось у душі. Я подумала про Віру
Антонівну, дружину поета. Як вона це
переживе? Їй найтяжче.
– Я ніколи не бачив, як умирають, – сказав
Олег. – Скільки друзів умирало, а тепер Олесь…
Коли ми ввійшли до кімнати, там були Віра
Антонівна і Сеник. Я з острахом подивилася на
те ліжко, де лежав Олесь. Він був накритий
простирадлом. Дружина його була серйозна і
спокійна. Щось величне було в ній у ці хвилини.
Вона не плакала, але була безрадна.
Брата Олега попрохали піти до урядового
лікаря й оформити все з паперами, які
підтверджували смерть. Віра Антонівна раптом
затурбувалася, почала прибирати. Питала мене,
чи я післала телеграми. Казала, що треба
повідомити редакції. Потім вийшла до кухні. Я
обережно відгорнула простирадло і побачила
обличчя мертвого Олеся. Воно змінилося.
Боротьба скінчилась – і воно було спокійне й
молоде, без гримаси, як бувало моментами під
час агонії. Тепер було одухотворене й гарне.
Підв’язали підборіддя, руки склали на грудях.
Хрестильний хрест Олександра Івановича
пропав у подорожах. Тоді я зірвала зелену
гіллячку, що садив у вазонках сам Олесь, і
зробила з неї невеличкий хрестик, міцно зв’язала
його. Цей хрестик вклали до рук покійного. Пан
Сеник відійшов до похоронного уряду.
Подзвонили. Я пішла відчиняти. Прийшов
Віктор Приходько. Постояв без руху, потім
захотів подивитися на покійника. Обличчя його
здригнулося, очі наповнилися слізьми.
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С. Сеник мені згодом розповідав, як було,
коли я відійшла за Олегом. В пів другої він
відійшов телефонувати лікарці Марешовій, бо
вона довго не приходила, а дружина Олеся була
у відчаї: не могла бачити мук Олександра
Івановича.
– Задушиться, треба лікаря.
Раптом Сеник побачив, як махає йому з вікна
пані Марія. Перехожий, що стояв на розі вулиці,
теж це бачив і сказав Сенику: «Вас кличуть». Як
Сеник увійшов до кімнати, то відразу зрозумів
собі, що сталося. У кімнаті були дружина поета і
пані Марія. Останнього слова, якого ми так
чекали, Олесь не сказав, бо вже не приходив до
свідомости. Помер 22 липня о 13 годині 45
хвилин.
В. Приходько непомітно вийшов і вернувся з
квітами. Я відійшла післати телеграми. Зірвалася
буря з дощем, що тривала до ранку другого дня.
Але мені було душно. Я купила квітів і
повернулася назад. За мною прийшли панна
Валя Лисянська і пані Лідія Вікул. Пані Марія
поїхала попередити скульпторку Ніну Л. з
чоловіком і привезла їх, щоб зняти маску з гіпсу.
Покійника вбрали квітами і засвітили біля нього
свічечки. Пані Марія, вкінець змучена, сказала,

що йде додому і мусить цю ніч відпочити.
Вечоріло. Помалу всі почали розходитися. Я
лишилася вдвох з дружиною Олеся. Вона все
метушилася, все клопоталася, і я відчувала, що
як вона лишить це, то зразу ж впаде, знесилена
горем. Вже як було зовсім пізно, я умовила її
лягти. Мертвий Олесь лежав на другім ліжку в
цій самій кімнаті. Щоб Вірі Антонівні не було
так тяжко, я перейшла з канапи до неї на ліжко й
погасила електрику. Лишилось лише світло від
двох свічечок, що горіли біля Олеся. Вони
миготіли, освітлюючи кавалок кімнати і темний
старовинний образ Божої Матері, який Віра
Антонівна привезла з України.
У кімнаті відчувалося щось урочисте.
Здавалось, що Олесь чує все, про що ми
говоримо, що він все бачить через замкнені
повіки. І зовсім не було страшно. Віра Антонівна
журилась, як її син Олег переживе смерть
батька, як йому буде тяжко. Вона не знала, що
син про це вже ніколи не довідається.
В останні тижні життя Олеся вона рідше
згадувала Олега, мабуть, тому, що коли в родині
хтось хворий, то вся увага буває звернена на
нього. Якби вона знала правду?

Трагічна звістка про смерть Олександра Олеся блискавично облетіла Прагу. На другий день
приходило багато людей. Відчувалось, що всі були щиро, правдиво схвильовані. Деякі плакали. Треба
було остаточно вирішити, коли буде похорон. Прийшли фотографи: п. В. Коваль, п. Х. і з ними панна
Драгоманівна, що недавно приїхала до Праги.
Усі по черзі почали підходити прощатися з покійним. Перша – дружина. Вона тихо плаче, але
тримається мужньо – без гістерик, голосних ридань. Велике горе завжди буває мовчазним. За нею
підходять інши.
Дивлюсь на мертве обличчя і хочу його назавжди запам’ятати.
Мужчини укладають тіло до труни. Він вбраний у сірому костюмі. Віра Антонівна покриває тіло
рушником, котрий вишила моя мама на останній ювілей Олеся. Тепер цей рушник проводжав його в
останню дорогу.
