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Пенішксвич Д.!
ОСВІТА ТА ДУХОВНА КУЛЬТУРА АВТОХТОНІВ БУКОВИНИ

Найвизначніше знамення кінця XX століття - це могутній погяг до 
дослідження спадщини минулого, її історичних джерел та духовних надбань

Історія українського народу сягас > дшв\ давнину. А.Жуковський 
розглядаючи давню історію Буковини, виділяє ранній історичний період, який 
охоплюс від IX ст. до н.е. і аж до IX ст. н.е., де чітко розрізняються два етапи 
дослов’янський(ІХст. до н.е. - ІУ ст. н.е.) і словенський ( ГУ ст. н.е. - IX ст н е ) [  
3; с.ІО].

На жаль, про людські відносини і процес виховання в той давній період 
нам майже нічого не відомо, бо жодних письмових джерел до нас не дійшло. 
Про них ми можемо судити тільки з архівних розкопок, досліджень істориків, 
лінгвістів, фольклористів, етнографів.

Найдавніші сліди перебування людини на Буковині датуються періодом 
кам’яної доби, що відноситься до епохи раннього палеоліту. На території краю 
відкриті і досліджені стоянки мисливців на мамонтів, вироби з каменю і кісток, 
де жили первісні люди. Найбільш ранніми з них с стоянки в урочищі Яма. 
поблизу с.Бабино Кельмеиецького району, біля с.Біла Кіцманського району 
с.Мілієво Вижницького району, Стрілецький Кут Кіцманського району 
с.Шипинці Кіцманського району, які відносяться до епохи раннього палеоліту. 
Тут знайдені примітивні крем'яні вироби грубої обробки: ручні рубила та 
знаряятя з кам’яних відщепів, долота, шила, сокири з кременю [6; с.64].

Знахідки свідчать, що населення перекочовувало з місця на місце в 
пошуках їжі, збираючи плоди та полюючи на звірів.

За свідченням істориків, виховання дітей у тій общині носило 
наслідувальний характер. Діти, живучи з дорослими, наслідували і засвоювали 
знання, необхідні для виживання в боротьбі зі стихією природи та пристосуванні 
до навколишнього світу[4; с.И]. Це наступив той період, коли провідна роль у 
забезпеченні людського суспільства належала жінці: вона народжувала і 
виховувала дітей, займалася домашнім господарством, підтримувала домашнє 
вогнище. Це була доба матріархату', коли діти після 5-6-річного віку переходили 
у чоловічі і жіночі житла, де дівчатка разом зі старшими сестрами по 
материнській лінії навчалися готувати їжу, в’ялити м’ясо, рибу, шукати їстивні 
плоди, трави, заготовляти на зиму їжу та лікувальні рослини. Хлопчики разом із 
старшими братами вчилися мисливству, стріляти з лука, ловити рибу, обробляти 
шкіру вбитих тварин, зводити житло, утепляти його і т.ін. Крім матері, братів і 
сестер, дітей виховували і старшини роду, які передавали дітям легенди, казки 
пісні, навчали їх ритуалів, звичаїв, законів та вірувань. Саме тоді зароджувалися 
перші уявлення про жінку - охоронця роду, про її роль у вихованні дітей, 
формуванні моральних норм співжиття, рис характеру. Тут же формуються і 
перші примітивні релігійні уявлення та вірування: тотеїзм - віра у предка- 
родоначальника роду і його покровителя. Слово т о т е  м походить від слова о 
т о т е м  а н з мови північно-американського індійського племені Оджібвит і 
означає брат- сестра-родич. Це плем’я поділялося па клани й роди, які обирали 
певного звіра чи рослину покровителем, вважаючи їх своїми предками і членами 
роду-племені. Тотеїзм - це не тільки первісна релігія, а й певний суспільний лад,
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де всі члени роду вірять, шо вони створені з однієї субстанції - помираючи, члени 
роду відходять до вічного й готемного джерела, звідтіля вони знову 
народжуються люднниою чи звіром, чи рослиною. В уяві первісної людини 
тотемне джерело - це Велика Мати, яка ніколи не вмирас. У всіх народів є це 
тотемне джерело, яке охороняє і турбується про нього. В процесі такої 
трансформації з тотемного на людське, споріднення з якимось звіром і 
обожнювання його призвело до вироблення певних магічних дій, танків під 
ритмічні звуки, переодягання, приношення жертви, які покликані були 
задобрювати свого тотема [1;с. 15].
Поступово тотемістичний світогляд перетворюється в символіку і репрезентує ту 
чи іншу силу природи, а з цього починає утворюватися й ідея універсального 
бога.

Аналіз дохристиянських вірувань, обрядів, звичаїв і традицій наших 
предків свідчить, що в їх основі лежить - кульї і культ природи в найширшому 
розумінні Всесвіту і першоджерел його існування - Космічної Води, Космічного 
Вогню, який уособлював зодіак і тріаду світу - Сонце, Місяць і Зорі. Всі 
дохристиянські релігійні вірування були анімістичними, одухотвореними, бо весь 
навколишній світ - Вода, Повітря, Сонце, Місяць, Зорі, Рослини тощо, все 
ототожнювалося з життям людини - народжувалося, рухалося, переживало, 
помирало. Тобто в основу дохристиянських вірувань покладено такі три 
елементи: анімітизм - оживлення, анімізм - одухотворення, антропоморфізм - 
олюднення.

Відгук анімістичного світогляду можна знайти й тепер у побутовій мові 
( “сонце сходить, заходить”, “зірки падають", “місяць-молодик" і т.ін.), а також у 
переказах, легендах, давніх пам’ятках культури. Протягом усього ж и п я  
проявляється у людей особлива пошана до землі і до всього того, що родиться на 
ній. Люди встановили, що від Введення до Благовіщення - це свято Землі, бо в ці 
дні її Бог благословив і вона просипається від зимового сну. Все оживає 
навкруги, тому після Благовіщення можна обробляти Землю, сіяти, орати. 
Багато прикмет, пов’язаних з нею, сприяли формуванню доброчинних і 
порядних взаємовідносин у житті. Здавна відомий звичай, що люди 
заприсягалися святою Землею на доказ правдивості, а про того, хто 
запідозрений у брехні, кажуть: “Хоч ти землю їж, не повірю” , а для великих 
грішників існує найстрашніше прокляття: “Щ об тебе свята Земля не прийняла” .

У буковинських селах відомі легенди про тих людей, які, ведучи розпусне 
життя, не дотримувалися загальноприйнятих норм моралі і за це були жорстоко 
покарані, - їх назавжди поглинула Земля. Існує така легенда і про кругле Болото 
в селі Шипинцях Кіцмамського району. За селом і тепер с озерце, яке заросло 
очеретом, а посередині важко знайти дно. За народним повір’ям, тут стояв 
шинок, у ньому цілодобово пили чоловіки та жінки села, вели розпусне життя, 
недотримувалися пі Великого Посту, пі буднів, ні свят. Перед самим Великоднем 
Земля не витримала тої страш ної наруги і навіки поглинула грішників.

У цій легенді переплелися підходи християнської моралі до вироблених 
церквою норм і законів, якими людина мала керуватися в житті, і первісними 
віруваннями людей у покарання природою за скосне зло. Земля сама 
розступилася і поглинула навіки таких грішників, звідсіля прокляття, яке 
побутує на Буковині, - “Щоб під тобою Земля провалилася” .



У легендах і прикметах, пов'язаних із Сонцем і Землею, нарот виразив 
своє світосприйняття та віру в життєдайні сили природи. Персоніфікуючи 
природу і наділяючи її чудодійними силами, народ у такий спосіб розкривав свос 
світобачення і світогляд, опосередковано сприймаючи з давньоязичної віри ті 
думки та ідеї, які мають життєву основу.

Незважаючи на те. що ці уявлення та вірування зазнали протягом довгих 
років змін, викликаючи велику самодіяльність думки в народному середовищі, 
вони і нині живучі, мають велику підсвідому життєву силу і віру в їх магічне 
дійство. Наприклад, під час дощу не одна господиня в селі викидає лопату і 
кочергу, щоб град не побив її городу, задобрюючи грізну силу природи.

У міфологічній свідомості наших предків багато уваги надавалося 
природним явищам і стихіям, окремим етапам життя та смерті людини, структурі 
навколишнього свігу.

Поступово формувалися народні знання і віра,в основу яких лягли 
вірування в когось і в щось. Це були пррші уявлення про природу, про її 
покровителів - живих духів-божеств, які панували над кожною її ділянкою і з 
якими вона хотіла жити в мирі. Скоріше всього це була віра в добрі та злі сили, 
які проявлялися через символи рослинного та тваринного світу, що первісна 
людина найкраще знала.

Люди в молитвах зверталися до своїх богів і просили захисту' від тих 
неприємних сподіванок, які йшли від природи, і всіма силами старалися 
задобрити її. їх фантазія сприяла створенню реальних образів, які відповідали 
тій обстановці і життю, що оточували їх. Ці вірування охоплюють усі сфери 
життя . в них закладається найрізноманітніший зміст, який розкривається у 
міфах, легендах, піснях, казках, загадках, прислів’ях, замовляннях, прикметах, 
забобонах, обрядах. У них народ відображає своє уявлення про будову світу', 
походження богів, а також подає моральні норми, мудрі настанови, повчання та 
поради на всі випадки життя, намагається дати прогнози на майбутнє не тільки в 
природі, але і в побутовому житті. Такі релігійні вірування простежуються в усіх 
народів світу, особливо в індоєвропейських, бо однакові умови життя 
породжують однакові вірування, хоча кожен народ творив свою національну 
міфологію та світогляд. А налогічно склалася й українська міфологія, всі обряди 
якої взяті з природи-, але наділені регіональними, психологічними рисами 
характеру, в яких переважають сімейно-побутові та хліборобські мотиви. 
Основою цих вірувань стали прекрасні ідеали, в яких перепліталися чарування, 
прикмети, забобони, що панували в народній фантазії були завжди покриті 
таємницею і набирали колосальних розмірів. Цей міфічний епос закладав 
підвалини народної свідомості, під врливом якого формувалися ідеали добра та 
зла, це народна порядність, спрямована на самовдосконалення, що 
супроводжувала людину від олиски до домовини.

Первісна релігія була практичною, необхідною на кожному кроці, бо 
тісно пов’язана зі всім життям людини - працею, побутом і всім, що оточує її. 
Переносячи земні закони співжи гтя на небо, народ старався повернути до себе 
грізну небесну стихію, щоб вона завжди була доброю до неї і сприяла б великому 
урожаєві, щоб було багато кіп на полі, роїлися бджоли у вулику, плодилися вівці 
та корови, телята та лош ата і різна птаха у дворі.
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Молячись га виконуючи різні магічні дії, люди хотіли в такий спосіб 
вплинути на природу, вилікувати хворобу чи сприяти спокою в домі. Окрім того, 
вони широко використовували традиції, звичаї , обряди, ритуали, які також 
належали до релігійно-магічних явищ і сприяли у задобрюванні могутніх 
природних сил.

Протягом багатьох тисячоліть людина залежала від природи, освоювала 
тс, що давала їй природа, і тому уявлення, повір'я та прикмети, які були 
вироблені й пов’язані з нею, нсзважаючись на наївність цих суджень, 
спрямовувалися на тс, щоб задобрити стихійні сили природи, попередити 
людину від злих, недобрих вчинків, формували у них почуття доброти не тільки 
до природи, але і до близьких людей. Тому народні прикмети с гарними 
помічниками людини і допомагають вслухатися в їх мову, передбачення. їхня 
мова - це мова простого народу - проста й зрозуміла кожному як вияв 
світорозуміння та уявлення народу про оточуючий світ. Прикмети, повір’я 
нагадують нам, що все в природі взаємопов'язане - птахи, звірі, рослини, 
тварини і люди - всі вони частинка єдиної спільності й окремо існувати не 
можуть, бо кожен з них,незважаючи на свою подібність, має своє призначення і 
виконує певну функцію. Наприклад, перлини народної мудрості, пов'язані з 
птахами: “Не руйнуй ластів’ячих гнізд, бо вони приносять щастя в хагу” , 
“Ластівка прилетіла - тепло принесла” , “Оберігай журавля, бо то доля твоя” .

Від матері та старших братів і сестер, а особливо старійшин роду (в 
українців не було жерців), діти засвоювали первісні світоглядні уявлення, 
традиції, звичаї та норми співжиття. Крім формування в дітей норм поведінки та 
світогляду, на старійшин роду був покладений обов'язок навчити їх окремим 
ремеслам: гончарству, обробці шкіри, виготовленню одягу, прикрас. Діти 
навчалися скоріше всього групами чи індивідуально у формі практичних занять, 
а це вже праобраз перших шкіл. Майже в усіх общинах було дуже багато 
спільного у підходах до навчання і виховання, хоча вони відрізнялися побутом, 
були певні відмінності також у звичаях, обрядах, віруваннях та говірках.

Інші розкопки, що відносяться до епохи середнього та пізнього палеоліту, 
свідчать про високий розвиток господарської діяльності, культури і традицій 
родинно-побутових відносин, утвердження основних норм моралі та розвитку 
родових мов, що складалися з багатьох говірок, і які поступово перетворюються 
на діалекти спільної мови союзу племен. Мовна спільність союзу споріднених 
племен у своїй основі, як правило, була успадкована від генетично споріднених 
племен, що увійшли до складу союзу племен [2; с.8].

Племена буго-днісгровської культури були первісними землеробами з 
високо розвиненою культурою обробки грунту та вирощування злакових 
культур. У цей час населення переходить і до скотарства, приручення коня, що 
стало найвищим досягненням світового значення і надійним джерелом 
харчування, що також сприяло подальшому розвитку людського суспільства.

Тоді ж починає розвиватися не тільки словесна передача думки, але і 
знакова, і появляється першописьмо у вигляді малюнкового, зарубинкоково- 
рисункового рахунку і письма, ієрогліфів та перша алфавітно-звукова передача 
мовлення.

У період палеоліту вже чітко виділяються певні напрямки людської 
діяльності, до якої необхідно було готувати дітей і формувати у них відповідні
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уміння й навички, щоб забезпечити їх життєдіяльність у даномч суспільстві На 
основні з них звергають увагу О.Любар і Д.Федоренко. За методом історичної 
аналогії га даних археологічних розкопок можна припустити, шо такий же 
процес відбувався й у слов'янських общинах, які заселяли територію Буковини

По-перше, дітей навчали найнеобхіднішим умінням побудови житла з 
кісток і шкір мамонтів та їх утоплення, стрільби з лука, розробка туші вбитих 
тварин, вичинки шкіри та пошиття одягу, добування вогню, приготування їжі. 
виявлення м 'яса та риби, знаходження їстивних та лікувальних трав, рослин 
плодів і заготовка їх на зиму.

ГІо-друге, закінчився процес формування родових мов, який призвів до 
появи племінних мов, а це сприяло появі праслов'янського псршописьма - 
малюнкового, зарубинково-рисункового рахунку і письма, петрогліфів га 
алфавітно-звукової передачі задуму.

По-третє, йшов процес формування давніх уявлень та вірувані народного 
світогляду, що позитивно впливало на формування моральних норм співжиття, 
підходів до методів виховання у родині та роль матері у сім’ї, вироблялися 
народно-педагогічні уявлення праоснови формування особистості.

По-четверте, почали появлятися зародки первісного мистецтва, що 
призвело до формування умінь випалювати кераміку, розписувати її, з бивнів 
мамонта та кісток інших тварин вирізувати прикраси, статуетки, підвіски, 
браслети, защіпки для одягу з дерева та каменю, вміти робити ножі, дитячі 
іграшки та інше.

По-п’яте, вироблення цих та інших умінь і навичок спричинилося до 
зародження ремісничих професій, яким необхідно навчатися, а це дало поштовх 
до появи перших шкіл, де діти індивідуально чи групами оволодівали 
необхідними знаннями і практичними уміннями, що призвело до вироблення 
народних методик трудового та естетичного виховання [5; с. 14].

Отже, в епоху палеоліту формувалися основи світоглядних уявлень 
буковинців га закладалися підвалини родинно-побутового виховання, 
зароджувалося землеробство, мистецтво, ремісничі професії, сформувалися 
родові мови і розпочався перехід до племінних, накопичилися знання про 
навколишній свіг, які необхідно було призвести до системи і передати їх 
наступним поколінням.

Епоха, яка настала після палеоліту - неоліт, відома ще як епоха розквіту 
трипільської культури і характеризується бурхливими еволюційними 
перетвореннями не тільки у виробництві, культурі, а й у суспільних відносинах. 
Ш видкі темпи становлення землеробства спричинилися до розвитку високої 
агроземлеробської технології по вирощуванню пшениці, ячменю, проса, гречки, 
гороху, овочів, фруктів, кавунів у досить складних кліматичних умовах. 
Зароджується й удосконалюється технологія обробки землі плугом. її 
культивування, вирощування кормів для свійських тварин, інтенсивно 
розвивається скотарство та переробка сільськогосподарських продуктів, 
зокрема, винайдений був млин. Ш ироко використовуються різні пристрої для 
зберігання на зиму зерна та овочів, типу зерно- та овочесховищ. На той час 
праукраїнці отримували досить високі урожаї зернових - від 8 до і 2 центнерів 
пшениці з гектара, а для цього необхідно було добре знати певні закономірності 
та мати знання з метеорології, геодезії, астрономії, астрології, землеробської
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культури, які б служили їм у розробці агроземлеробського календаря. Ці 
тисячолітні інтелектуальні знання та спостереження поступово узагальнювалися, 
зводилися у систему і знайшли свос вираження в агрогехнології степовою 
землеробства, яка була вдосконалена до найвищого рівня і поступово 
поширювалася по всій Західній Європі.

Окрім того, цікаво простеж ити також  процес становлення власної 
писемності, що. на думку вчених, є важливою ознакою цивілізованості народу. 
Звичайно розрізняють чотири основні типи письма: піктографічне, логографічне, 
складове и звукове. Виникнення писемності пов’язане з розвитком найдавніших 
цивілізацій Сходу. Так, давньошумерське письмо (2тисячолігтя до н.е.) 
налічувало близко 2000 піктографічних знаків. Нотографічні системи існували в 
перших рабовласницьких державах - Єгипті, Шумері, Китаї, Кріті в ІУ - на поч. 
і 1 тис. до н. е. Складові знаки поширились у 111 тис. до н.е. у 
середньоазіатському клинописі, які і у наш час застосовуються в Індії, Японії, 
Ефіопії. Буквснно-звукові знаки вперше з’являються у давньоєгипетському 
письмі, творцями звукової системи письма вважають фінікійців. На Сході 
фінікійський алфавіт став основою арамейського письма, на якому грунтуються 
індійська, перська, арабська, єврейська системи писемності, а на Заході його 
запозичили греки, він вплинув на слов’янську кирилицю, а через етрусків - і на 
латинський алфавіт. На піцгрунті латинської виникли європейські системи 
писемності, зокрема англійська, німецька, французька.

З'явилися численні теорії виникнення писемності та освіти у східних 
слов’ян, значна частина з яких мали на меті підкреслити відсталість цих племен, 
а отже, і запозичення ними вже розробленої писемності. Літературні та 
археологічні джерела, особливо дослідження вчених останніх десятиліть, 
засвідчують наявність у східних слов’ян писемності у дохристиянські часи. В 
сказанні “О письменах” болгарського чорноризця Храбра (к.ІХ - поч.Хет.) 
йдеться про те, що у слов’ян до введення кирилиці існувало два види письма: 
примітивні піктографічні й облікові знаки (риски й зарубки), а також грецьке й 
латинське письмо, яке не передавало багатьох слов’янських звуків. Найдавніший 
вид слов’янського письма - піктографічне - винило приблизно у середині І 
тисячоліття до н. е. Це були примітивні знаки для датування термінів 
землеробської діяльносіі, язичницьких свят, знаки родові, племінні, особисті, 
знаки власності. Для запису складних текстів вживали грецькі й латинські букви. 
“Софійська абетка” - знахідка археолога С.Висоцького у 60-х роках - 
підтвердила висновки про те, що слов’яни поєднували власне письмо з ірецьким. 
Абетка написана на фресковій штукатурці в один рядок довжиною 50см. і 
містить 27 букв, з яких 23 - відповідають грецькому алфавіту, а 4 ( Б, Ж, Ш, Щ) 
- слов'янському мовленню. Відкриття світового значення зробив київський 
дослідник М .Суслопаров. Він віднайшов алфавіт пеласгів-трипільців, 
дешифрував їх написи і довів, що цим алфавітом користувалося населення 
зрубної культури - кімеріиці, серед яких були протолитовці-протослов’яни. На 
думку вченого, перший у Європі буквено-звуковий алфавіт існував на 
Наддніпрянщині ще у 1У тис. до н.е., тобто раніше ніж у фінікійців, які згодом 
запозичили його у пелагсів.