Пан С. Сеник звернувся до Українського університету, якого Олесь був доктором honari causae, із
закликом, що в похороні мають взяти участь всі українські організації і щоб все це очолював
університет. У четвер ще мали надію, що приїде з Берліна отець Білецький, але того ж дня дістали
відповідь, що він приїхати не може. Йому не дали перепустки через кордон. Лишилась єдина
можливість звернутися до православного священика російської православної церкви. Були голоси
серед українців, що ліпше тоді ховати без священика. Сеник звернувся до Віри Антонівни, дружини
покійного Олеся, як до людини, яка мала рішальне слово. Віра Антонівна сказала, що без священика
ховати не годиться. Пані Вілкул погодилася переговорити з православним російським
архімандритом отцем Ісаакієм. Похорон був призначений на суботу 29 липня о 3-ій годині пополудні
на православній частині Ольшанського цвинтаря. Почали замовляти вінки.
У ці дні ночували у Віри Антонівни – чи пані Вікул, чи я. Якось, як я прибирала кімнату, помітила
на календарі якийсь напис, зроблений рукою Олеся. Було підкреслено дату 22-го і далі стояв знак
запиту. А зверху напис: «Сон про жінку в парку». Я показала це Вірі Антонівні.
А я досі цього не помітила, – сказала вона.
Ми розглядали напис. Я пригадувала, як Олександр Іванович оповідав свій сон про жінку в парку.
Вірі Антонівні він про сон не розповів, щоб зайвий раз її не хвилювати. Яке вражіння на нього зробив
цей сон, коли він відмітив це навіть у календарі… Жінка в чорнім, надлюдського зросту, з темним
серпанком на голові призначає йому побачення в парку і каже дві дати – 22 і …. Коли це смерть, то
чому дві дати? Я не знала тоді, що це дати смерті батька і сина.
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День похорону видався похмурий і вітряний. О І-ій годині ми з братом, як було умовлено, прийшли
до Віри Антонівни. Туди прийшли теж пан Сеник, пані Вікул, пан В. Приходько, Л. Маркус. Жінки
помагали Вірі Антонівні одягатися. Час минав. З Білецьких не приїздив ніхто. Віра Антонівна
нервувалася, що пора вже їхати на цвинтар. Я її затримувала. Ще рано. Ще, може, приїде хто з
Білецьких. Ледве ми її втримали. Дійсно, в останній момент з’явився тесть Леонід Тимофійович
Білецький. Ми з братом поїхали по вінки – наш і Віри Антонівни. Олег мав його передати дружині
Олеся аж на цвинтарі.
Людей на цвинтарі біля невеличкої православної церкви зібралося дуже багато. Прийшли не лише
українці з Праги, включно з новою еміграцією, приїхало багато людей і з провінції. Над могилою
Олеся зійшлися таки українці, які ніколи ніде разом не сходились. Був серед них і Є. Маланюк. Над
Олесевою домовиною всі українці з’єднались в єдину сім’ю, так, як він хотів того:
О, з’єднайтесь в єдину сім’ю!
До церкви, крім дружини поета і близьких приятелів, пускали тільки делегації від українських
установ і організацій та заслужених громадських діячів. Співав хор під проводом Я. Буркацького.
Порядкову службу несло студентство під керівництвом голови місцевої філії УНО. Промовляли: від
Українського університету професор Дмитро Дорошенко, від Українського Національного
Об’єднання М. Галаган, від української громади Володимир Бірчак, від українського студентства
Ю. Ґерич. Першим говорив архімандрит о. Ісаакій, і коли закінчував, сльози лилися з його очей.
Навколо плакали.
Відчувалося, що у всіх пригноблений настрій – як через смерть Олеся, так і через події у світі. На
нас насовувалась страшна трагедія. Орди більшовиків пустошили знову українські землі, сунули на
захід, наближалися до Праги. …Що робити, куди тікати? Що нас чекає? Такі питання мучили всіх.
Смерть Олександра Олеся завершила якийсь період життя всієї української еміґрації, більше навіть
– усього українського народу.
І тепер, коли український народ переживав нову національну трагедію, смерть Олександра Олеся
була як символ цієї трагедії.
– Олесь знав, коли вмерти, – казав дехто. І цей пригноблений настрій мав свої причини. Не минуло
й року, як більшовицькі війська ходили по цій самій Празі, і багатьох з українців, що з усіх-усюд
зійшлися в день похорону над домовиною Олеся, не стало. Одних чекало нове вигнання добровільне,
других вигнання недобровільне – хресна подорож на схід, а там, відомо, знущання, тяжка праця і
десь далеко від своїх і дому одинока смерть.
Українські студенти винесли на своїх плечах домовину, яку вкривав український національний
прапор. Перед труною довгими рядами молодь несла квіти. Їх було ціле море – від різних українських
установ і одиноких людей. Хор співав на слова Олександра Олеся «Покинь, мій синочку, ридати», і під
цю пісню помалу почали опускати домовину… З усіх боків ридали. Хмари, що під час похорону
покривали небо, розійшлися, і засяяло сонце. На свіжу
могилу посипалися грудки землі. ...Вона (могила – авт.) в
дуже добрім місці. З обох боків дві молоді берізки
схиляються до неї свіжим кучерявим гиллям. Тут, на цім
клаптику чужої слов’янської землі, похований один із
кращих синів України.
Схилимо ж голови на мить,
Постіймо тихо на цім місці,
Нехай лицарство міцно спить,
Хай їх раюють душі чисті.
Колись сурма тут загримить
І кине гасла променисті.
(Олександр Олесь, із «жовтої книжки»)
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обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Турчинська Орислава, викладач кафедри природничо-математичної освіти Львівського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
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