Археологічні знахідки біля с.Василева Заставнівського району - давній 
кам’яний саркофаг і хрести та надписи, зроблені на них, підтверджують думку
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про існування і на Буковині дохристиянського слов'янської о письма (риски й 
зарубки) коли, за словами чорноризця Храбра, “преже убо славяне не имехх 
книг чергами и резами чысху и гатааху” . Давньослов'янські Василевські 
надмогильні геометричні знаки князів Рюриковичів неоднакові, і після їх 
розшифрування підтвердили припущення археологів, що перші гри означали 
ім’я князя, що надавалося по батькові і діду, а четвертий знак належав князеві 
того роду, що помер ще за життя архітектора, який збудував храм \ Василеві 
при якому було поховано померлого, де було написано далі його ім'я та зас т  и 
[9, с.25-26].

Про рівень культури, освіти і розвиток писемності на Буковині, коли вони 
входили до складу Київської Руси-України. а згодом Галицько-Волинського 
князівства, відомо мало. Культура і писемність на Буковині розвивалася під 
впливом культури Києва та західноукраїнських міст - Галича. Львова. За 
твердженнями істориків [3; с.ЗЗ], у цей час на Буковині історичний, культурний 
та освітній розвиток мав дуже багато спільного з Києвом, бо на тодішній 
території Київської держави діяли ті ж закони, розгорталося однакове політичне 
життя, бо через Буковину підтримувалися тісні торговельні стосунки із Західною 
Європою.

Незважаючи на ге, що Буковина була відносно рідко заселена, але 
адміністративна підпорядкованість і релігійно-духовна близькість до Києва 
(Буковина прийняла християнство від Києва) позит ивно відбилася на її населенні' 
та подальшому збереженні ним релігійних культурних і освітніх традицій у краї. 
З прийняттям християнства на Буковині почали будуватися церкви, монастирі, 
де діти навчалися писати, читати по церковних книгах, які завозили на Буковину 
з Києва і вони довгий час зберігалися по буковинських селах. “І досі найдети по 
старих церквах київські друки. старі друковані в Києві, й повидирані або пропалі 
листки запопадливо доповнюють переписами з інших видань, щоб тільки 
зберегти давню пам 'ятку київського Друку [7; с.6]. Християнство регулювало 
також і взаємовідносини в сім’ях і посилився вплив ідеалів християнського 
віровчення на виховання дітей.

Після розпаду Київської держави центр політичного, культурно- 
освітнього життя переноситься на Західну Україну. Утворюється нова Галицько- 
Волинська держава( 1199р.). яка була близька до Західної Європи і підтримувала 
тісні контакти з цетральною Україною, Буковина входить також до складу цієї 
держави і, не маючи окремої політичної чи адміністративної одиниці, не 
зазнаючи значних історичних потрясінь, веде активну торгівлю з Галичем, 
Угорщиною, Польщею, Семигородом, з державами Північного Причорномор’я 
та Візантією. Розростаються і переростають у міста старі торгові центри, 
з ’являються нові - Василів, Онут, Кучелмін (Малий Кучурів), Хотин та інші. 
Такий бурхливий розвиток в усіх сферах життя на Буковині не міг не вплинути 
на поступ культурно-освітнього життя. Свідченням того, що тут, напевно, були 
школи і дітей вчили писати за допомогою так званих “писал” є те, що на 
території Буковини знайдено 6 загострених стрижнів, якими писали на 
навощених дощечках, і лопаточки, якими стирали написані букви. Про 
поширення грамотності свідчать також і надписи на глиняних керамічних речах 
та відкритий надмогильний камінь із села Василів [8; с.17].

Тому, правомірно зробити висновок про те, що на території Буковини до
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часу її входження в державу Молдова склалася своя писемна культура, яка була 
складовою частиною всієї культури Київської Русі та Галицько-Волинської 
держави і в майбутньому відіграла свою роль у розвитку школи на Буковині. 
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SUMMARY
PEN1SHKEVYCH D.I. 

EDUCATION, UPBRINGING AND SPIRITUAL CULTURE OF THE 
BUKOVINIAN AUTOCHTONIANS

The analysis of possible content and form o f upbringing and éducation; the 
formation of spiritual culture of the Bukovinian native settlers from ancicnt times till 
the adoption of Christianity in Bukovyna is considered hcre. The research is based on 
the facts of archeological excavations and on the method of historical analogy.

Ковальчук I.B.
ВПЛИВ Х РИ С Т И Я Н С Ь К О Ї РЕ Л ІГІЇ НА Ф О РМ У ВА Н Н Я О С О БИ С ТО С ТІ

Вплив християнського віровчення на формування особистості 
оцінювалося й оцінюється вітчизняними та зарубіжними науковцями 
неоднозначно. Одні вважають, що церква мала негативний вплив на населення, 
бо “християнство посилило панування релігії над духовним життям народу. В 
суспільну свідомість були внесені ідеї смирення, покори властям, поставленим від 
Бога" ( Кирюшко Н. Православно-богословская концепция культуры. // 
Православие и современность.- К., 1988). Інші -  розрізняють декілька аспектів 
проблеми впливу християнства на особистість. Зокрема , виділяють його 
моральний і просвітницький аспект. Другий, на їх думку, найбільш повно 
простежується від введення християнства на Русі і до кінця XIX століття. 
Діяльність братських шкіл, книгодрукування, потреба у викладачах, розвиток 
науки та цілий ряд інших позитивних надбань принесло християнство. Проте не 
все, що було зроблено для національної освіти, заслуговує уваги і пошани.

Потребує перегляду і моральний аспект проблеми . Бердяев Н.А. зазначає 
: “Всіляке відкидання Христа, яке було в світі впродовж усісї історії,

10



здійснювалось завжди на тих самих підставах і за тими самими мотивами, за 
якими Христос був відкинутий облудним єврейським месіанізмом. З Г І Д Н О  З  Я К И М  

він був розіп’ятий евреями. Це заперечення свободи духу в ім'я примусового 
здійснення царства Божого на Землі. Христос відкидався тому, що він умер на 
Хресті, замість того, щоб царською могутністю знищити зло та страждання і 
почати історію блаженну і справедливу" (Бердяев H.A. Смысл истории - М 
1990.- С.81).

Така ситуація склалась і у нашому суспільстві, де ганьбилось усе. що 
зв'язане з християнством. Релігія відкидалась заради примусового здійснення 
“царства добра і справедливості". Як наслідок, сьогодні ми маємо жорстокість, 
насильство, зло, зріст злочинності та самогубства підлітків. У такій ситуації 
виникає необхідність психологічної допомоги, яку може надати саме релігія бо у 
ній віруюча людина втрачає відчуття самотності, знаходить розв’язок проблем 
Приймаючи рішення жити за Християнськими цінностями, людина свідомо 
уподібнюється і наслідує риси характеру-Бога, явлені в образі Ісуса Христа, і це 
мас конструктивний вплив як на окрему особу, так, у підсумку, і на все 
суспільство.

Християнське вчення пройняте глибокою людяністю. Воно високо 
підноситть гідність людини, її життєву місію. З самого початку наміром Творця 
було вічне життя людини в щасті на Землі: “1 сказав Бог: Створимо людину за 
образом нашим, за подобою нашою і хай панує над усією землею" (Буття 1:25). 
Одним з провідних християнських принципів є принцип цінності кожної 
особистості.Біблія називає кожну людину улюбленим творінням Божим, але, 
разом з тим. визначає : для того, щоб бути повноцінною особистістю, людині 
необхідні почуття гідності, певної обізнаності себе та гармонії взаємин з іншими. 
Проповідуючи мир і злагоду, християнство пропонує високі морально- етичні 
ідеали, до яких повинні прагнути люди. Християнська педагогіка охоплює всі 
напрямки виховання : моральне, трудове, розумове, але в основу всієї системи 
виховання ставить усе-таки моральне.

Педагогічний процес у Біблії не окреслюється певними межами, а 
охоплює все життя. Згідно зі Старим та Новим заповітом, моральне 
вдосконалення - це основний обов’язок кожної особистості.

М оральний тон, хто добрий і безкорисливий, проявляє велику любов до 
людей: “люби ближнього як самого себе" (М атвія 22:39). Християнська мораль 
спрямовує своє вчення па формування доброзичливості: “ як бажаєте, щоб з 
вами люди чинили, так само чиніть їм і ви" (Луки 6:31). Християнська 
доброзичливість охоплює повагу і поблажливість до недругів. Якщо бажатимем 
ворогові добра, це допоможе уникнути агресії з його боку :"Любіть ворогів 
своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить 
вас, і моліться за тих, хто вас переслідує" (Матвія 5:44). Не треба мститися 
ворогам, бо помста робить жорстокими серця: “Не противтеся злому. І коли хто 
вдарить тебе у праву щоку твою, підстав йому і другу. (Матвія 5:39).

Справжній християнин зобов’язаний виховувати в собі щирість: 
“Позичайте, не ждучи нічого назад,- і ваша за це нагорода великою буде. 
(М атвія 5); терпимість: “Не судіть, щоб вас не судили” (Матвія 7:1), “бо вам 
терпимість потрібна, бо мас велику нагороду вона” (До євреїв 10:36).
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Формуючи такі чесноти в серцях людей, Святе письмо засуджує негативні 
риси характеру й застерігає від їх прояву. Нам треба боротись із: брехливістю: 
"всім неправдомовцям - їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це 
друга смерть!" (Об’явлення 21:8); грошолюбством і зажерливістю: 
‘‘грошолюбство - це корінь усього лихого” (Тимофія 6:7), “остерігайтеся всякої 
зажерливості, бо життя людини не залежить від достатку і маєтку її” (Луки 
21:15), зарозумілістю і пихою: “кожен хто підноситься, - буде понижений, хто ж 
понижається - той піднесеться” (Луки 18:4-14), “пиха життєва не від Отця, а від 
світу” (Івана 2:17); пустослів’ям: “не кожен, хто каже до мене “Господи, 
Господи”, увійде у Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Огця , що 
на небі” (Матвія 7:21); розбещеністю й п’янством: “уважайте ж себе, щоб ваші 
серця не обтяжувалися ненажерливістю та п'янством і життєвими клопотами” 
(Луки 21:34).

У християнській педагогіці високо цінується така риса характеру, як 
працелюбність і засуджуєіься лінь.: “аж доки, лінюху, ти будеш вилежуватись!” ... 
І прийде, немов волоцюга, твоя незаможність, і злидні твої” (Приповісті 6:6-11). 
Першоосновою життя є праця, це головний засіб створення матеріальної й 
духовної культури. Після і'ріхопадіння Адама і Єви Бог визначив шлях їх 
виправлення: “у поті лиця свойого ти їстимеш хліб” (Буття 3:19).

Велику увагу приділяє бібілійна мудрість розумовому розвитку: 
“набування премудрості, як же це ліпше від золота, набування ж розуму - 
добріше від срібла” (Приповісти 6:6-1).

Здобуті знання - це результат клопіткої праці, помноженої на прожиті 
роки, вони дають розуміння життєвих істин, - і тому є нелегкою ношею: “ при 
многості мудрості множиться й клопіт, хто ж пізнання побільшує, той побільшує 
і біль” (Екзестеліа і 1:18).

Біблійна ідея неперервного моральною  виховання, як зазначав 
К.Ушинський, втілилася у педагогічній практиці церкви і знайшла своє 
відображення у поглядах Я..А.Коменського, М .Галуїцинського, Ю .Дзеровича. Г. 
Ващенка га цілого ряду інших відомих педагогів. Зокрема, Дзерович Ю. у праці 
“Педагогіка” зазначає : “Виховувати людину треба так, щоб її, як одиниці, було 
добре в світі, щоб її світ не потоптав, не кривдив, не знищив, але, з другого боку, 
щоб вона вміла серед суспільства жити, щоб уміла відректися від своїх примх і 
забаганок. (Дзерович Ю. П едагогіка.-Л ьвів: Просвіта, 1937,-С. 135).

Християнська мораль - найзавершеніша універсальна щодо місця й часу. 
Вона не лише вказує як зробити той чи інший вчинок, але й визначає засоби 
досягнення мети.

У християнській педагогіці одним з основних визначено принцип 
свободи. Проаналізувавши твори Святих Огців Церкви та Бібілю, можна 
стверджувати, що цей принцип передбачає взаємозв’язок свободи і добра, поваги 
до кожної особистості, віри в її потенційні можливості.

М оральний розвиток у християнській педагогіці розуміється як 
довготривалий і поступовий процес звільнення від негативних факторів 
поведінки, які вона називає пристрастями. У ньому виділяється кілька станів, які 
характеризуються різними відношеннями до пристастей і відображаю ть міру 
очищення, а отже моральної досконалості. Ці якісні відношення визначають 
зміст основних етапів морального розвитку особистості.
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Найважливішим благом у християнстві висгупас доброчинність яка 
розглядається не в соціальній, а в психологічній перспективі розуміється як 
чеснота любові, однак, у нетрадиційному .значенні як безпристастність Саме 
безпристрасність у християнській педагогіці є кінцевою метою педагоичної 
діяльності і об'єднує дві ціннісні системи, які визначають виховний ідеал згідно з 
ученням Бібілії. Перша з них базується на заповідях блаженства, які являють 
собою етичні норми поведінки, та сукупність почуттів і настроїв, що 
супроводжують моральну еволюцію особистості.... Основою цих заповідей 
виступає почугтя самокритичності і незадоволення досягнутим, постійне 
прагнення навчатися і вдоскоалюватися. що покликане протидіяти почуттю 
самозадоволення, яке визначається в християнській педагогіці як негативне 
явище.

Розглянувши ціннісну систему, основою якої є віра, надія, любов, 
визначимо педагогічний зміст християнської віри, який полягає у культивуванні 
унікальності га неповторності кожної особистості.

Християнська педагогіка визначає цілу систему методів морального 
виховання, зумовлених характером мети педагогічної діяльності, що 
визначаються специфікою християнського виховного ідеалу. Можна виділити 
гак званий метод "внутрішнього творення", який визначає шлях до моральної 
досконалості стосовно внутрішнього світу особистості, тобто стосовно 
психічних процесів особистості. Цей метод, за Святим Писанням і творами Отців 
Церкви, виступає основою всієї методичної системи, і поза ним усі інші методи 
втрачають свій позитивний зміст.

Не меншого значення надається й таким методам, як: піст, читання 
духовної літератури, храмовим дійствам, таїнствам.

Ще древні філософи твердили: “Пізнай себе - цс найбільша мудрість!". А 
де ж найкраще пізнає себе людина, як не у сповіді! Саме сповідь у християнській 
педагогіці виконує не тільки функцію своєрідної психічної профілактики, але в 
першу чергу - моральної корекції поведінки людини.

Отже, християнське віровчення представляє собою велику цінність з 
погляду морального, трудового й правового виховання. Аналіз біблійних 
текстів показав, що Святе письмо пропонує нам високоморальні ідеали та 
цінності. Зокрема, такі: співчуття, любов, піклування, доброта, позитивна 
самооцінка, людяність, прощення, вдячність, правдивість, мудрість, терпимість, 
толерантність, витримка, щирість, мужність, наполегливість та цілий ряд інших. 
Вплив християнської педагогіки становить певний інтерес для розв’язання 
сучасних проблем виховання підростаючого покоління і вимагає грунтовного 
опрацювання з метою ефективного впровадження у виховний процес школи та 
для відродження вимог високоморальної поведінки учня.
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KOVALC HUK I.V.
THE AFFECT O F ГНЕ CHRISTIAN RELIGION ON T H E  FORM ATION OF

TH E PERSONALITY
Tb*' main poinsts of personality upbringing are taken on the Bible stories analysis in 

this article. In particular, the main accent has been done on the problems of self-cognition 
and a person’s moral perfection.

Бежан H.C.
ЗНАЧЕННЯ СПАДЩ ИНИ ОМ ЕЛЯНА П О П О В И ЧА  ДЛЯ РО ЗРО Б К И  

О СНОВНИХ ЗАСАД, Т Е О РІЇ ВИХОВАННЯ З СУ ЧА С Н ІЙ  
П О ЧА ТКО ВІЙ  Ш КОЛІ

Процес становлення сучасної української ніколи неможливий беї 
розробки теоретичних аспектів національної системи виховання і навчання з 
урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Без знання того, як 
розвивалась теорія і практика виховання та навчання підростаючих поколінь у 
минулому, неможливе висвітлення сучасних важливих питань. Саме тому 
спадщина педагогів другої половини XIX поч. XX століття має велике значення 
для педагогічної науки та практики виховання і навчання в сучасній школі. 
Педагогами минулого висунуто чимало прогресивних ідей, які не втратили 
своєї актуальності в наш час. Серед багатьох визначних педагогів цього 
періоду особливе місце посідає особистість батька шкільництва на Буковині 
- Омеляна Олександровича Поповича. За свідченнями багатьох відомих його 
сучасників, таких як І. Карбулицький, В.Сімович, Ст. Смаль-Стоцький та ін. 
це була значна фігура в прогресивному загальнопедагогічному русі.

Характеризуючи один із багатьох напрямків діяльності невтомного 
трудівника, а саме: педагогічну спадщину, необхідно зазначити, що, на жаль, 
на сьогодні відсутні праці, де б змістовно аналізувались педагогічні проблеми 
теоретичної та методичної спадщини Омеляна Поповича, розглядалась його 
практична діяльність. Основними джерелами виступають педагогічні праці 
методичні посібники О. Поповича, різноманітні журнальні та газетні 
видання, в яких вони друкувались.

Аналіз друкованих праць педагога дає змогу стверджувати, що значні' 
місце в педагогічній спадщині Омеляна Поповича належить грунтовній 
розробці та вдосконаленню основних засад теорії навчання та виховання в 
початковій школі. У статті “Приписи шкільних законів, важні для 
родичів”(1901) Омелян Попович наголошує перш за все на необхідності 
навчання та освіти для подальшого гармонійною  розвитку особистості 
дитини. Ним подається детальна характеристика та роз'яснення державного 
закону від 14 гравня 1869 року, і крайового закону від ЗО січня 1873 року, що 
зобов’я зу в ^ и  родичів та їх опікунів дбати про те, щоб усі діти віком до 14 років 
були охоплені навчанням : ’’Списали ми їх не на то, щоби вчити вас, як можна 
крутити, а на то, щоби знали, що законом дозволене, а шо ні, і за незнання не 
попадали під кару, а вистерігалися переступати сей цісарський закон, що справді 
накладає на родичів і їх заступників не один тягар, але на добро і щастє їх рідних

SUMMARY

14



дітей, шоби не пропадали в темноті, а придбали світла, шо одно тілько вивести їх 
може з біди та нужди, в якій гинуть неосвічені, темні люди.”[ 1. с .100-103].

Праці О. Поповича, т о  друкувались у календарях, різноманітні за 
тематикою та стилем написання: це і наукові статті, художні оповідання дія 
дітей і дорослих, казки, вірші та практичні поради для читачів Так. \ 
"Буковинському календарі” (1886) вміщена праця О.Поповича "Дитину ховаїи 
то камінь і додати” , де автор подає ряд цінних порад щодо виховання 
підкреслюючи роль родини у формуванні особистості дитини.Особливо він 
наголошує на тому, що матері повинні знати основні засади виховання: Я б 
особливо рад, щоб мами прочитали отею мою статтю і не задля мене, а едино 
задля ваших діточок!”[2, с.60-68].

У художній формі, на конкретних прикладах, О.Попович подас тут ряд 
практичних порад щодо виховання дітей:

Батьки не повинні примушувати дитину, вона повинна сама зрозуміти, 
що коли не виконає наказу родичів, то сама собі тим зашкодить.

Батьки ніколи не повинні сваритися в присутності дітей, бо можуть 
втратити їх повагу.

Повне засудження фізичних методів покарання. За словами автора”, 
кожна кара повинна бути тільки наслідком провини” .

Неслухняного і впертого не треба ніколи слухати та виконувати 
домагання, і тоді він побачить, як це прикро і виправиться.

Крикуна та плаксивого необхідно залишити, і коли він побачить, що на 
його крик та плач не зважають, то заспокоїться.

Брехунові не вірити ні в чому, тоді він зрозуміє, як це негарно і перестане 
обманювати.

Перед ласим ховати всіляку їжу.
Ж адібного ізолювати від дітей, але так, щоб він міг спостерігати за ірою. 

годі бажання спілкуватись дасть йому можливість виправитись.
Неохайного не брати з собою між люди, особливо до дітей, то він 

незабаром стане охайним. О .Попович, подаючи ці поради, зауважує, що це 
“ліки на головні дитячі помилки і вживати їх необхідно стільки разів, скільки це 
видасться необхідним, бо вміти правильно виховати дитину - то дуже великий 
здобуток. Саме родинне виховання закладає основу у формуванні особистості 
дитини. Автор наголошує на цьому у статті: "Дитина - то молоденьке деревце, 
нащепи на нього що-иебудь, доглядай його терпеливо, то будуть і плоди."

О. Попович вважає, що немає кращої справи, ніж учити і виховувати 
дітей, хоч “ праця ця гяжка, та важна і свята
Велику увагу приділяв О. Попович навчанню та вихованню дітей засобами 
природи. Він говорив, що у лісі є можливість навчити дітей усьому: “ ... про Бога, 
про людей, звірів, рослини, камені, - про все Знання, що грунтуються на 
практичному досвіді, будуть міцними, і домогтись цього можна за допомогою 
звичайних розмов, бесід та відповідей на запитання дітей. І навпаки, якщо не 
відповісти на запитання дитини, - то це означатиме вбиги в ній допитливість та 
зробити з неї байдужу до всього людину, вважав О. Попович. Щоб домогтись 
реальних результатів у роботі з дітьми, вихователь чи вчитель сам повинен стати 
“ дитиною ", буди лагідним і щирим. І тоді він отримає “хліб за хліб”, тобто діти 
будуть відповідати тим же.
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Цінними г поради О. Поповича щодо заохочення дітей до навчання: “По- 
перше, не силуй до науки, бо на милованя нема силовання, а до науки треба 
найбільше замилування, бажання, власної волі “ [2,С. 68]. А якщо дитина не 
виявляє такої схильності, то їй треба допомогги навчитись здобувати нові 
знання:
•на початковому етапі треба вчити до того часу, поки сама дитина не захоче 

вчитись;
•за всіляке просування вперед необхідно похвалити, особливо перед чужими; 
•необхідно намагатись нагородити дитину за старанність у навчанні хоч би 

якоюсь дрібницею, тоді дитина працюватиме з більшою віддачею.
Бажано заохочувати дітей до навчання у непрямій формі. Наприклад: “О г 

ми нині ще не читали" чи “Не знати, чи ще не забув читати та писати ?” або “Я 
поїду незабаром до міста та би з радістю купив тобі гарну книжечку, але ж ти ще 
не вмієш читати “ і т.п. Тобто необхідно спонукати дитину до навчання, щоб 
вона сама просила допомогти їй навчитись читати і писати . У навчанні вчигель 
повинен бути дуже терплячим, “ нагадувати дуже рідко, не ганьбити ніколи, а 
хвалити за всіляку дрібницю”. Ці поради та рекомендації, які висловив автор у  

своїй статті, призначені для батьків, учителів та широкої громадскості, багто в 
чому можуть допомогти і сьогодні у вихованні підростаючого покоління.

У багатьох інших статтях, а саме : “Наука мови в школі народній“ (1905); 
“Як поступати при науці природописній“ (1905); “М ова учителя а ученика“ 
(1096); “Наука читання“ (1906) та ін., О. Попович розробляє методику 
початкового навчання та працює над запровадженням і вживанням фонетичного 
правопису в тодішній школі. Водночас він турбується про забезпечення вчителів 
і школярів відповідними методичними і навчальними посібниками. Вагомим 
доробком у цьому напрямку є його “М етодика науки в школі народній. Ч. 1 
(Наука читання і писання)” (1899) та “Наука читання і граматики (в 2 ропі 
шкільнім). Методичний порадник на підставі “Читанки і граматики для шкіл 
народних” Ч. 2 “(1894).

Крім цьоіо, О. Попович писав і укладав підручники для народних і 
середніх шкіл Буковини.

Свої пдегог ічні здобутки О. Попович популяризує на сторінках тодішньої 
преси, особливо багато таких статей у газеті “Буковина“, редактором та 
дописувачем якої він був довгий час. Педагогічна спадщина О. Поповича 
органічно входить у культурне та духовне життя нової України, що зумовлено 
особливостями розбудови національної школи, які потребують звертання до 
багатого вітчизняного досвіду навчання та виховання, важливістю заповнення 
білих плям в історії педагогічної думки України.
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SYMMARY

TH E  IM PO RTA N CE O F O.POPOV YCH LEGACY FOR THE WORKING OCT 
O F TH E MAIN PR IN C IPLES IN TH E MODERN ELEMENTARY SCHOOL

O.Popovych played the great role in the formation and the developine of the 
Ukrainian national system of training and education. Work-out education-traininli 
principles, published text-books (reading, grammar, calculation books) methodological 
text-books. scientific articles are full of valuable research which is very actual in the 
modern society.

Nowadays, the use of O.Popovych pedagogical acquisition is very important in 
the period of the process of our upbringing system formation.

Петрюк l.M.
ВИВЧЕННЯ П РИ РО ДО ЗН А ВСТВА  В БУ КОВИНСЬКИХ СЕРЕДНІХ ШКОДАХ

В XIX -  НА ПОЧ АТКУ XX СТ.

У циклі природничих наук у буковинських загальноосвітніх середніх 
навчальних, закладах викладались ботаніка, зоологія, мінералогія, фізика, хімія і 
географія.

Ш ирота викладу та поєднання цих наук у навчальні дисципліни залежали 
від типу навчального закладу. Впродовж досліджуваного періоду ботаніка, 
зоологія і мінералогія читалися в об’єднаному курсі природописної історії. В 
класичних гімназіях і жіночих ліцеях хімію поєднували з фізикою, а в реальних 
гімназіях ці предмети були цілком самостійними і рівноправними з іншими. 
Географія аж до 1909 року становила разом з історією єдиний навчальний 
предмет, який забезпечував взаємопроникнення гуманітарного і природничо- 
математичного циклів, утворюючи між ними своєрідну перехідну ланку. 
Найбільш грунтовно і широко природознавчі дисципліни викладались у 
реальній школі, де їх відсоток у різні роки становив від 17% до 23,8%, а найвужче 
- в класичних гімназіях: від 7.4% до 14,1%.

На різних етапах розвитку загальної середньої освіти на Буковині змістові 
природознавчих дисциплін були притаманні певні особливості в плані його 
насиченості та концентрації.

Розглянемо детальніше процеси формування змісту “природописної історії” . 
Цей предмет становив 12,2% в змісті освіти першої буковинської гімназії 
(1808р.). Панівною в педагогічній теорії того часу була думка про те, що 
класична освіта покликана займатись вивченням досконалих форм, яких варто 
шукати не в навколишній дійсності, а в чіткій системі мертвих мов та 
літературно-мистецьких зразках античності. Вона і визначала відбір мінімуму 
елементарних знань про рослини, тварини і мінерали, який вважався цілком 
достатнім для випускників гімназій і уміщався в рамки дворічного основного 
предмета, на вивчення якого було відведено дві години тижневої науки (в 4,5 
рази менше, ніж на латинську мову).

Розпочинався курс ознайомленням з окремими класами тварин, після чого 
переходили до опису рослин і найважливіших мінералів [14, с.22].. Увага учнів 
була зверена переважно на морфологію і систематику природних об’єктів. Зовсім



не займались анатомією і фізіологією. Нехтували перехідними формами, 
зупиняючись лише на чітко визначених.

У мінералогії головне місце займала кристалографія. Усі предметні знання 
служили цілям систематики. Навчання відбувалось без жодного наочного 
посібника, без дослідів і експериментів. Цс свідчить про тс. т о  класичну освіту 
першої половини XIX століття світ природи цікаваив лише з його формальної 
сторони, як додатковий засіб гімнастики розуму.

Навчальним планом 1819р. природознавство було позбавлене тих 
декількох годин, у рамках яких воно викладалось, і вилучене зі змісту освіти 
класичних гімназій. Упродовж майже двадцяти наступних років природознавчий 
цикл у змісті загальної середньої освіти був представлений лише мізерною 
кількістю навчального часу, присвяченого географії, а вивільнені години 
передані для вивчення класичних мов.

Такі дії шкільної влади стали, безумовно, кроком назад, оскільки 
природописна історія була необхідним елементом повноцінної загальної освїти, 
сприяючи у великій мірі розумовому розвиткові учнів, спрямовуючи усі сили на 
формування цілісної наукової картини світу, займаючи, зрештою, зовсім не 
останнє місце у формуванні естетичного й етичного ставлення до дійсності. 
Вилучивши її з навчального плану, середня освіта, навіть і класична, однобоко 
формувала свій зміст, робила його недосконалим. Випускники гімназії початку 
XX ст. часто почували себе “чужоземцями” в життєвій сфері, яку на той час 
створити природничі науки. Але освічена людина була зобов’язана мати уяву 
про наукові і технічні здобутки біології, фізики, хімії, глибоко розуміти методи, 
що привели до цих здобутків.

Цс становище було виправлене аж у 1848 році, коли відповідно до 
розпорядження Міністерства віровизнань і освіти від 20 вересня, № 5894/903 
природописну історію знову повернуто до класичних гімназій [1, арк.1 -  1-зв.].

Якісно новий період у формуванні змісту природничих наук розпочався з 
1849р. Реформа середньої освіти Екснера і Боніца , копіюючи західноєвропейські 
школи в їх поступках вимогам часу, надала природописній історії статусу 
рівноправного з класичними мовами, математикою, історією й географією 
предмета. Класичні гімназії були змушені рахуватись з елементом, що впевнено 
увійшов у загальний кругозір. Після згаданої реформи вони ввели до змісту 
значну кількість реальної інформації з природознавства.

Концентричний принцип побудови програми зумовлював дворазове 
ступінчасте вивчення природничих дисциплін: перший ступінь — 1 і 2 класи 
нижчої гімназії, другий ступінь -  5 і 6 класи вищої гімназії. їх метою, за 
визначенням “Організаційного нарису", у нижчій гімназії було загальне 
ознайомлення з найважливішими представниками рослинного, тваринного і 
мінерального світу, а у вищій -  грунтовне засвоєння систематики рослин, тварин, 
мінералів [ 13,с.З-4].

Розпочиналось вивчення природописної історії в першому класі з зологогії. 
Даючи коротку характеристику конкретним представникам ссавців і 
безхребетних, їх зовнішньому виглядові, способові існування, одночасно 
засвоювали конкретний клас, ряд і вид тварин, готуючись так до сприйняття 
систематики тваринного світу. Після цього приступали до вивчення птахів, 
земноводних і риб у такому ж порядку. Закінчували курс найпростішими
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органіш ами [2, арк 3-41 Використовували підручник "Природописна історія 
світу тварин А.Покормі, який мав відповідну до програми структуру але не 
містив ні вступних лекцій, ні ілюстрацій, хоча Міністерство в своїй інсір -ші 
визначило, що вивчення природничих дисйиплін мас базуватись на наочномч 
спостереженні, дослідах і постановці експериментів [3, арк. 1]. Такими ж 
недоліками страждав підручник цього автора з ботаніки, яку починали вивчати 
після зоології в другому семестрі другого класу.

Ознайомлення з рослинним світом починалось з найбільш розповсюджених 
і доступних для спостереження учнів покритонасінних, а саме: з квіткових у 
більшості з яких добре розвинені всі норми і проявляються типові для 
рослинного організму процеси життєдіяльності. Проте інструкція для 
викладання в гімназіях зазначала, що в нижчій гімназії ні цілковита повнота 
характеристики рослинних видів, ні дійсна їх систематика не можуть бути мстою 
занять з природописної історії, оскільки це завдання виконує вищий ступінь.

Оскільки у всіх вказівках і директивах шкільної влади вказувалось, що 
необхідним і найголовнішим засобом засвоєння грунтовних природничих знань є 
спостереження і досліди, а де це неможливо, добрі ілюстрації, то у відповідності з 
цією вимогою удосконалювались підручники. Так, підручники А.Покорні 1861 
року видання уже були насичені ілюстраціями. Зокрема, в ботаніці було вмішено 
в додаткові 8 таблиць з малюнками листків різної будови.

Аналогічно здійснювалось вивчення мінералогії в третьому класі, проте в 
нижчій гімназії її поєднували з елементами фізики і хімії в інтеїративному курсі 
“П риродознавство'’ [2.арк.2].

У вищій гімназії найважливіші природні об’єкти у їх взаємозв’язку 
вивчались на основі фундаментальних і загальноприйнятих на той час 
біологічних теорій та систематики, на більш високому науковому рівні.

Так. вивчення ботаніки у 5 класі розпочиналось розділом "Морфологія 
рослин", в якому розглядали будову рослин, основне призначення і функції 
рослинних органів: кореня, стебла, листка, квітки, плоду, насінини [9, с.28-41]. В 
розділі "Ж иття квіткових рослин" знайомились з особливостями дихання, 
живлення і росту рослин, після чого засвоювали систематику рослин, їх 
розміщення на Земній поверхні в залежності від клімату та дещо з рослинної 
палеонтології. Такий великий обсяг інформації учні повинні були засвоїти за 
другий семестр п’ятого класу, після курсу мінералогії, котрий вивчався у 
першому семестрі [9, с. 158-164 ]. Звичайно, що таке завдання було важким для 
їхньої пам’яті. Програма і підручники для вищої гімназії з ботаніки Покорні, 
Білля, Гібеля та з мінералогії Фльокера були переобтяжені інформацією та 
важкими для сприйняття, містили мало ілюстративного матеріалу .

В курсі мінералогії розглядали фізичні та хімічні властивості і систематику 
мінералів, а також найважливіші геологічні форми землі.

Зоологію вивчали приблизно в такому ж порядку, як і ботаніку. 
Розпочинався курс з основ соматології, які давали загальні відомості про будову 
і функції усіх систем людського організму. Цей розділ був ніби підготовчим для 
розуміння особливостей будови і життєдіяльності тваринних організмів, оскільки 
після вивчення соматології приступали до вивчення власне зоології [ 10, с.151 ]. 
Знання учнів про систематику рослинного світу служили основою для вивчення 
будови і функцій різних видів тварин у систематичному порядку . В кожній темі,
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присвяченій тому чи іншому видові, учні знайомились і особливостями 
зовнішньої і внутрішньої будови тварин, процесами їх життєдіяльності і 
розмноження, враховуючи взаємозв’язки з середовищем існування, з рисами 
пристосування до нього, з багатоманітністю видів, їх класифікацією. При цьому 
побіжно розкривалось значення видів у природі і народному господарстві.

Зміст кур^у зоології вищої гімназії на даному етапі реалізувався із 
підручниках ГІокорні, Гібеля, які страждали розпливчастістю й описовістю, 
причому описи конкретних природних об’єктів нагадували медичні діагнози і не 
були проілюстровані.

Як бачимо, побудова програми з природничих дисциплін у класичних 
гімназіях після їх реформи 1849 року була досить своєрідною і не позбавленою 
суперечностей. Наприклад, у нижчій гімназії курс зоології передував ботаніці, 
що порушувало принцип послідовності, оскільки доброю основовю для 
усвідомлення закономірностей розвитку тваринного світу є систематичні знання 
учнів про світ рослин.

Розпочинаючи вивчення ботаніки в нижчій гімназії з квіткових рослин, а 
зоології -  з ссавців, програма з природописної історії реалізувала таким чином 
принцип від знайомого до невідомого. Хоча у вищій гімназії від нього можна 
було б відійти і розпочати вивчення природних об’єктів у системному порядку 
від найпростіших, тим більше, що учні принесли з нижчої гімназії уже 
сформовані базові елементарні знання про світ природи і були готовими до 
сприйняття систематики природних об’єктів на основі дидактичного принципу : 
від простого- до складного (від опису одноклітинних організмів до класифікації 
хребетних) з урахуванням науковості, рівня складності навчального матеріалу, 
вікових особливостей і загальної підготовки учнів.

Окрім того, програма була перевантаженна великою кількістю дріб’язкових 
відомостей, забагато уваги зверталось на опис будови конкретних представників 
флори і фауни та засвоєння латинсько- німецької номенклатури.

Так навчальний матеріал природописної історії в середині XIX ст, за умови 
його успішного опанування учнями середніх шкіл, сприяв засвоєнню ними 
енциклопедичних знань у галузі ботаніки, зоології та мінералогії, формуванню 
уміння розпізнавати конкретні природні об’єкти, розрізняти їх види і класи. Але 
він служив цілям узагальнення знань про різноманітність світу природи і його 
еволюції, розкриття взаємозв’язків між тваринами і рослинами, визначення їїх 
місця та ролі в природі як цілісній системі.

Уже на початку 60-х років XIX ст . вага природничого циклу в змісті 
загальної середньої освіти Буковини посилилась. Це було пов’язано з 
заснуванням вищої реальної школи в Чернівцях (1863р.)

На той час усезростаючий вплив природничих наук на техніку, ремесло і 
діяльність зробив їх украй необхідними для сфери виробництва, де раніше було 
достатньо простої традиції.

В силу того, що виробництво наповнилося природничо-науковими і 
технічними елементами, навіть землероби і ремісники змушені були приступити 
до вивчення природописної історії і хімії. Внаслідок найновіших досліджень нові 
технології були впроваджені в медицину, військові науки, інженерну справу. 
Через це вища і нижча спеціальна освіта пред’являла до загальноосвітніх шкіл 
вимогу зробити знання нововідкритої галузі загальним набутком.
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Це завдання в повній мірі почали виконувати реальні школи присвячуючи 
природничим наукам від 17% до 23% усього навчального часу

Хоча програма з природописної історії реальної школи мала багато 
спільного з гімназійною програмою, вона також будувалася на базі принципу 
концсніричносгі, також передбачала вивчення золології перед ботанікою проте 
вона вносила й деякі нові елементи у зміст природничого циклу. Зокрема 
посилила метод спостереження і дослідів при здобутті елементарних знань на 
нижчому рівні, ввела вступні лекції, які давали учням загальне уявлення про 
структуру і зміст кожного курсу, спрямовувала увесь матеріал на його 
практичне використання і зв’язок з життям.

На нижчому ступені реальної школи природописна історія вивчалась у 
першому класі цілий рік і в першому семестрі другого класу, займаючи 2 години 
навчального часу щодня. Зоологію, як один із її розділів, вивчали у першому 
семестрі першого класу, розпочинаючи зі вступу і продовжуючи описом 
окремих представників фауни в їх .систематичному порядку. Другий семестр 
відводився ботаніці, в курсі якої після короткого вступу займалися описом 
основних рослинних органів так детально, наскільки це було необхідно для 
усвідомлення систематики рослинного світу. Заняття проходили в формі 
спостережень за природними об’єктами, аналізу гербаріїв, опудал тварин, або їх 
ілюстрацій [5, арк.1-5]. У курсі мінералогії, що вивчалась у першому семестрі 
другого класу, розкривались властивості мінералів, подавалась систематика 
технічно важливих видів. Використовували перевидані і виправлені підручники 
А. Покорні.

У старших класах, здобутим в загальнодоступній формі елементарним 
знанням давалась наукова основа. Так, у курсі зоології значної ваги надавалося 
анатомо-фізіологічним особливостям тварин, детально простежували значення 
конкретних видів тваринного світу для лісництва і сільського господарства, 
географічній поширеності тварин. Важливо, що в курсі ботаніки, окрім 
морфології рослин, значну увагу зосереджували на їх фізіології - процесах 
дихання, живлення, перетворення кисню і вуглекислого газу, рухові води і т.д. 
На основі цих знань училися розрізняти рослинні родини, засвоювали їх 
систематику та поширення рослин на земній кулі, вивчали природні зони [6, 
арк.5-6] Навички розрізнення рослинних видів здобували у процесі
практичних вправ на визначення рослин, які були невід’ємною частиною уроків 
ботаніки.

Завершувалося вивчення природописної історії курсом мінералогії в 6 класі. 
У процесі вивчення цього курсу знайомились з кристалографією, розглядали 
фізичні властивості мінералів, розміщення їх у земній корі, систематику 
геологічних і технічних мінералів.

З нарощенням сьомого класу в реальній школі в 1870-71 навчальному році 
було розширено зміст природописної історії, збільшено кількість годин, 
відведених на її вивчення. Ця дисципліна і далі продовжувала вивчатись у тій же 
послідовності, що й раніше.

У нижчій реальній школі було розширено зоологію, завдяки детальнішому 
вивченню комах і введенню розділу про деякі важливі форми найпростіших 
організмів. Тепер її стали вивчати протягом цілого року [7, арк.4-6]. Ботаніку 
перенесли в другий семестр другого класу і внесли до її програми спостереження
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і опис деяких видів спорових рослин [ІІ.с.29]. У вищих класах курс зоології 
доповнили гемами про будову організму людини, функції його органів і систем. 
Розгляд найважливіших типів рослин тепер відбувався на основі аналізу не лише 
морфологічних, але іі анатомічних та еволюційно-історичних особливостей 
[ I I ,  с . 3 5 ] .  В к у р с і  мінералогії стали вивчати елементи геології.

У такому обсязі та послідовності вивчали природописну історію в середніх 
школах Буковини до кінця XIX століття. Лише на початку 90-х років гімназійні 
програми з природознавчих пак зазнали деякого спрощення і вилучення 
другорядного матеріалу га непотрібних подробиць, що переобтяжували 
учнівську пам’ять.

Отже, в другій половині XIX століття природописнік історії вдалось 
подолати формальний підхід до себе й акцентувати увагу на загальноосвітній 
функції свого змісту, посилити його практичне, спрямування, забезпечити 
безпосереднє спілкування учнів з природними об'єктами, їх самостійне 
спостереження, дослідження і формувати на цій основі різносторонні та мобільні 
знання.

Переробки зазнали також піручники, в які було внесено ряд поправок і 
збагачено їх ілюстративний матеріал.

Нові елементи до структури природничого циклу на рубежі XIX і XX 
століть внесли програми новозаснованих жіночих середніх шкіл.. Оскільки саме 
їх призначення відрізнялося від хлопчачих середніх шкіл, зрозуміло, що 
побудова програми з природописної історії мала свої відмінності. Вона не 
ставила собі за мету ні великого обсягу біологічних знань, ні грунтовної 
систематики природних об’єктів. Мета уроків полягала в знайомстві з 
найважливішими формами органічного й неорганічного сві ту, що грунтується на 
безпосередньому спостереженні об’єктів, деякі навички розрізнення відповідних і 
різноманітних ознак тваринних і рослинних видів.

Будувалась програма з природописної історії в жіночому ліцеї за лінійним 
принципом. Традиційно першою вивчалась зоологія, яка починалась оглядом 
ссавців і членистоногих у 1 класі і продовжувалась ще у першому семестрі 
другого класу характеристикою птахів, земноводних і найважливіших 
представників нижчих тварин.

Ботаніку було обмежено до спостережень ,опису і порівняльного аналізу 
тільки найважливіших родин насіннєвих рослин. У третьому класі вона 
переривалась на один семестр мінералогією, в курсі якої спостерігали й описуали 
певні види мінералів і звичайні форми каміння.

Завершували природописну історію вивченням соматології в 4 класі, яка 
формуала в учениць знання про будову і функції різних систем людського 
організму, правила особистої гігени, здоровий спосіб життя.

Для останнього періоду розвитку загальної середньої освіти на Буковині 
було характерине розширення й удосконалення курсу природописної історії.

Нормальний план 1909 року збільшив кількість годин, призначених для 
вивчення природознавства в класичних гімназіях. М інералогію було перенесено 
до 4 класу і об’єднано з фізикою. Інструкції, додані до плану визначили, що 
наука природи повинна охопити фізіологію, гігієну та геологію. Передбачалось 
повідомлення учням поза систематикою ще елементів історично-еволюційної 
теорії. Була посилена увага на практичні вправи й екскурсії [8, с.З]. У зв ’язку з
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відкриттям української гімназії стали використовувати україномовні підручники 
з приролописної історії Верхратського. в яких були враховані основні вимоги . 
викладання природознавчого циклу.

Ще однією особливістю цього періоду було заснування приватних та 
державної реальної гімназій. Вони дещо ширше подавали природописну історію 
але все-таки надавали перевагу гуманітарним наукам. Тому їх програма з 
природознавчих дисциплін повторювала програму класичної гімназії, але з дещо 
більшою кількістю відведених на ці заняття годин.
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SUMMARY
PETRYUK I.M.

TH E STUDYING O F NATURAL HISTORY IN THE BUKOVINIAN 
SECONDARY SC H O O LS IN TH E  XIX-TH AND AT TH E BEGINNING OF THE

XX-TH CENTURIES.
The results of the research natural history teaching peculiarities in the Bukovinian 

secondary schools during the period of belonging to Austro-Hungarian Empire are 
given in this article.

The main principles of educational working-out plans, programmes and text
books in Botany, Zoology, Minerology, Physics, Chemistry, Geography in the 
gymnasiums, liceums and in Chernivtsi real schools in 1808-1918 are distinguished 
here, on the basis of the archives materials analysis, published sources and literature.

Романюк С.З.
Ф О РМ У В А Н Н Я  І. БО Д Н А РЧ У К А  ЯК ПЕДАГОГА І ГРОМ АДСЬКОГО 

Д ІЯ ЧА  У К РА ЇН С ЬК О Ї Д ІА С П О РИ  В КАНАДІ
Пошуки щасливої долі, ліпших умов для життя і праці повели Івана 

Боднарчука, талановитого педагога й умілого організатора молоді, як і багатьх 
його земляків та однодумців, що в роки воєнного лихоліття чинилися в Західній 
Європі, дол Канади, де українська громада самоутвердилася ще у міжвоєнний 
період. Умови життя, з якими зустрівся там у 1948 році емігрант з Галичини, 
були досить складними й несприятливими. “Ми живемо серед суспільности,
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стверджує Н.Хом’як, - де найвищою ціллю с заробити багато грошей, щоб 
придбати собі хату, авто, телевізію і мати високе конто в банку. Живемо серед 
суспільности, де вчать дітей, що Канада с країною, основаною двома 
національними групами: англійцями і французами. Далі не вчать нічого про інші 
національні групи, що дуже тяжко працювали над розбудовою Канади. Ми 
живемо серед суспільности, що насміхається зі своїх національних меншинних 
груп: українців, італійців, індіян, ескімосів тощ о” [1].

І все ж навіть у таких обставинах І. Боднарчук не полишас своєї мрії - 
працювати вчителем, виховувати національно свідому молодь, спроможну 
продовжити справу поколінь: вірою і правдою служити Україні, визволенню її 
народу з-під чужинського гніту. Сприяло цьому й зустрічі з педагогами рідних 
шкіл, які “вірять у справу й тоді, коли й батьки перестали вірити у своїх дітей, 
коли й іромада стала вже сумніватися”[1,7]. Не останню роль у виборі 
подальшого життєвого шляху зіграла, можливо, й така обставина: “Я зустрічаю 
вчительку при віході з кляси. Літня, посивіла, витирає піт з чола й усміхається 
крізь сльози: “Гіркий цей хліб, каже,- це не рідна, а бідна школа. Ми не вчителі, а 
мучителі. -Але, що я варта без цієї школи?! Рідна школа - це клаптик моєї 
України. Я тут виговорюся, поспіваю, а то й нищечком поплачу. Кому і я тепер 
здалася? Чужий для мене цей світ, застара я для нього. Але є в мене оці діти - мої 
внучата - клаптик моєї батьківщини! А яке велике вдоволення від самопочуття, 
шо ги здатна ще робити корисну роботу, помагати дітям і тим прислужитися 
справі мого народу” [1, 63].

То ж І. Боднарчук, закоханий у рідне слово, у працю педагога, цілком 
віддається улюбленій справі, працюючи вчителем у рідній школі і диригентом 
студентського хору в Інституті Петра Могили в Саскатуні. М абуть, доля не 
випадково закинула емігранта саме в ці краї. Адже місто Саскатун, як відомо,- 
зародок піонерського руху українців на канадській землі. “Тут наше село з 
чужим містом змагалось,- писав згодом 1.Боднарчук.- У цьому змаганні наші 
поселенці багато знайшли. На свій бік вони нікого не перетягли, нікого не 
засимілювали, але в цих змаганнях себе розшифрували - віднайшли себе і 
зберегли. Тут вони навчились цінити своє і ш анувати себе. Ще живуть провідні 
одиниці тих часів, їхню працю підсилила нова еміграція, і Саскатун сьогодні не 
відстає в змаганні з асиміляційними процесами - в змаганні за 
самозбереження”[1,8].

Про перебування в Саскатуні, про значення цього міста в своєму житті 
Іван Боднарчук пізніше так згадував: “Саскатун - це перше місто мого поселення 
в Канаді. Але я жив тут тільки один рік. Чи не поганою ногою ступив я па цю 
землю - землю прибраної Батьківщини? Замість оформити свою освіту і 
влаштуватись до праці, як це робили мої колеги, я посвятився рідній школі. 
Думав я теж про те, шо в моїй торбі свіжа книжка для дітей, але не показую її 
нікому, бо не бачу тих дітей, для яких я книжку свою писав[1,66].

Далі пошуки свого місця в житті української громади, прагнення 
допомогти українцям зберегти рідну мову, пісню, культуру повели талановитого 
педагога й письменника дорогами Канади - до міст і містечок, до осель тих, хто 
своєю працею облагороджував сувору канадську землю і в той же час не забував 
рідну, поневолену жорстокими чужинцями. З Саскатуну переїхав до Кепорі 
(Онтаріо). “Тут. - згадує І. Боднарчук, - я учителював, диригував, танцю вав.
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режисерував, грав, замітав. Кому з нас покортіло залишитись на громазській 
праці, мусів смичок свій з мітлою поєднувати. Тому тепер пішки з юрбою ходжх 
Не один я такий” [І, 59]. На гаку самопожертву, на щире слмування рідній 
освіті й культурі І.Боднарчук відважився тому, що не міг спокійно дивитися як 
молодь відходить від батьківських звичаїв, материнської мови, українських 
традицій, як вграчас найдорожче: почуття любові до України. Про це писав він з 
болем і гіркотою у своїх статтях, нарисах, репортажах. Писав, щоб привернути 
увагу українства, щоб зупинити ці згубні процеси. “Характерна проблема по 
цілій Канаді - розкол між молоддю та старшим громадянством. - зазначає він у 
книзі репортажів До рідних причалів’. - Молодші люди мають дещо відмінне 
Старше громадянство нетолераитно відноситься до молоді і своєю більшістю та 
впертістю витискає молодших зі своїх ряді-в. Багаго корисніше було б для нас 
уже тепер починати інтегрувати думки молодих із старшими, як дождати смерти 
старших і не використати деякого їхнього досвіду. Корисніше воно для обидвох 
сторін” [І, 118]. Про це вже розмірковував він у статтях "Чи не поступитись нам 
молодшому поколінню". "За покращення рідношкільного навчаняя” . “Прощай, 
рідна школо!” , "Час вакацій” , “Чому вивчати історію українських поселень” . 
“Слово нашим матерям" та інших.

Ще одна проблема хвилювала енергійного подвижника українського 
шкільництва в Канаді. "Нам тепер потрібна як найякісніша співпраця вчителів і 
батьків - корпорація і координація праці. Ми не можемо применшувати ролі ані 
рідних шкіл, ані навчання української мови в державших школах. Ці справи одна 
одну не виключають, а навпаки - доповнюють. Перевага рідших шкіл у тому, що 
вони не тільки навчають, а й виховують. Рідні школи, здебільша, охоплюють 
дітей, які приходять з дому із знанням української мови, і вчителі мають змогу 
провести їх через систему початкової та повної середньої школи українознавства. 
Рідні школи мають своїх досвідчених педагогів, а тепер організуються 
педагогічні курси для підвищення кваліфікації вчителя”[1,55].

Навчання в українській школі Кенорі відбувалось чотири рази на тиждень, 
з 17 до 20 години. Воно включало також одну годину народних танців і драми. 
Інші два вечори відводились для занять співами і драмою з дорослими. Так 
працював І. Боднарчук з дітьми та їх батьками протягом чотйрьох років, 
організовуючи щомісяця по 2-3 вистави. При цьому концерти чергувалися з 
виставами. Така самовіддана, творча праця викликала значний інтерес у людей, 
єднала їх, зближувала, допомагала зберегти свою національну самобутність, 
додавала віри й сили в боротьбі за щасливу прийдешність України, її 
багатостраж дального народу.

З Кенорі подвижник культурно-просвітницької роботи переїжджає до 
Віндзору, до читальні “П росвіта”, де потрібен був учитель і диригент. Нелегкою 
була праця педагога в рідних школах Канади, куди приходили діти різного віку 
з неоднаковим рівнем володіння українською мовою. Доводилось проводити 
заняття в об’єднаних класах. Навчання відбувалось чотири рази на тиждень у 
вечірні час, а п ’ятниця і субота використовувались для репетицій хору, 
драматичного і танцю вального гуртків, які були ефективними засобами 
прилучення молоді і дорослого населення до української культури, до 
національного духовногр життя в умовах чужини.
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‘Працювати, - згадує Емілія Боднарчук, дружина невтомного педагога і 
митця,- треоа оуло оатато, а платня булЯ мінімальна - 60 долярів за місяць, чого 
не вистачало навіть на прожиток. У той час уряд Канади не давав ніякої 
допомоги. Батьки платили за свою дитину по 500 долярів на місяць за тс, щоб 
навчилися української мови. Треба було ставити п’єси та давати концерти, щоб 
"Просвіта" могла заробити на утримання будинку (світло, опалення та 
удержання вчителя).”’

Педагогічну, громадсько-культурну працю І.Боднарчук тісно поєднував із 
співробітництвом в українських часописах “Новий шлях", “Народна воля", 
“Український Голос”, в якому вів дитячу і літературну сторінки. Друкувався в 
журналах “Нові Д ні”, “Промінь”, “Жіночий світ” , а згодом, з 1975 року, і в 
збірнику українських письменників діаспори “С лово”.

З 1956 року Іван Боднарчук працював учителем рідних шкіл та курсів 
українознавства у Торонто. Це були, зокрема, школа Народний Дім ім. Т. 
Шевченка, школа ім. Ю. Липи, курси українознавства св. М иколая. Як 
талановитий педагог - продовжувач традицій К. Ушпнського, О. Духновича, С. 
Русової, Г. Ващенка і палкий прихильник народної педагогіки, наполягав на 
тому, що “мову в дітей треба прищеплювати від найранніх літ. Тоді, коли мова 
ця має ще свіжий і пригожий грунт в душі дитини. В старшому віці молодь до 
вивчення мови підходить тільки з практичного погляду. І тут велике завдання, як 
збудити в молоді інтерес до заучування мови. Очевидно, і тут треба практичного 
підходу. Найлегше переконати молодь зможуть їхні ровесники. Знаємо випадки, 
де один молодець зорганізував цілу клясу. Справу цю треба доручувати 
молодечим організаціям” [І, 50].

Проблемам вивчення мови у рідних і державних школах, підготовці 
вчителів до цієї життєво важливої для української спільноти в Канаді справи І. 
Боднарчук присвятив цілу низку статей, що грунтувалися на власних 
спостереженнях і висновках автора, вміщували конкретні, добре виважені 
пропозиції щодо їх розв’язання. Це, зокрема, такі, як “А хто забороняє нам мову 
у вільній країні” , “Учитель - учень - мова і книжка” , “За кращ у успішність у праці 
з дітьми”, “Вистерігаймось пуризму в наших ш колах” , “Ш укаймо простішої 
дороги до живої мови” , “Назрів час до зредукування навчальних програм у 
наших школах” , “ Використаймо пригожий вік для виховання наших дітей” та 
інші.

Спостереження над життям української спільноти в Канаді приводять І. 
Боднарчука ше до одного важливого висновку: “Прийшов час, що треба 
організувати школи для батьків та матерів у першу чергу. І тут лежить велике 
завдання перед нашими існуючими ще світськими організаціями. Головне - 
поголовно втягати в організацію й вести освідомлюючу працю без замірів на 
матеріальні забезпечення” [І, 54].

Напевно, саме з цих міркувань здібний педагог віддає чимало зусиль і часу 
громадській роботі. Він працював генеральним секретарем при Централі Союзу 
Українців Самостійників та був кілька років головою РУШ (ради українських 
шкіл). Започаткував дитячий журнал “Сумківець” , а під час літніх

канікул понад десять років організовував курси українознавства в 
молодіжному таборі на оселі “Київ” . С ам  писав сценарії з таборового життя 
курсантів, які вони охоче вивчали і ставили на закінчення літніх курсів.
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Зрештою, постійно закликав до цього педагогів, письменників громадських 
діячів. Даній проблемі присвячені його статті “Початки прані з мою  тлю 
інституту св.Володимира па оселі “Київ", Позаклясна культурна самодіяльність 
учнів", “ Час вакацій", "Прощай, рідна ш коло” , “До проблеми діяльності 
провінційних КУК", “Прищепити дітям любов до книжки а також чимало 
сторінок книги “До рідних причалів”.

У 1969 році І. Бобнарчук став директором української школи імені М 
Грушевського в Торонто і працював на цій посаді сімнадцять років. Крім 
викладання курсів українознавства, диригував тут хором, проводив заняття 
гуртка бандуристів та аматорського театрального колективу, для якого сам 
написав сценарії “Зустріч з Лесею" (на свято пам'яті Лесі Українки), “Квіточка 
прибраній матусі" (на день Матері) га декілька сценок до свята св. Миколая 
“Обняти посаду директора школи ім. М.Грушевського. - згадує Дарія Павлюк, - 
І Боднарчук погодився тимчасово... Але те “тимчасово" тягнулося сімнадцять 
років. За ті довгі роки праці в школі Іван Боднарчук віддав усю

свою силу, вміння й енергію на виховання в дітей любові до своєї 
Батьківщини, до рідної мови, до рідного слова, пісні. Він також часто 
влаштовував з дітьми різні імпрези: Листопадові роковини, св. Миколая, 
новорічні, присвячені Дню Матері і багато інших. Не проходило жодного року, 
щоб учні інколи ім. Грушевського не відмічали концертами Шевченківські дні, 
закінчення шкільного року та інші. Під керівництвом Івана Боднарчука учні 
вивчали до різних свят українські пісні, виводили гагілки на Великодні свята, 
орали активну участь у кожнорічинх фестивалях Ж ивого Слова” [2].

26 січня 1970 року Крайовий центр українських шкільних рад Канади 
(КЦУІІІР), що знаходився у Вінніпезі, приймає рішення призначити 
І.Боднарчука з 1 лютого 1970 року інспектором рідних шкіл і курсів 
українознавства при всіх українських парафіях, установах і організаціях у 
провінції Онтаріо. Рішення це не було випадковим. Адже двомісячний 
випробувальний термін І.Боднарчук витримав успішно. Про це повідомив йому 
в листі від 16 січня 1970 року екзекутивний директор КУК С. Кальба. Заодно він 
писав: “В розмові з панею Когуською ми погодились в одному, шо Вам треба би 
відбути поїздку на захід Канади в найкоротшому часі. Правдоподібно було б 
правильним, щоби таку поїздку зачати вже в половині місяця лютого. Як лиш 
дістанемо від Вас Вашу згоду і передбачений час, ми негайно дамо повідомлення 
до всіх Відділів КУК і до преси. На мою думку. Вам треба буде відвідати 
наступні осередки: у М анітобі - Вінніпег (Портедж, Брендон, Сслкірк), Давфин 
(Де Па, Флип Флон); в Саскачевані - Иорктон (Капора і околиця). Реджайна 
(Мус Джо), Саскатун Норт Багтелфорд, Принц Алберт і околиця); Альберта- 
Едмонтон (Вегревил і околиця), Калгари, Леторидж; в Бритійській Колюмбії - 
Ванкувер (Вікторія, Верном).

Місцевости, зазначені скобкою, треба взяти під увагу, якщо буде досить 
часу, але місцевосги головних центрів мусіли б бути відвідані. З -поміж категорії, 
поданої в скобках, найважливішими є Брендон, Флин Флон, Камора, Принц 
Алберт, Вегревил і Вернон.

Пані Когуська думас, що Вам треба буде негайно зв’язатися з шкільними 
Радами для одержання .списків учителів і рідних шкіл, активних у чотирьох 
західних провінціях, а в справі інформації про державне шкільництво - то Ви їх
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дістанете від наступних осіб, яких адреси подаємо ручкою: Иорктон - Брат Мето 
дій, Саскагун - пані Р. Франко, Капора - С. Кобринський. Вінніпег - д-р Білані. 
Едмонтон - І.М. М ельничукта ін. М.Фляк"[3].

З 1974 року І.Боднарчук за дорученням Централі Комітету Українців 
Канади працював організатором українських шкіл Канади, виконуючи водночас 
обов’язки голови Ш кільної Ради м. Торонто. Його функції та обов’язки чітко 
визначав відповідний правильник (інструктивний лист). Найголовнішими з- 
поміж них були:

виконувати доручення Управи КЦУШ Р;
нав’язані співпрацю і втримувати контакт із Ш кільними Осередками при 

Відділах КУК та Шкільними Комітетами поодиноких рідних шкіл та із 
затрудіїими в них вчителями;

збирати повну статистику учнів і вчителів всіх рідних шкіл та матеріали 
для адресара рідних шкіл, батьківських комітетів і учителів;

допомагати в організуванні рідних шкіл у тих місцях, де їх немає; 
втримувати діловий контакт з учителями української мови в державних 

школах та їх організаціями;
в справах чисто педагогічних дотично метод і програм навчання діяти 

лише за інструкціЯіМИ Управи КЦУШ Р і вистерігатись від участи в публічних 
дискусіях на ці теми;

організувати, де потрібно, Батьківські Комітети. Тут же вказувалось, що 
“організатори українського шкільництва будуть дотримуватись засади вступу до 
кляс рідних шкіл підчас науки лише за запрошенням і не будуть переводити 
ніяких інспекцій в тих ш колах” . А в службовому листі до І.Боднарчука. 
написаному 12 лютого 1974 року, директор КУК С. Кальба вказував: “Одним з 
найважливіших завдань у Вашій праці на найближчий час буде допомога у 
підготовці першої всеканадської конференції учителів українських рідних шкіл, 
яку заплановано відбути у Вінніпегу 18, 19 і 20 травня ц. р .” Плата за таку 
напружену самовіддану працю, яку сумлінно виконував енергійний організатор і 
щирий патріот українського шкільництва, була чисто символічною: 100
канадських доларів і покриття фактичних витрат на подорожі.

Відвідуючи українські школи, І. Боднарчук, не шкодуючи сил, знань і часу, 
допомагав учителям налагодити навчально-виховний процес, підказував, як 
ліпше вивчати з школярами українську мову, історію і культуру рідного народу, 
закликав батьків віддавати своїх дітей в українські школи і підтримувати їх 
матеріально.

Поїздки по Канаді, зустрічі з людьми не завжди приносили задоволення, 
радість. “Траплялося й таке, - зізнається І.Боднарчук, - що ви ще не доїхали, як- 
уже попереджали, щоб не приїжджати... Напрош уватися й вертатися з-під самих 
дверей - цс були найтяжчі моменти мого подорожування. Коли ви обгелефонуєте 
яку десятку людей і між ними не знайдеться ані одної, яка б хотіла з вами 
зустрітися та про дещо поінформувати вас, то вам відпадає охота продовжувати 
свою поїздку”[ 1, 20]. І. Боднарчук рук не опускав, наполегливо шукав
дороги до людських сердець, до рідших шкіл й громадсько-культурних 
організацій українців. “При цьому користувалися його справді батьківською 
увагою всі українські школи, при якій церкві чи організації вони не існували б.
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Як і взагалі, був він боеззастережним соборником, якому вся Україна а 
радістю, болем, змістом життя [4].

Свої враження, роздуми, навіяні відвідинами рідних шкіл, письменник 
викладав у статтях, нотатках, репортажах, які постійно публікував ч канадські 
пресі. Відомий українсько-канадський літературознавець* і педагог Олександра 
Копач, оцінюючи їх роль у жиггі української громади в Канаді, у "Вступному 
слові до публіцистичної книги Івана Боднарчука “До рідних причалів (1979) 
відзначає: “Репортажі шкільного інспектора на Канаду пана Івана Боднарчука - 
це цікавий матеріал для студій нашого шкільництва і призадуми над його 
проблемами. Розсипані на сторінках преси ці звідомлення не могли б дати 
погляду на українське життя в ділянці шкільництва. Зібрані разом мають 
значення і увагу свою, як перегляд наших успіхів і праці на величезній території 
Канади” [1,5]

Правда, були моменти, коли І. Боднарчук мав намір відмовитися від цієї 
справи. Так, у листі до екзекутивного директора КУК С. Кальби від 22 березня 
1971 року він зізнався: “Як у Оттаві й Монтреалі? Напишу обширніше у своєму 
репортажі. Хоч я вже й не думав писати репортажів, а тільки давати короткі 
дописи, то скільки посипалось прохань, щоб я продовжував репортаж у такій 
формі, як я писав про Західну Канаду, що я не встоявся і гаки, крім дописів тих, 
шо вже писав про Східну Канаду, буду писати і репортаж. Говорять учителі, що 
ці репортажі мають великий вплив на урухомлення нашої справи”[1,19]. Справді, 
написані гострим розумом і палким серцем щирого патріота, насичені 
конкретними фактами, іменами, глибоким науковим аналізом і конкретними 
пропозиціями непересічного педагога, репортажі І.Боднарчука викликали 
глибокий громадський резонанс, спонукали до роздумів, до пошуків, до 
конкретних дій. А це було найголовнішою метою організатора українського 
шкільництва: "Найвищий час від спільних думок і слів прийти до спільних дій! 
На рідношкільному відтинку - в питаннях про мову, ми мусимо прийти до 
спільних дій” .

Досвідченого педагога, автора шкільних підручників у листопаді 1975 року 
призначають дорадником “для всього українського рідного шкільництва 
К анади” . “Завданням дорадника КЦУШ Р при Централі КУК, - зазначається у 
відповідному документі, який підписали екзекутивний директор КУК С.Кальба 
та голова КЦУШ Р Б.Білаш,- є служити фаховими порадами учителям і 
допомагати обміном досвіду, здобутого рідними школами в цілій Канаді. 
Проситься Ш кільні Ради, об’єднані в крайовому центрі при Централі КУК та 
організації, спонзоруючі українські рідні школи на місцях, дати всю допомогу і 
підтримку П.Боднарчукові у сповненні ото важливих обов’язків супроти 
українського шкільництва в Канаді”[5].

У цей же час, починаючи з 1975 року, з’являються друком шкільні 
підручники, написані І.Боднарчуком. Це, зокрема, читанка 1 “Л астівка ', 
читанка 2 “Ромаш ка” , читанка 3 “Соняшник” і читанка “Ватра” . Крім цього, він 
опрацював “Збірник диктантів” , скоротив “Марусю" за Марком Вовчком та 
видав у формі оповідань історію княжої доби за А.Лотоцьким “Княжа Слава 
Всіма цими підручниками ще й досі користуються школи Канади, Америки,
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Бразилії, Аргентини. Незадовго до смерті автор передав шкільні підручники з 
правом видання Шкільній Раді Америки.

За свою подвижницьку працю на ниві українського шкільництва
І.Боднарчук відзначений грамотою Міністерства Освіти Онтаріо, грамотою 
Городенського земляцтва та нагороджений Ш евченківською медаллю Централі 
Комітету Українців Канади.

Як справедливо стверджує письменниця і громадська діячка Леся Храпли- 
ва-ІЦур, “великий, Богом даний талант педагога - не був одиноким в Івана Бод- 
нарчука. Обдарований гарним голосом та музичними здібностями, він залюбки 
співав у хорах, організовував їх та диригував ними, творив гуртки молодих 
бандуристів та театральних аматорів, часто доповнюючи сам їх репертуар.

Але ж основним засобом його стало писане слово. Практична виховна 
праця насувала теми із широкої проблематики нашої діяспорної 

спільноти"[6]. То ж цілком закономірно, що з перших років поселення в Країні 
кленового листу І.Боднарчук активно включився в літературне життя. Кілька 
років він очолював літературно-мистецьке товариство “Козуб” , був членом 
Організації українських письменників “Слово", де теж займав різні керівні 
посади, понад дванадцять років (до останніх днів свого життя) працював 
головою О б’єднання працівників літератури для дітей та молоді 

їм. Л. Глібова.
Особливо плідно трудився письменник в О б’єднанні працівників 

літератури для дітей та молоді, яке було організоване в березні 1946 року ще у 
Європі, щоб засобами художнього слова зберегти найцінніше, що вивезли і 
врятували вигнанці з рідної землі - українські душі українських дітей. “Мета 
ОПДЛ була: забезпечити українську дітвору на чужині рідною книжкою. 
Книжкою, яка оула о високовартісним літературно-мистецьким твором та 
рівночасно передавала дитині духовні скарон наглою  народу-релігійні, етичні, 
національні” [7].

Слугуючи цій високій меті, І. Боднарчук закликав побратимів по перу 
писати про дітей і для дітей, сам активно творив. Так появилися “Меч і книга” 
Володимира Барагури, “Неповторні дні” Олександри Копач, “Малий герой із 
Краснополя” Романа Завадовича, “ Вибрані казки “ Юрія Тиса та інші, на яких 
виховувалися тисячі юних українців не лише в Канаді, а й в  інших державах 
вільного світу.

З ініціативи та за участю І.Боднарчука управа О П ЛДМ  почала проводити 
щорічні свята книжки, організовувати гуртки книголюбів, вечори творчої 
молоді, зустрічі школярів з українськими письменниками. Самокритично 
оцінюючи цю діяльність, голова О П Л Д М  писав: “ Праця наша з року в рік 
ускладнюється новими проблемами, які наростають із занепадом рідної мови по 
наших домах. Час не працює для нас - це спава добре відома і всім тим, хто має 
діло з дітьми чи молоддю. Ми старіємось, а зміна нам не приходить. Діти наші 
міняються, та не в нашу користь” І далі з неменшою гіркотою, але й певним 
оптимізмом зауважив: “Нестача працівників відчувається як в організаційній 
ділянці, виховній, так і у видавничій. У своїй праці У права наша не обмежується 
до самої видавничої діяльности. Тут справа не тільки книжку написати і видати 
й, але й треба шукати шляхів зацікавити наших читачів новими виданнями. 
Гому, перш за все, вдержуємо контакти з учителями, які є нашими членами, й
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організовуємо по школах Гуртки книголюбів, о ц ьо м у  назустріч нам  
учителі і батьки. На святі Книжки, які влаштов>смо кожного р ок у  в м ісячі 
листопаді, Гуртки Книголюбів, відповідно до прочитаних книжечок р оц і 
нагороджуємо новими виданнями. Нашим бажанням є, щоб ідея ця прийня іась  
по всіх школах нашої діаспори”[8,24].

Організаційні заходи Управи ОПЛДМ , якою керував І.Боднарчук 
знаходили підтримку значної частини канадських українців. Високо цінували 
його подвижницьку працю з творчою молоддю провідні діячі українського 
національного руху в Канаді. Зокрема, Леся Храплива-Щур у вже згадуваній 
статті-некролозі стверджувала: “Його особистій ініціативі та працелюбності 
треба приписати появу цілого ряду видань дтя дітей та молоді, як теж щорічні 
вже традиційні в Торонті, - “Свята дитячої книжки”, що в них брали живу участь 
усі місцеві школи. Наперекір багатьом культурним нашим діячам, він довіряв 
козацьким нащадкам: з нев’янучим ентузіазмом вірив у молодь. Вишукував 
поміж нею старанно зародки творчих талантів та вможивлював їм шлях до своєї 
громади через конкурси, прилюдні висту пи ...”[9].

Вихованню національно свідомої української молоді І.Боднарчук сприяв 
також своїми численними художніми творами і публікаціями, що появлялися в 
часописах, а також виходили окремими виданнями.

Друкуватися він почав ще на Батьківщині у журналах “Каменярі ”, "Жіно
чий голос” . 5 вересня 1938 року вперше з’явилося друком його оповідання "В 
коршмі” . У Канаді літературна творчість І.Боднарчука збагатилася такими 
книжками: “ На перехресних стежках” (оповідання, 1954), “Кладка” (новели, 
1957), “Знайомі обличчя” (оповідання, 1961), “Друзі моїх днів” (новели, 1967), 
“Далекі обрії” (оповідання, 1968), “Покоління зійдуться” (повість, 1974. пізніше 
перекладена англійською мовою). “Заобрійні перегуки” (оповідання, 1979). 
“Замрячені ранки” (новели, оповідання, 1978), “До рідних причалів” (репортажі 
з обстеження шкіл Канади, 1979, була відзначена на конкурсі Івана Франка в 
Америці). “У дорозі життя” (повість для молоді, 1985; була відзначена на 
конкурсі ОПЛДМ ), “Розквітлі сузір’я” (повість, 1987), “У вікнах життя” 
(оповідання, 1990), “На весело” (збірка гумористичних творів, 1991), “Над 
Черемошем” (п’єса, 1992).

Літературна творчість, як згадує Леся Храплива-Щ ур, була чи не найваж
ливішою ділянкою його праці. “Оперта була вона теж у великій мірі на педа
гогічному досвіді, де вчитель повинен основно вивчати всі порухи душі 
вихованка. З природи бистрий та чутливий спостерігач, вмів Іван Боднарчук не 
лише бачити, що найкраще в людині і в природі, підхопити найцінніші риси 
всього, але й зручно вплести цю всю красу в мереживо цікавих, свіжих порівнянь 
та метафор. Був справді вродженим поетом, хоч писав здебільшого прозою, з 
деякими тільки драматичними творами. Його твори відзначено на численних 
конкурсах, між іншими і престижевою нагородою ім. І.Ф ранка”[9,14].

Згодом, згадуючи про своє життя в Канаді, І.Боднарчук у автобіографічній 
статті “Праці на повні руки” писав: “Від ряду літ я працюю директором школи 
ім. М. Грушевського в Торонто (навчання по п’ятницях), головою Об’єднання 
Працівників Літератури для Дітей і Молоді, заступником голови СКВО Ради;
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секретарем Об'єднання Письменників “Слово", пресовим кореспондентом і 
Шкільним Дорадником. Праці на повні руки, але праця почесна - безплатна.”

Досить часто, особливо в останні роки життя, доводилося І.
Боднарчукові разом з дружиною виконувати и іншу роботу. “А вже майже 
звичною частиною українських імпрез у Торонто став столик-станок із укрзінсь- 
кими книжечками для дітей. За ними сиділи сам Голова ОГШ ДМ  із невтомною 
помічницею та однодумцем шановною дружиною Емілією, їх турботою було й 
доставити книжечки з магазину в їх же власній хаті), і завезти знов іуди 
нерозпродане, і вглиблювагися в безплідні подробиці центових розрахунків. До 
речі, вони ж обоє виконували всю працю при розсипці книжок у світ. Отаке місце 
приділяє паша громада чільним творцям своєї культури. Але подружжя 
Боднарчуків робило свою роботу тихо й послідовно, не нарікаю чи” [9,14].

Щ о ж спонукало цю вже немолоду людину братися до праці в різних 
галузях національно-духовного життя? Яку мету переслідував добре знаний у 
Канаді учитель і письменник? Чому, зрештою, працював безкоштовно або за 
мізерну, чисто символічну платню? На ці та інші запитання подібного роду 
знаходимо відповіді в його статтях, замітках, листах, зокрема, і в цитованій уже 
више. Автор її щиро зізнається: “Працюю я в різних ділянках, щастя в тому, що 
ця праця мас багато спільного, праця для дітей і молоді. “Отже, І. Боднарчук 
віддає свій талант, свої здібності, свою енергію невтомній праці для дітей і 
молоді - майбутнього української нації, української держави. З цією ж метою - 
виховувати національно свідоме молоде покоління українців - він ще заснував зі 
своїх заощаджень фундацію при кафдрі українознавчих студій Торонтського 
університету, вклавши 75 тисяч доларів на видання українських книжок (50 
тисяч- на видання рідкісних книжок, а 25 тисяч - на книги для дітей та молоді). 
Життєве кредо письменника, педагога й громадського діяча визначила його 
колега по перу Марія Голод - активна участь у всьому, за що орався. Бона, 
зокрема- з цього приводу писала: “Активність оула йому зовсім природнім 
талантом, як і природнім талантом оула його люоов до писання. Про це свідчать 
книжечки, сотні його Бувших учнів, сотш відоутих за його стимулом і завдяки 
його праці громадських імпрез”[10].

5 травня 1990 року перестало битися серце невтомного сіяча на ниві освіти, 
літератури, мистецтва. Але живуть його ідеї, думки. Ж ивуть його твори - 
художні і наукові. Вони наолижають до рідних причалів тих, хто десятиліттями 
був відірваний від рідної землі, від рідної культури. Зрештою, прибилися і вони 
самі до рідних причалів, щоб поповнити джерела наш ої духовної скарбниці, щоб 
стати будівничими тієї держави, про яку мріяв, заради якої і трудився Іван 
Боднарчук - “Українська Людина, з великої літери”[11].
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SUMMARY
ROMANYUK S.Z.

TH E FO RM ATION OF I.BODNARCHUK AS THE TEACHER AND THE 
PU BLIC FIGURE OF THE UKRAINIAN DIASPORA IN CANADA 

It is said about the pedagogical and public-cultural activity of l.Bodnarchuk, who 
emigrated to Canada in 1948. There he worked as a teacher and as a director of the 
nativie schools and the Ukrainian-country studing courses, conducted the choires. was 
the organizer of Ukrainian schooling. He w as the author of many school text-books. 
His creative work as the writer, public figure and talanted teacher had a great infuence 
on the development o f Ukrainian schooling and the pedagogical thoughts, on the 
activization of national life in Canada.

Руснак І.С.
Ф О РМ У ВА Н Н Я Н А Ц ІО Н А Л ЬН О Ї СВІДОМ ОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ 

М ОЛОДІ - ГОЛОВНА МЕТА ДІЯЛЬН О СТІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ
У КАНАДІ

Українська спільнота Канади у післягвоенний період зіткнулася з цілим 
рядом проблем, від успішного розв’язання яких у значній мірі залежало її 
майбутнє: бути і далі своєрідною окремішністю в канадському суспільстві чи 
асимілюватися, цілком розчинитися в ньому і втратити свою національну 
самобутність, отже, й себе як представника нації, що має велику й славну історію 
і наполегливо виборює власну державність. У цей період значну частину 
канадських українців складали вже люди, які народилися й виросли в Канаді і 
сприйняли її духовні й матеріальні цінності як свої рідні, що забезпечували їм 
можливість самоутвердитися в житті, реалізувати свої потенційні здібності, 
розкрити себе як особистість. У той же час вони не зреклися й національних 
вартостей, які виплекали в них їх батьки і діди через родинне й церковне 
виховання, рідну школу, українські громадські організації й товариства.

За оф іційним и даним и, розвиток української групи в Канаді мав такий 
вигляд:

Правда,
українського

1901 рік 5 682 1941 рік 305 929
1911 рік 75 432 1951 рік 395 043
1921 рік 106 721 1961 рік 473 337
1931 рік 225 113 1971 рік 580 660

1981 рік 642 300
треба орати 

походження
до уваги 
третього

той факт, що Уо представників
і наступних поколінь для свого
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самовизначення вживали термін “канадець”, 16.6% - “канадець українською 
походження". Якщо у 1941 році українську мову визнали рідною 92,1% членів 
української спільноти, то в 1961 році лише 55,1 % . 1 це при тому, що в етнічно 
однорідних українських родинах проживало 529 615 осіб. За чисельністю 
українська етнічна група в 1981 році пересунулася з п’ятого на восьме місце.

Внутріеткічна ситуація ускладнилася ще й тим, що, як цілком слушно 
відзначає відомий дослідник української діаспори В.Маркусь, “серед багатьох 
українців, зокрема молодих, з третьої хвилі еміграції, постала криза ідентичності 
в 1940 -1950 роках у зв'язку з нез’ясованою для себе проблемою лояльності та 
ієрархії патріотичних вартостей: що ставити на першому місці - нову країну чи 
країну народження, Україну. Ф ормально дехто виходив із цієї ситуації так, що 
вживав визначення через риску [hyphenated identity] американсько-українська 
спільнота; подібно вживалося “канадсько-українське" чи “австралійсько- 
українське" визначення" [1].

За таких обставин перед національно свідомою частиною української 
спільноти, насамперед педагогами, керівниками громадських організацій, з усією 
гостротою постало питання: як привернути молодь до національних цінностей, 
щоб, зрештою, не втратити її. У пошуках відповіді на це складне питання 
важливу роль у Канаді відіграв журнал “Ж и тія  і ш кола” , на сторінках якою  
дана проблема - національне виховання, зокрема, формування національної 
свідомості - завжди перебувала на чільному місці.

Перейнятий тривогою за майбутнє української спільноти (і не тільки в 
Канаді), редактор і видавець журналу професор Василь Луців наполегливо 
шукав однодумців у цій справі і робив усе для того, щоб щире слово справжніх 
українських патріотів доходило до читачів, знаходило відгук у їх серцях. 
Можливо, саме через це чимало публікацій журналу, особливо на виховні теми, 
мають високий емоційний заряд, публіцистичний пафос. Зрештою, хіба можна 
бути спокійним, байдужим, коли ведеш мову про те, що наболіло, що постійно 
тривожить душу? Ось як пише, аналізуючи ситуацію в українській спільноті 
Канади, М.Ломацький: “Проклятих років дожили ми самі себе принижуємо, 
самі себе обезцінюємо, - себе й усе наше. Щ ораз більше втікаємо від нашого до 
вашого, від свого до чужого. Чваниться наша еміграція “багатством". Яким? 
Матеріальним. Грошима у банках, домами, автами, меблями й іншими 
достатками. А мимо цього вони такі бідні і жалюгідні. Вони ж убогі, вони 
безідейні, вони вже дуже мало що мають нашого.

Вони бідніші від батьків і дідів своїх, які колись і боса ходили, може, й не 
раз голодні були, а все-таки були багатші від синів, внуків на чужині. Багаті були 
нашим. Замало взяли ми з собою на чужину того нашого, а тепер бідкаємось, що 
наша молодь пропадає. Не пропала б, якщо мали б ми багато “наш ого” , “свого” 
й могли ним урятувати молодь” [2].

Але те “наше” , про яке з таким болем веде мову М .Ломацький, є: цс любов 
до рідної Батьківщини й глибока релігійність - основи моралі українського 
народу. “Завдяки їм українці, - стверджує В.Чечва, - перебули всі лихоліття і 
завдяки їм ми є нацією і будемо державним народом .” [3].

Саме тому однією з найбільших еміграційних турбот є проблема порятунку 
молоді від денаціоналізації. Д ати національне виховання - це завдання батьків,
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дитячих садків, учителів українських шкіл і священиків Але не можна й д\мати 
про національне виховання без релігійно-морального і родинно» о

“Не можна ж цінити людину, яка сама себе не цінить і, відрікаючись свого 
хоче жити чужим, наголошує, звертаючись до читачів. СТершаковим- 
Берсжницька.- Вона як човен, що, відбившись від свого берега, не може 
добитись до чужого й мусить потонути у воді або розбитись на підводних скелях 
О, якщо б ми всі і наша молодь знали себе як слід, тоді відповідно до цього й 
цінили б усе, і нішо чуже не мало б для нас притягаючої сили.*’ [4]

На думку М.Павленка, “кожна людина це не якась відірвана гілка, що живе 
своїм незалежним життям, але являється членом якоїсь спільноти, якоїсь нації, з 
якою вона зв'язана територіально, кровно і духово. Вона є кільцем у великому 
ланцюзі, це творить спільноту'. Людина користае з історії здобутків, традицій і 
досвіду своєї спільноти, а також шукає в них охорони га допомоги. Вона має 
тепер обов’язки, відносно своєї спільноти" [5].

Тема збереження наш ої спільноти .серед чужого світу звичаїв і традицій, 
зрештою, укладу ж иїтя є чи не найбільш гострою і болючою в діаспорі. Всі ми 
усвідомлюємо, що нелегко зберегти на чужині для України молоде покоління, бо 
різні чинники йдуть наступом на нього й намагаються відірвати його від рідного 
кореня. Але буває і так. що дуже часто і самі українці прикладають руку до свого 
асимілювання і морального знищення, особливо люди з “хитким характером", 
слабою національною свідомістю і легким серцем.

Аналіз реальної дійсності, що склалася в середовищі української спільноти в 
Канаді, починаючи з 50 - х років, дає підстави авторам журналу “Життя і 
школа" для тривожних роздумів і нарікань. їх, зокрема, хвилює іе, що діти не 
розуміють своїх батьків. Вони не оцінюють їхньої важкої праці й цілком від них 
відходять. Українська мова для молодих людей не с вже матеріальною, і багато 
уживають її для глуму чи насмішки. Величі змагань за незалежність вони не 
розуміють, рідної історії не знають, з рідної культури насміхаються й радо 
проміняли б її па урбаністичну цивілізацію. До своїх батьків ставляться з 
погордою, а рідше - поблажливо. Учителів українознавчих шкіл молодь не 
шанує, до навчання ставиться здебільшого байдуже і, як наслідок, після 6 - 8 - 
річного відві.іування рідної школи малий відсоток її може вільно читати, а ще 
менше - говорити рідною мовою.

Це діти, які народилися поза Україною, які не бачили рідної землі. Це вже ті, 
що мало злиднів зазнали, а прожили під опікою батьків, які все готове до рук їм 
дали й тому вони нічим не журяться. Тут і прийшло розчарування.

Однією з таких же проблем є втрата молоддю своїх українських хресних 
імен, асиміляція їх, зміна і доповнення. Змінювати своє ім’я - це те саме, що 
збіднювати рідну мову і занапащувати її. Навіть поляки і росіяни мають більше 
національної честі і вперто тримаються своїх родових прізвищ, підкреслюючи 
цим свою національну гідність. А українцям здається, що вони стануть 
чистокровними американцями чи канадцями, якщо змінять сьоє власне ім я чи 
прізвище. Найпоширенішими причинами такого явища, на думку багатьох 
українсько-канадських педагогів, с : брак національної свідомості, бажання 
найшвидше асимілюватися, почуття меншовартості, житієва вигода.

З цього приводу відомий у діаспорі український педагог ГБоднар>к 
зауважує: “Втрачаючи чимраз більше надію побачити ще Рідним край, люблять
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часто наші люди говорити: Хіба що діти наші вернуться колись на Україну 
Мусимо їм на цс так відповісти: Якщо так далі піде, як є, то діти ніколи не 
вернуться, бо батьки самі обриваю іь нитки, які в'яжуть молодь на чужині і 
Батьківщиною. Ті, що вже не говоряіь, не хочуть говорити по-українськи, ті, що 
мають чужі імена і прізвища, не забажають вернутися на свою Батьківщину. 
Отже, треба повееги послідовну боротьбу за збереження українських імен наших 
дітей, почуті я гідності та пошани до них.

Шкідниками українського народу є всі ті, що відбирають у дітей тс істотне 
я, що робить їх українцями” [6].

Інший дослідник Ю .Теодорович, спостерігаючи цей болісний процес, писав 
так: “Боюся, що коли не стане в нас Іванів, Григорів, Олснок і т.д., то не зможуть 
зберегти свого існування й ті школи, на які ми поклали особливі надії і усім 
відомі обов’язки!” [7].

Щ об цього не сталося, радять автори публікацій, батьки мусять бути 
повсякчас тісно пов’язані з рідним краєм і народом у ньому, пов’язані духом і 
серцем, святою лю бов’ю до свого рідного і дорогого. Лише тоді вони зможуть 
передати дітям національні цінності і спровадити на шлях добра, краси і правди, 
дати їм національну певність і гордість, віру, надію і любов.

Батьки повинні мати у своїх серцях стільки вогню любові до Батьківщини, 
щоб ним запалити і серця своїх дітей. Щ об закріпити віру молоді у свій народ, 
треба переконати її, що українська нація не поступається іншим народам, а де в 
чому і перевищує їх. Так, перевищує, але тоді, коли живе своїм власним життям. 
Перевищує своїм геройством, великими чеснотами, шляхетністю, скарбами душі 
і серця.

На цьому наголошує, наприклад, добре знаний у діаспорі український 
педагог М.Ломацький: “Люди нашої нації відрізнялись завжди від своїх сусідів 
шляхетністю серця, людяністю і високими поривами душі, тож плекаймо ці 
прикмети й далі й передаваймо їх нашій молоді. Це теми роду, їх не вільно ні на 
хвилину забувати, якщо не хочемо розпливтись у чужих морях, а наша молодь 
потонути в них навіки” [2].

Мудрою настановою для українців у діаспорі є слова митрополита
А.Ш ептицького: “Єдність наша є найкращою запорукою великої будучности, на 
яку сміливо можемо глядіти вперед. Організуймось на всіх полях. Скоординуй
мо наші сили. До праці, вперед, а наше національне життя запевнене. І Бог нас 
поблагословить” [8].

Заслуговують на увагу й роздуми відомого педагога І.Боднарука з приводу 
формування національної свідомості української молоді в діаспорі, зокрема і в 
Канаді. Працюючи тривалий час учителем рідних шкіл та курсів 
українознавства, спілкуючись із молодими українцями в літніх таборах, 
культурно-просвітницьких організаціях, він у багатьох своїх науково- 
педагогічних статтях звертає увагу читачів журналу “Ж и ітя і ш кола” на головні 
причини асиміляційних процесів, висловлює пропозиції щодо усунення їх.

“Коли подумаємо добре над тим, чому то так багато наших людей, часто 
дуже здібних і талановитих, відійшло від нас і пішло служити чужій культурі, 
чому на наших очах і нині багато українців відходять від нас і стають погносм 
для чужих народів, то дійдемо до висновку, що причиною того лиха є почуття 
“меншовартості” . Українець, опанований почуттям меншоваргости, критикує,
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очорнкн й обнижу с все. що українське, нівечить все наше велике, не бачить 
нічого великого в нашій історії, не вірить у здібності свого нараду”[9]

Які ж прояви нього негативного явища?
Це почуття паралізує всі починання, робить людину інертною, не тозво іяє 

реалізувати задуми, сіс зневіру у власні сили. Ще страшнішим є воно у 
національному житті. Небажання брати участь у громадському житті, зневіра і 
сумніви у справі українського національного життя - це і е поч\тгя 
меншовартості.

“Нічого з того не вийде, що вони можуть мудрого сказати, прийдіть і 
пануйте над нами, бо наша земля гарна і велика, але нема в ній порядку" - типові 
висловлювання таких людей.

“Почуття мсншовартости особливо поширилося серед нас на еміграції,- 
наголошус І.Боднарук.- Скільки ж то наших людей в діаспорі скривае свос 
національне походження й соромляться в чужому оточенні говорити по- 
українськи! Скільки ж то наших емігрантів зовсім відчужилося від української 
справи або збайдужіли до неї, якшо ше взагалі пам’ятають про свос походження і 
не втопилися в чужому морю" [9].

І явище це поширене не лише серед простолюддя. Є чимало людей, що 
знають нашу історію, мистецтво, надбання культури, а все ж почувають себе 
чимось нижчим і гіршим серед чужинців.

їм імпонують чужі імена, прояви чужої псевдокультури, наша мова для них 
- бідненька і невироблена. Наші школи для них гірші, ніж чужі, а дипломи наших 
шкіл не мають для них вартості, хоч часто вчителі наших шкіл вищої 
кваліфікації, ніж у чужих школах. Вони горді з чужої державної приналежності, 
втікають від наших людей.

“Почуття меншовартості - підкреслює далі І.Боднарук,- формується в 
дитячих і юних роках як наслідок хибного виховання, фізичного каліцтва чи 
життєвих невдач. Надмірна суворість батьків і виховників, нсзаслужеие 
пониження і зневага, брак успіху в починах - все це може на усе життя зламати 
дитину. Батьки, що виховують дитину занадто строго і ті, що розпещують дітей, 
роблять їх рабами почуття меншовартості: ці діти стають нездібними 
поборювати життєві труднощі" [9].

ІЦо ж стосується власне українців, то тут причин почуття національної 
меншовартості багато. Передусім, це наслідки довгого життя в неволі. Поляк, 
росіянин для українця завжди був паном, і мова його була панською, а наша - 
мужицькою. Нас виховували у дусі покори і приниження перед "старшим 
братом ” , наші герої зображені в літературі як п’яниці і малоосвічені люди.

“Українські батьки в діаспорі мусять пам’ятати, що тут більше, як на рідних 
землях, є пригожа почва для поширення почуття меншовартості, а особливо-в 
молоді. Успішним засобом боротьби проти цього є національне виховання в хаті 
і школі Українознавства. Наша молодь уподібнюється до чужого оточення, 
цурається свого і виникає конфлікт між нею і батьками, який породжує почуття 
мсншовартости: у батьків тому, що вони тратять авторитет у дітей, а в дітей 
тому, що батьки не знають чужої мови і різняться від них. Такий стан може 
привести до винародовлення нашої молоді. Щоб недопустити нього, батьки 
мусять» дати дітям дбайливе виховання, познайомити їх з нашим славним 
минулим і високою культурою” [9].
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Впливам чужого довкілля кожна українська сім ’я і рідна школа повинні 
про і ис гавити живі і сильні національні традиції і показати всю велич української 
культури та історії. Від цього залежить наше майбутнє як нації.

Основними причинами денаціоналізації української молоді в Канаді 
(.Петрів ьяажає такі:

1. умовиии життя і виховання молоді в Канаді;
2. відпошеняя батьків до релігійног о та національного виховання;
3. слабкий духовний зв’язок нашої молоді з Україною;
4. духовна наснага молодого українського покоління у Канаді;
5. ставлення державних чинників до етнічних груп у Канаді.
Українсько-канадські педагоги постійно наголошують на особливих

умовах, в яких виховується молодь, підкреслюють необхідність використання 
специфічних засобів і методів її виховання.

“До молоді, народженої і вихованої в діаспорі. - підкреслював І.Петрів. - не 
можна ставити тих вимог, що ставляться до молоді в Україні. Ця молодь 
вихована на свободі, добробуті, в новій демократичній школі і новими 
методами, спрямована на шлях практицизму, самостійності думки і почуття.

Але забувати при цьому, що у неї українські корені, неприпустимо. Цьому 
повинні слугувати всі наявні в Канаді методи і засоби. Це українська церква з її 
живими і діяльними традиціями, дитячі і молодіжні організації, Рідні школи, 
курси і кафедри українознавства в університетах, вагомість української 
національної групи Канади. Цим дійсним українським життям у Канаді треба 
зацікавиш  наше молоде покоління. Ця українська дійсність дасть молоді основи 
життя і праці, дасть мету життя і буде поштовхом до її національної зрілості та 
повноцінності” [10].

Головним чинником у створенні такої атмосфери, у вихованні національної 
свідомості української молоді в Канаді, на думку канадських педагогів, є 
родина, рідний дім. “Батьківський вплив, батьківська щира національна 
постава, батьківський приклад любові і пошани до рідної мови, а при цьому 
вмілий і тактовний педагогічний підхід цс буде перше й найсильніше забороло 
проти асиміляціїйних впливів, - вважає І.Петрів, - Коли дитина від раннього 
дитинства чує в рідній хаті від батька і матері рідну українську мову, коли 
батьки звертаються до дітей по-українськи і на вулиці, говорять нею сміливо, без 
вияву меншовартості!, а навпаки, з почуттям рівноцінності, то діти будуть 
гордитися своєю рідною мовою ”[10].

Отже, найперша причина мовної асиміляції українських дітей у Канаді- це 
їхні батьки, їх несвідомість та почуття меншовартості, а також невмілий 
педагогічний підхід. Туї потрібна моральна підтримка самих батька-матері 
щодо національного виховання своїх дітей. Почуття рівноцінності своєї нації і 
своєї мови, опанування українською літературою, знання української дитини, 
дитячої літератури і основних відомостей з дитячої психології і педагогіки 
допоможуть їм виховати своїх дітей свідомими українцями.

Сучасна українська молодь у Канаді - це діти свого часу і вільного світу. 
Вона вивчає тільки те, що буде їй корисним у житті і дозволить вільно існувати. 
Тут основним аргументом мусить бути те, що, живучи в країні великих 
можливостей, вона повинна використати всі засоби для підтримки українського
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народу в його вільному розвитку. До ц іє ї праці молодь мусить б\ти і о ва 
постійно, а, отже, маг зберегти українську душу й українську мов\

Розмірковуючи з цього приводу. І. Петрів пише: “Правдою с те. щ о мож на  
виховати дитину в українському національному дусі й без знання української 
мови. Однак правдою є, що виховання без знання української мови не с цілком  
національним, бо ж знання української мови є одною з найважливіших ділянок  
національного виховання. Адже мова визначає окремішність нації, вона 
віддзеркалює душу нації, бо вона побудована на духових окремішностях нації.

Бажаючи добра нашим дітям, мусимо поставити греблю перед нашим 
домом, нашою школою, нашими молодшими організаціями та нашою церквою 
яка спиняла б асиміляційний вплив чужої мови”[11].

Слушні міркування й пропозиції шодо формування в української молоді 
національної свідомості висловлює відомий педагог І.Головінський: “Щоб 
запобігти процесові денаціоналізації, слід зрозуміти скомпліковані проблеми дій
сності. Не досить вимагати від дітей, шоб вони любили Україну так, як ми її 
любимо, але треба ще зрозуміти, шо для дитини замало аргументу вати, що вона 
має шанувати і любити українське середовище тільки тому, що воно українське. 
Треба на ділі гак поступити, щоб дитина сама прийшла до переконання, що 
українці дорівнюють або й перевищують чужинців. У тому випадку велику роль 
можуть відіграти батьки і молодечі організації” [12].

Щ об виховати молодь у національному дусі, вважає І.Головінський, треба 
самому мати почуття патріотизму і самопошанування і бути об’єктивними в 
оцінці тих, що інакше думають, аніж ми. Він, зокрема, висловлює конкретні 
поради, як добитися найкращих результатів у формуванні національної 
свідомості, і при цьому наголошує, що “в національному вихованні треба 
примінювати методи, відповідні до рівня умового і психічного розвитку дитини. 
Умовий розвиток поступає такими етапами:

а) наслідування;
б) конкретне думання;
в) абстрактне думання, себто є час у житті родини, коли батьки повинні 

звернути найбільшу увагу на свою поведінку та устаткування в себе вдома. Ди
тина намагається наслідувати і ідеалізувати своїх батьків і коли така дитина в 
хаті чує тільки українську мову, коли батьки з повагою ставляться до всього, що 
українське, коли дитина бачить довкруги себе українські вишивки, книжки і т.п., 
то така дитина буде шанувати і любити усе, що українське” [12].

Досить часто автори публікацій у журналі “Життя і школа” спираються на 
досвід старших поколінь, який, на їх думку, допоміг українській громаді в 
Канаді зберегти свою етнічну самобутність й водночас утвердитися як 
громадяни цієї держави, для яких вона стала прибраною Батьківщиною.

Заслуговують на увагу з цього приводу роздуми І.Го.ісвінського: “Коли 
наші перші емігранти вибирались на чужину, брали з собою Евангелію, Кобзаря 
та грудку рідної землі. Велика символіка і глибока наука криється в тому для 
нас. А наші діти відчужуються від нас, відходять від суспільності і української 
справи. З кожним днем вони чимраз більше асимілюються до чужого середовища 
й стають нам чужими. І вже навіть не згадують про Евангсліс і рідну землкУ' [13].

З тривогою писав про цей болісний процес і Григорій Голіян: “У той час, 
коли старий Іван ще далі носить у серці гомін рідної землі, його синок

*
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морочить собі голову звуками чужої пісні. Він мріг про золотий годинник, ровер 
і авто найновішої марки, ходить до кіна. Згодом він зовсім звільнюється з-під 
опіки батьків. Додому приходить тільки добре поїсти і виспатись. Вкінці 
приневолює він своїх опікунів засвоїти собі новий стиль і жде на їх ... 
спадок” [13].

Отже, стверджую ! ь провідні педагоги української діаспори в Канаді,- 
родина - найважливіша інституція, від якої залежить, чи майбутні покоління 
будуть свідомими українцями, чи асимілюються, загубляться в чужому світі. 
Прищеплені в дитинстві цінності та ідеали визначають напрямок діяльності 
людини на все життя. Тому дуже важливо, щоб вони мали національний зміст і 
характер.

Другим бастіоном національного виховання молоді на чужині с рідні 
школи. Тільки недалекоглядні батьки можуть заперечити їх величезне значення й 
роблять злочин проти власної дитини, якщо не посилають її до рідної школи.

Українська школа, наша преса, українська книжка і духовне слово - це теж 
один із важливих і успішних засобів боротьби з денаціоналізацією.

‘Всі ми мусимо протиставитись з усісю рішучістю загрозі винародовлеиня 
дітей, бо всі ми в більшій чи меншій мірі винуваті. Всім нам треба належно 
відчути ту загрозу та взятись до протидії так, як робили колись наші селяни, 
коли йшло про рятунок села від пожежі чи повені. Про це мусять пам’ятати бать
ки, школа, церква, а далі всі наші іромадські установи і молодечі організації” 
[14].

Мабуть, саме через цс прагнення зберегти свою етнічність в умовах 
діаспори перед українською громадою Канади гостро постало питання 
двомовності. Педагоги, залежно від того, де вони народилися і формувалися як 
особистості, по-різному ставляться до нього.

Зрештою, з проблемою двомовності український народ зустрічається не 
вперше. Але якщо це явище панувало на історично українських землях, тут не 
було особливої небезпеки. Хоча міста і були під впливом чужинської мови, зате 
в домівках і селах люди дотримувалися рідної мови і були здебільшого 
одномовними.

В умовах діаспори все значно складніше.Коли рідну мову підтримують 
батьки і всі члени родини розмовляють по-українськи, а другій мові не надають 
першості, це називають позитивним двомовним виявом. У такому випадку й 
пізніше вивчена англійська не вплине на важливість української мови, 
підкреслить її рівноправність і дитина знатиме дві мови без перешкоди для 
рідної.

Якщо ж рідну мову замінено другой^ надано їй поваги як важливішій, більш 
значущій мові, такий двомовний вияв викликає почуття меншовартості до 
всього українського .

Американські вчені-психологи Кумінс, Лямберт, Кагіл прийшли до 
висновку, що першою мовою в родині, садочку і початковій школі має бути 
мова батьків. Лише тоді, коли рідна мова добре опанована, можна вчити другу 
мову.

Але українці через різні обставини не змогли створити навіть початкової 
української школи, А це має колосальне значення для закріплення мови і 
виховання національного почуття, національної свідомості.
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Якщо відповідні українські чинники зуміють у с п іш н о  протистояти 
асиміляції і дискримінаційним заходам і водночас піднести загальний рівень 
національної та політичної свідомості, в першу чергу серед батьків і о іі б\ іе 
надія, т о  ше щось можна будувати в майбутньому, примножувати збережене ві і 
попередніх поколінь.

Педагоги та громадсько-культурні діячі наполегливо шукають виходу з 
такого складного становища. Скажімо, С.Зощук вважає. що “перш за все 
потрібно знести двомовність як замах на плекання рідної мови і культури і не 
пристосовувати до чужого впливу. Такий підхід спричинюється до поширення 
меншовартості серед дітей українців, а тому він не повинен домінувати в 
українській ш колі” [15].

Слушні пропозиції, на наш погляд, висловлює В.Луців: ‘Щоб покінчити } 
питанням двомовности, слід перебудувати родинний дім і рідну школу. Треба 
внести до однієї і до другої більше української культу ри і цивілізації. Про це слід 
пам’ятати, а тоді нам нічого боятися, що наша дітвора пропаде д ія  української 
спільноти, що позбудеться нашої духовости та відречеться рідної мови. 
Українська мова буде мази своє почесне'і тривке місце в українській родині, 
організації і школі, а англійська - в уряді, школі і мішаному товаристві. Така 
розв’язка справи найбільш корисна для української спільноти, як теж і для 
Канади” [16].

Для розв’язання даної проблеми В.Луціїв пропонує такі заходи:
• “Українські батьки спершу, заки дитина піде в державну англомовну 

школу, докладуть усіх зусиль, щоб навчити дитину рідної мови.
• Подбати про відповідну розвагу для дітей у тому віці, як теж про 

відповідне оточення - найкращих українських дитячих садків.
• У вечірніх рідних школах і вдома по науці слід припильнувати і подбати, 

щоб дітвора говорила виключно українською мовою. Робити це тактовно, без 
пресі й.

• Подбати про добрі педагаїічні сили для шкіл, реформувати програми 
навчання та шкільні підручники.

• Брати участь батькам, виховникам та вчительству масову участь в 
справах, щоб зарадити лиху при відповідному веденні справи у майбутньому.”

Рятувати треба те, що ще врятувати можна. Рятувати все наше, рідне, не 
дати йому змішатись з іншим, чужим і не помінятись з ним. Тому, вважає 
М .Ломацький, треба докласти усіх зусиль, щоб “батьки були для дітей нашими 
батьками, діти для них “нашими” дітьми, щоб українські хати стали нашими для 
зич, хто в них проживає. Щ об хати самим своїм виглядом буди наші, щоб і дух у 
них був наш. Щ об дзвеніла в них наша мова й пісня; замість ступлюючого 
телевізора був патифон з нашими пластинками, на езінах-навішані образи- 
картини, на стелі і стінах - наші вишивки, на поличках - наші книжки і газети. 
Щ об діти виходили з хаги з „наш им” і до “нашого” в ній вертались. Щоб 
українські школи були “нашими” по змісту, духу і мові. Щ об у нашій школі наш 
учитель говорив до наших дітей і навчав їх нашою мовою. Щоб у кожному разі 
було нашого так багато, аби перевищувало чуже” [2].

Для формування національної свідомості в умовах діаспори (та й не тільки) 
слід використовувати всі чинники, всі форми, методи й засоби, які можуть дати 
позитивні результати.
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Пов'язання дитини з рідною землею, з народом вузлами щирої, приписової 
любови і пошани до культури, вдачі, героїчної боротьби за волю. Наприклад, 
часто в нас порівнюють козаків з ковбоями, тим часом це велика помилка. Слід 
з'ясувати, що козаки вважали себе лицарями, зобов’язаними боротися за віру 
хрисюву, правду і волю свого народу, а не просто хизувалися відвагою. Коли 
дитина цс зрозуміє - вона буде пишатися своїм козацтвом" [17].

Дуже важливо в умовах чужини, іншомовного оточення піклуватися про 
високу місію материнської мови, яка с основним чинником вияву національної 
свідомості людини, її патріотизму. З цього приводу цілком слушні думки 
висловлює на сторінках журналу “Ж иття і школа" П .Ковалів: “Хоч би куди нас 
доля не закинула, хоч би па який обмежений час, всі ми, як вірні сини цілого 
українського народу, мусимо пам’ятати, що рідна мова - душа наша, душа 
нашого народу , нашої нації. І ми не маємо ніякого права зрікатись свого на 
користь чужого в ім’я тимчасових успіхів особистих дітей. Ми не тільки окремі 
індивіди, ми - члени нашої спільноти, члени нації. Нашим священним обов’язком 
є оберігати дух нашої нації на чужині, зберегти нашу мову. Звідсіля наше гасло: 
“Любімо рідну мову, але її поважаймо чужі мови". Нехай це гасло буде нам 
провідною зіркою в нашому важкому скитальському житті" [17]. Кожен народ, 
що живе на своїй рідній землі, виховує молоде покоління в любові та пошані до 
своєї Батьківщини. Крім родинного дому про це дбає уряд, школа, виховні 
організації. Та ж молодь, що народилась і виросла далеко від рідної домівки, 
перебуває під сильним впливом чужої школи і культури. Тому вона буде такою, 
якою її виховають, а для цього слід віддати багато сил, уваги і терпіння усім, хто 
причепннй до формування світогляду, життєвої позиції.

“Найважливішим статутом у вихованні молодого покоління є і все буде 
патріотизм, щоб наша молодь ніколи не забула, хто ми є, яка наша справжня 
Батьківщина та який наш обов’язок супроти неї, без огляду на те, де ми живемо, 
до якої школи ходимо, які книжки читаємо та в якому середовищі перебуваємо.

Про це не можна забувати тепер, коли багато наш ої молоді відходить від 
свого коріння, що, з одного боку, викликає осуд, а, з іншого, закликає батьків і 
вихователів до свідомих дій і заходів, щоб утримати молодь біля свого кореня.

Тому належне знання рідної мови, історії і культури, свідомий патріотизм 
свого народу є запорукою д ія  молодого покоління в тому, що, не зважаючи на 
різні привабливі спокуси, воно таки залишиться вірним своїй родині і своїй 
рідній Батьківщині -  Україні”[27].

Ми повинні пам 'ятати, що Україна в своїй історії переживала світлі і темні 
моменти. Її сили гинули в боротьбі з ворогом, але не гинула слава, не пропадала 
національна свідомість, захищалася державницька ідея.

Навіть у період найбільшого поневолювання, переслідувань і утисків не 
втрачалася національна свідомість, не забувалися громадські і державницькі 
обов’язки. 1 горе нам, якщо ми не збережемо цс дорогоцінне надбання віків 
національний патріотизм, цей дороговказ для справжнього українця на все 
життя незалежно від того, де він у даний час проживає: на рідній землі чи у 
діаспорі.
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SUMMARY

RUSNAK I.S.
TH E FORM ATION OF THE UKRAINIAN YOUTH MENTALITY IS THE MAIN 

PO IN T IN T H E  ACTIVITY O F TH E UKRAINIAN TEACHERS IN CANADA
The authoi analyses the problem of the formation of the Ukrainian youth 

mentality in C anada.
At first, it is said about assimilation of the Ukrainians in the conditions of the 

diaspora, their loss o f the national dignity sense; the methods of overcoming of all 
these negative tendencies; the activity of native schools; the Ukrainian country- 
studying courses; the increasing role of the family in the upbringing of the young 
C anadian Ukrainians generation.

Кобилянська Л.І.
СТА Н О ВЛЕН Н Я У К РА ЇН С ЬК О Ї П О ЧА ТКО ВО Ї ОСВІТИ НА БУКОВИНІ (

К .Х У Ш  -П О Ч .Х Х  СТ.)
Історичний поступ кожного народу, його роль та місце у прогресі 

людського суспільства визначається різного роду чинниками. Важливе місце 
серед них займаю ть “школа та освіта - основні елементи кожнбі культури’ [1]. 
Ш кільництво є невід’ємною складовою, фактором й результатом національно- 
культурного відродження нації, перебуває в тісному взаємозв язку і
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взаємозалежності з економічними, суспільно-історичними обставинами, що у них 
розвивається певний народ. ф

Буковина - споконвічна українська земля - впродовж століть знаходилась 
під гнітом Молдавської держави, Туреччини, а згодом у складі Австро-У горської 
імперії. Система української народної освіти формувалася у краї в складних 
історичних умовах, однак в к. XIX століття буковинські українці вийшли на 
рівень європейської освіченості, маючи розгалужену сітку початкових 
(народних), середніх шкіл, фахових навчальних закладів та ‘'високу школу” - 
університет.

Корінням культура й освіта Буковини сягає часів Галицько-Волинського 
князівства, частиною якого вона була. Три століття українська культура 
залишалася панівною в Молдавській державі, про що свідчить хоча б той факт, 
що українська мова була офіційною як у церкві, гак і в державних установах. 
Рівень освіти підтримувався діяльністю значної кількості монастирів, при яких 
працювали школи для підготовки кандидатів до духовного стану. Стійкою 
залишалася й традиція переписування книг, яка зберігалася не лише в 
монастирях, а й у середовищі сільських священиків. “Путнянська Євапгілія” - 
перша рукописна пам’ятка з виразними ознаками тодіш ньої української 
літературної мови - яскраве цьому свідчення. З виникненням книгодрукування 
потреба у книгах задовольнялася виданнями зі Львова, Острога, Києва, 
Чернігова. Стрятина. Після приєднання Буковини до Австрії у 45 селах краю 
було виявлено 115 книг кириличного друку ХУІ-ХУШ  ст.[2].Великий вплив на 
культурний поступ краю справляв його тісний зв’язок з Великою Україною. 
Відомий факт, що київський митрополит Петро Могила надіслав в Молдавію 
ченців і кваліфікованих учителів, які заклали цілу низку духовних і світських 
шкіл. М олдавський господар і бояри надавали значну матеріальну підтримку 
Львівському Ставропігійському братству, записувалися у його члени, а 
чернівецький староста навіть обирався сеньйором братства [3].

У другій половині ХУП ст. історичні обставини (занепад козацької держави, 
посилена колонізація румунського елементу з Семигороду і південної Молдавії) 
несприятливо позначились на українській культурі в краї. Денаціоналізація 
досягає найвищого прояву у південній Буковині, де українська мова витісняєт ься 
румунською. Своє національне обличчя, “питому українськість” вдалося па 
довший час зберегти у Північній Буковині в умовах постійних змагань з 
румунським елементом.

У момент прилучення Буковини до Австрії (конвенцію між Туреччиною і 
Австрією про передачу Буковини було підписано 7 травня 1775 p., хоч фактично 
край був зайнятий 31 серпня - 2 вересня 1774 p.), остання була абсолютною 
монархією, уряд якої проводив політику централізації та асиміляції 
пригноблених народів, що входили до її складу. Буковина ж в економічному. 
політичному й культурно-освітньому аспектах являла собою “глухий закуток” . 
Констатуючи загальний, досить низький рівень освіти в краї, треба вказати на 
існування таких форм освітніх установ та види навчання - монастирські 
початкові школи, “дяківські школи” та приватне, домаш нє навчання. Д ля потреб 
християнської церкви освічені люди готувалися при монастирях. У краї діяло гри 
школи - монастирська в Путні, владича в Радівцях та мигрополича в Сучаві. 
Нанвідомішою серед них була монастирська школа у Путні, в якій крім навчання
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читання письма й Закону Божою, вивчали часослов, псалтир оклол 
молдавський і руський катехиз.ми, граматику, землепис, риторикч істор.к 
церкви, теологію [4]. Початки елементарних знань селянським дітІм давати 
“дяківські школи". Число їх було мізерне, а зміст освіти зводився до навчання 
ч итати  за церковними книгами й письму, а іноді рахункам та церковному співоаі

Після зайняття Буковини австрійська влада запровадила в краї тимчасову 
військову адміністрацію (впродовж 12 років), а військові губернатори генера їй 
Габрісль фон Сплсні та Карл фон Енцснберг внесли значний вклад \ покращення 
політико-адміністративного й культурного становища. Перші значні кроки на 
шляху розвою шкільництва було зроблено саме у ці роки - цивілізаторська місія 
австрійських генералів полягала у запровадженні у першу чергу німецьких шкіл. 
Так. в урядовому повідомленні від 18 грудня 1774 р. генерал Сплені прэпонус за
снувати 4-класові латинські школи в Чернівцях і Сучаві, духовну семінарію у 

Радівцях і вищий навчальний заклад для “шляхти” в Чернівцях [5]. Дозвіл на 
заснування німецьких і латинських шкіл у Чернівцях і Сучаві прийшов від 
віденського уряду у 1783 р. Станом на 1 квітня 1780 р. на Буковині було 5 шкіл - 
дві в Сучаві (молдавська і грецька) та по одній у Чернівцях, Радівцях і Путні [6]. 
Утримувались вони новоствореним шкільним фондом, однак ні зміст освіти, ні 
методики викладання окремих предметів, ні навчально-матеріальна база цих 
шкіл не витримували критики. Документи фіксують ще й існування у цей час 
волоських шкіл в Сереті, Кимполунгу, однак вони то діяли, то зачинялися через 
недостачу учительських кадрів. Саме тому генерал Енценберг у 1782-1783 pp. 
розробляє проект заснування гак званих шкіл “нормальних". Відвідання 
Буковини цісарем Йосипом II навесні 1783 р. *та організація православного 
релігійного фонду стали важливими об’єктивними передумовами позитивних 
змін у шкільництві.

Проблему учительських кадрів генерал Енценберг пропонував вирішити, 
запросивши вчителів з Семигороду, однак цьому противився владика Херескул, 
який боявся, що вони виявляться католиками і справлятимуть негативний вплив 
на православну молодь. Для зміцнення світського впливу на освіту 
розпорядженням генерала шкільний фонд перейшов з рук владики до його 
власних і саме ним запропоновані учительські кандидатури були запрошень на 
Буковину. У грудні 1783 р. в край прибули 2 учителі, а впродовж 6 тижнів - кінці 
січня 1784 p.- відкрито 2 мові школи в Чернівцях з учителем Антоном де Маркі. 
в Сучаві з Францем Таллінгером [7]. Нові навчальні заклади та їх учителі одразу 
зіткнулися з великою проблемою - “автохтонні" православні діти не дуже 
вчащали до тих шкіл, гострою була й нестача підручників а на перших порах 
учителі не володіли крайовими мовами. Енергійні заходи генерала Енценберга, 
як от роздача безкоштовно шкільних книжок та приладдя, премії учням, які 
старанно навчалися, цінні подарунки, одяг, пожвавили відвідування шкіл. У 
короткий сірок пройшла диференціація цих перших шкіл - частина з них стали 
тривіальними, тобто такими, що навчали trivium - читанню, письму й рахункам, 
а діючі нормальні школи перетворені в учительські препаранди. За короткий час 
поступ шкільництва став очевидним: у 1785 р. відкрита ще одна школа в Сереті, 
1786 р. - у Заставні, Путилові, Кимполунгу, 1788 р. - у Раранчі, Кіцмані, 
Вашківцях і Фратівцях - усі ці школи були тривіальними, 'себто народними [8|. 
Отже, у 1788 р. у краї діяло 2 нормальні взірцеві школи і 10 повітових народних.
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Отже, в період військової адміністрації на Буковині були закладені тривкі 
підвалини для дальшого розвою шкільництва, однак принципове невизнання 
владою української більшості населення призвело до тою , що в жодній з цих 
шкіл українська мова не була викладовою, “а ціла наука руского язика обме
жувалася лише на катехизмі” [9]. Германізація освіти та спирання на 
румунський елемент стали можливими через слабку національну свідомість і а 
згуртованість українців, непоінформованість і деякі тенденційні заходи 
авсірійської влади.

Час військової управи краю змінився цивільним після другого відвідання 
Буковини цисарем Йосипом II у липні 1786 р.6 серпня 1786 р. він видав 
розпорядження про адміністративне прилучення Буковини до Галичини, 
офіційний цисарський декрет від 1 листопада 1786 р. був здійснений І лю тою  
1787 р., коли край став окремим округом Галичини. Нові історичні обставини 
безпосередньо вплинули на шкільнипгво - історики освіти (С.Смаль-Стоцький.
В.Сімович, М .Кордуба, М .Гарас, А.Ж уковський) оцінюють цей період як 
особливо негативний із значними наслідками для подальшого розвитку краю, 
справедливо вказуючи, що “об’єднання Буковини з Галичиною у одне 
адміністративне ціле могло мати корисний вплив на розвиток українського 
шкільництва, якщо б долею цих двох провінцій керували українці” [10]. До 
зовнішних факторів зміни освітньої політики слід віднести також революційні 
події в Європі - Велику французьку революцію, наполеонівські війни, Віденський 
конгрес, визвольні змагання грецького народу проти турецького поневолення 
Австрія уявляла собою приклад реакційної монархії, уряд якої на чолі з 
канцлером Клемснсом Метерніхом проводив тоталітарно-централізаційну 
політику, придушуючи будь-які національні і соціальні прояви серед підданих 
народів. Як вогню боячись росту свідомості, згуртованості на національному 
грунті, австрійська влада запровадила “новий курс культурної політики” , який 
на Буковині виявився у насильницькому насадженні польської мови, культури і 
особливо католицизму' з метою якнайлегше денаціоналізувати українське 
населення.

Серед перших заходів, які визначили тенденцію розвитку шкільництва на 
цьому етапі, було скасування шкільного примусу в 1793 р. і розпорядження 
львівського уряду про те, що заснування й утримання народних шкіл 
“предоставляется (свободной воле громад” [II] . Станом на 1792 рік на Буковині 
було 32 народні школи і планувалося відкриття ще 28, а після згаданих 
розпоряджень їх чисельність зменшилась до 15. Передача керівництва народною 
освітою в руки латинської консисторії згідно державного закону 11 серпня 1805 
р. та перетворення у 1812 р православних народних шкіл в католицькі училиша 
сприяли полонізації та окатоличенню буковинських українців через народне 
шкільництво.

Особливий удар прийшовся на долю народних учителів - вони зазнали 
значних переслідувань за віру. Небезпека втрати посади змуш увала деяких з них 
йти на компроміс із власною совістю, польщитися заради шматка хліба. Однак 
відсоток таких учителів був незначний: більшість не зрікалися свосї віри, школи 
закривали, а натомість з Галичини запрошувалися учителі поляки. У тогочасних 
школах українською мовою вчили лише релігії, а після розпоряджень
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львівського уряду 18І6-ІХІ7 pp. українська мова була ліквідована в головних 
згодом і у більшості народних шкіл, виклаловою мовою запроваджено п о л ь с ь к у

На таку шкільну і національну політику австрійської влади на Бчковнні 
українське населення реагувало двома способами. Українці чим далі тим менше 
посилали дітей до чужої громадської шкоди, гПцоб зовсім не позбавдяти їх освіти 
- засновували приватні школи з українською викладовою мовою, які утримували 
власним кош ю м, гак звані дяківки Вчителювали у таких школах переважно 
самоуки - сільські дяки, їх завданням було навчити дітей читати по церковних 
книгах, а також церковного співу. Документи фіксуюіь факти, шо громадські 
школи були порожніми, натомість '‘до таких шкіл горнулася дітвора дуже 
радо”[12]. У цих школах звучала рідна українська мова, дяки навіть самі 
компонували необхідні підручники.

У 1818 р були запроваджені також “повторяючі школи” , які повинні були 
відвідувати юнаки та дівчата до 17-річного віку. Очевидно, вони ігнорувалися 
населенням, тому шкільна влада змушена була у 1848 р. підтвердити їх існування 
новим розпорядженням.

У 1820 р. розпочалася завзята боротьба між чернівецькою православною 
консисторією і католицькою у Львові щодо релігійної опіки над дітьми, яка 
завершилась у 1844 p., коли (за домаганнями о. Євгена Гакмана) цісарським 
розпорядженням православні школи було вилучено з-під нагляду латинської 
консисторії у Львові і передано під руку православної у Чернівцях. Відбувся 
поділ Буковини на 3 повіти -Чернівецький, Радовецький і Сучавський, два 
останні відійшли до відома православної консисторії. Здобутками цього періоду 
вважаємо функціонування заснованої ще в 1784 р. православним релігійним фон
дом тривіальної школи, реформованої у православну хлоп’ячу в Чернівцях та 
заснування стараннями владики Гакмана православної учительської препарандн 
у 50-х р.

Події “весни народів” 1848 p., мали вплив на політичну, соціальну та 
культурну політику в краї. Саме в цей час “український елемент виступив як 
суб’єкт, що співвирішував долю цієї землі” [13]. Скасування панщини у 1848 р. 
вибори до першої Д ержавної Ради у Відні, нова хвиля повстання під 
керівництвом Л ук’яна Кобилиці, пробудження національної інтеляї енції, а саме 
свяіценичого стану (так звана “революція”), боротьба за адміністративну 
автономію краю - всі ці події безпосередньо спричинилися до якісних змін у 
народний освіті. Проголошення Буковини автономним краєм воєводством 26 
березня 1861 р. знаменувало початок важливого історичного періоду, у якому 
почалось організоване українське життя, посилилась національна свідомість 
буковинців у всіх площинах культурного, громадського, церковного та 
політичного існування.

На момент, коли Буковина стала коронним краєм Австрії, у ній було 4 
головні школи (2 в Чернівцях та по одній у Сучаві й Сереті), 32 тривіальні. 1 
протестантська і 1 вірменська. Фреквенція (відвідування) цих шкіл була дуже 
низькою. Наприклад, до школи у Кіцмані в 1793 р. ходило 94 дитини, а в 1866 р. - 
лише 44. “Перелом” у шкільництві на користь його розвою стався з початком 
законодавчого оформлення народної освіти. Закном від 25 травня 1868 р. 
церковні власті усунено від нагляду над школами, цю функцію перебрала держа
ва. Закони 21 і рудня 1867 p., а особливо стаття 17. у якій йдеться про свободу
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науки і визнається беззаперечне право держави щодо нагляду над усіма школами 
і ‘закладами виховничими", а права духовенства обмежено лише наглядом за 
викладанням науки релігії, а також артикулом 19 - “Всі народності с 
рівноуправнені. мають ненарушиме право на плекане і удержане своєї 
національності і мови, що отже всі краєві мови рівноправні в школі, уряді і 
публічнім житті, а коли в якім краю жиють кілька народностий. го публічні 
школи мається устроїти гак, щоби без примусу до науки другої красвої мови 
кожда з тих народностий мала потрібні средства для освіти у своїй матерній 
мові” [14], стимулювали боротьбу буковинських українців за відкриття шкіл з 
рідною викладовою мовою. Світський характер освіти підтвердив і державний 
закон 14 травня 1869 р., а також новела до нього від 2 травня 1883 р. “Закон про 
нагляд шкільний” 8 лютого 1869 р. встановлював нову структуру управління 
народним шкільництвом: місцеві шкільні ради - повітові шкільні ради - краева 
шкільна рада; функції кожної з цих ланок були чітко визначені. Із врахуванням 
специфіки краю, в результаті дискусій у Краевій Ш кільній Раді був прийнятий 
“Закон щодо регуляції заснування, утримання й відвідання публічних шкіл 
народних”, узгоджений з Краєвим Сеймом та підписаний цісарем Францом- 
Йосипом ЗО січня 1873 р. Визнаючи учителя центральною фігурою освітньо- 
виховного процесу, в цей же день було підписано ще один важливий “Закон 
щодо регуляції правових стосунків учительського стану в публічних народних 
школах Герцогства Буковини” .

Позитивні зрушення торкнулися перш за все кількості народних шкіл: у 
1870 р. їх було 116, а в 1871 р. - 167 і більшість з них з викладовою німецькою 
мовою. Документи фіксують значні недоліки та порушення у функціонування та 
відкритті шкіл - брак спеціальних приміщень, нестача підручників, навчального 
приладдя, відсутність добре підготовлених учителів і слабке охоплення дітей 
шкільного віку навчанням. Негативні моменти підкріплювались ще й тим, що 
народні школи довгий час не мали відповідного нагляду, бо красвими 
інспекторами призначалися “знімчені чехи” і повітовими інспекторами були теж 
не українці, за виключенням призначеного ще на першому засіданні Краєвої 
Ш кільної Ради 10 липня 1869 р. Юрія Фсдьковича. Сітка шкіл була також не
однорідною: гугота їх збільшувалась у містах, містечках та великих селах, а у 
віддалених, або малозаселених повітах - була значно нижчою. Статистика 
1887/1888 навчального року свідчить, що на Буковині діяло 272 народні школи, з 
них українських - 92. Слід відзначити, що з 92 шкіл лише І - чо гирикласовою, 
дві 2-класові, а решта 89 - однокласівки [15].

Румунізація і германізація початкової освіти йшли поруч, не даючи змоги 
розвиватись українській школі. Якщо германізація торкнулась головним чином 
міських та мішаних шкіл, то румунізація заполонила буковинські села. З ’явився 
навіть термін “загрожене ш кільництво” . Численні публікації
найавторитетнішого пресового органу краю газети “Буковина” свідчать про 
численні факти насильницької румунізації освіти. Так, у с. Чагор Чернівецького 
повіту зареєстровано 1.300 українських і 510 румунських діти, а викладовою 
мовою в школі - румунська. В с. М ихальче Чернівецького повіту кількість дітей 
була відповідно 2.200 українських і 107 румунських, а української мови в школі 
не вивчали. В с. Чориівка не зафіксовано жодної румунської дитини, а викладова 
мова в школі - румунська. На 8 українських громад Сучавського повіту не було
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жодної української школи. Десятиліттями українці вимагали засн\вання 
української школи в столиці краю - Чернівцях Зрушеннями на цьом шлях-- 
стало розпорядження Краевої Ш кільної Ради 23 листопада 1897 р про 
групування дітей у двох нижчих класах за національністю і навчання рідною 
мовою та ухвала міських властей про відкритій двох українських шкіл у 1909 р

Поступ шкільництва продовжувався невпинно - у 1896 р. на Буковині було 
лише 29 громад, де б не працювала школа, а перед першою свіювою війною - 
жодної (для порівняння у Галичині таких громад було близько 500). Звії 
адміністративної комісії про діяльність К раєвою  Відділу в галузі шкільництва за 
1896 р. фіксує 128 українських (на противагу 108 румунським і 36 німецьким) та 
63 мішані школи, в яких українська мова була однією з найвикладових[16]. 
Відзначається значний і сталий ріст кількості багатокласових шкіл і планомірне 
зменшення одпокласівок. Краєва влада всяко стимулювала розвиток почаїкової 
освіти - за період 1884-1889 рр. відкрито 11 українських шкіл з 86 класами, 
громади українських сіл отримали субвенції на будівництво шкільних будинків у 
сумі 14.500 зр., а безпроцентних позичок - 60.450 зл. лише за один рік. У 
1897/1898 навчальному році в Буковині діяло з 349 народних шкіл 147 з 276 
класами українських та українсько-німецьких шкіл (без урахування українсько- 
румунських га тримовних), з них власне українських - 135 з 244 класами [17]. Ріс і 
українських шкіл відзначається щорічно - в 1900 р. їх вже було 145 (не 
враховуючи 28 мішаних), в 1906 р. з 350 шкіл 150 власне українских, в 1910р.) - 
160. Основним недоліком всіх існуючих шкіл була їх малокласовість, але це 
залежало лише від ф інансової спроможності громад, змоги самих селян 
вибудувати великий шкільний будинок. Однак позитивні зрушення у свідомості 
народу вже почали відбуватися, так, наприклад, у Руському Банилові господар 
Василь Колотило збудував власним коштом “мурований шкільний будинок враз 
зі всіма будинками господарськими” [18]. А 9 грудня 1902 р. в народній школі с. 
Ж алова обдаровано 43 бідних, але старанних дітей теплою одежею. Суму в 160 
корон склали особисте пожертвування урядового комісара Івана Гояна, видатки 
з громадської каси та з фонду голови місцевої шкільної ради дідича Олександра 
Гояна [19].

Значному розвиткові шкільництва сприяли також факти допущення ук
раїнців до керівництва та нагляду за освітою. Інспекцію всіх українських шкіл 
було доручено з 1 січня 1896 р. 0 .Поповичу, повітовими інспеторами стали Іларій 
Сгратичук у Кіцмані, Григорій Никорович у Вижниці, Микола Спинул у 
Вашківцях. Членами Краєвої Ш кільної Ради були у різні роки проф. Є.Пігуляк, 
д-р С .Смаль-Стонький, о .ісидор Воробксвич, радник. Монастирський. У 1904 
році українці засідали у всіх повітових радах, а у Вижницький, Вашківській і 
Кіцманській мали більшість.

Перед першою світовою війною народне шкільництво на Буковині стояло 
на найвищому рівні' не лише серед українців Австро-Угорської імперії, але й 
Російської держави. З 531 школи, яка працювала у 1910/1911 навчальному році 
216 було власне українських (у порівнянні з 179 румунськими) з 800 класами і 822 
вчителями (не враховуючи 17 мішаних шкіл) [20]. З усіх австрійських провінцій 
тільки Доліш ня Австрія мала краще організоване шкільництво завдяки числен
ним містам (у тому числі Відень). Навчання в школах велося на досить високому 
рівні, діти опановували, навіть обов’язкову німецьку мову. Знань з історії.
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природознавства учні отримували стільки, що їх цілком вистачало для пересічної 
інтелігентної людини. Буковинські народні школи були організовані на іншим 
лад, ніж галицькі, де обсяг знань був ширший у міський і скупіший у сільських 
школах, lia  Буковині вчили тому ж самому в красвій столиці, і у віддаленому 
гірському селі.

Значний поступ українською  шкільництва в к.ХУШ  - на поч. XX сі. 
спричинили і стимулювали об'єктивні чинники, найголовнішими серед яких є: 
своєрідність історичної долі буковинських українців, що полягала у прилученні 
їх до Австрії - цивілізованої європейської держави; нерозривний духовний 
зв’язок з Галицькою га Великою Україною; позитивна законодавчо- 
організаційна політика австрійської адмініезрації га уряду; підтримка шкільних 
реформ православною церквою; конституційний характер монархії Ґабсбургів, 
що забезпечував ширше можливості для національно-культурного відродження 
українців, ніж Російська імперія. До об’єктивних економічних факторів варто 
віднести також по гребу держави в освічених людях, спеціалістах у різних галузях 
господарства. Зростання політичної активності і національної самосвідомості 
українців привели до масового руху за відкриття українських шкіл. Цьому 
процесові сприяла також діяльність українських культурно-освітніх, 
економічних, релігійних товариств та організацій, окремих видатних діячів. 
Незважаючи на змагання на ниві освіти з румунським та німецьким елементом, 
різнонаціональний характер краю не гальмував розвитку українського 
шкільництва.

Узагальнення статистичних даних, аиалітико-критичпий аналіз досліджень з 
проблеми приводить до необхідності розробки періодизації історії становлення 
та розвитку початкової освіти в краї. "Під періодизацією слід розуміти логічне 
розмежування досліджуваного періоду часу у повній відповідності з якісною 
характеристикою його стосовно самостійних окремих етапів” [21]. Розробляючи 
періодизацію, слід враховувати як загальні закономірності розвитку 
громадського жи ття, так і специфічні за своїм змістом істотні моменти основних 
методів та форм гепези проблеми та визначальні етапи у розвитку конкретного 
типу навчальних закладів і виду освіти. Погоджуючись з науково виваженою 
точкою зору В.К.М айбороди та Б.М .Ступарика, що встановлення меж, які 
фіксують кінець одного і початок наступного періоду, умовні і відносні, 
пропонуємо названі дати вважати не дослівними, а приблизними. Адже 
"розтягнений рубіж точніше відбиває сам характер переходу від одного періоду 
до іншого в процесі культурних перетворень” [21]. Розглядаючи основними 
критеріями періодизації початкової освіти Буковини 1774-1918 pp. об’єктивні 
закономірності суспільно-історичного і культурно-національного розвитку, 
особливості становлення шкільництва в краї, специфіку еволюції власне 
народних шкіл, пропонуємо виокремити наступні періоди становлення й 
розвитку української початкової освіти в краї:

1774-1816 p.p. - закладення основ народного шкільництва в краї: заснування 
перших публічних нормальних та тривіальних національних шкіл, учительських 
препаранд та шкільного фонду для їх утримання. П очаток боротьби за 
національну школу, передусім за мову викладання, боротьба проти германізації 
та румунізації початкової освіти.
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1816 - 1868 pp. - період нагляду і керівництва буковинським паро ти м  
ШКІЛЬНИЦТВОМ релігійних консисторій. У цьому періоді виділяються два етапи 

1816-1844 рр - народне ш кільництво-під управою рнмо-католицької 
консисторії у Львові; час заснування католицьких шкіл, спольщення вже 
існуючих, скорочення їх кількості, переслідування православних учителів 
запровадження польської викладової мови, полонізація та окатоличення 
народної освіти;

1844 - 1868 pp. - керівництво народними школами здійснює православна 
консисторія у Чернівцях, етап боротьби проти наслідків спольщення 
початкового шкільництва, відновлення і ріст православних шкіл, створення 
православної учительської прспаранди;

1869 - 1918 pp. - утвердження українського шкільництва у краї як окремою 
суб’єкта австрійської системи освіти, а української мови як викладової в 
народних школах Буковини.

Отже, українська початкова освіта в Буковині у k.XVLU -на поч. XX сі . була 
чинником, невід’ємною складовою і результатом національно-культурного 
відродження буковинських українців.
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SUMMARY
KOBYLYANSKA L.L 

T H F FORM ATION O F TH E UKRAINIAN ELEM ENTARY EDUCATION IN 
BUKOVYNA (XVIII - XX CEN TU RIES)

The article deals with the historical-padpgogical analysis o f the formation of the 
Ukrainian public schools in Bukovyna in the XVI 11-th and XX centuries, on the basts 
of the regional, social-economic, political and cultural-national development.

One can find the division into periods and the definition of the essential 
qualitative and quantitative characteristics of 3 phases formation of the Ukrainian 
elementary schooling in Bukovyna.

Павлюкович В.Г.
Ю РІЙ  Ф ЕД ЬК О В И Ч  І С ТА Н О В Л ЕН Н Я  У К РА ЇН С ЬК О Ї 

Н А Ц ІО Н А Л ЬН О Ї Ш КО Л И  НА БУ КО ВИ Н І

Друга половина XIX -  початок XX століть -  період активного зростання 
самосвідомості українства на Буковині. Вже в кінці XIX століття цей процес 
почали називати “національним відродженням” або “відродженням Буковини” . 
Українське населення краю пробуджувалося до активного громадського життя, 
прагнуло вивчати свою історію, бути творцем власної культури. Багато причин 
об’єктивного та суб’єктивного характеру зумовили такий перебіг подій. Серед 
них вагоме місце належить появі і діяльності цілої плеяди діячів українською  
суспільного, культурного та просвітницького руху. У цій когорті можна чітко 
виділити яскраву особистість - Юрія Федьковича. Він, як кращий представник 
українського народу, розгортаю чи боротьбу проти соціального іа 
національного гніту, проти цісарської політики денаціоналізації українського 
населення Буковини, добре розумів значення зв’язку школи з життям 
суспільства, велику силу виховання. Для цього Юрій Федькович використовував 
як поетичне слово, так і засоби Ріросвітницької, педагогічної діяльності. Він 
першим з українських письменників Буковини почав писати художні твори 
“живою” мовою і першим на освітній ниві розгорнув боротьбу за народну 
школу з українською мовою навчання. Ще у 1868 році у листі до редакції 
журналу “Правда" він писав, що йому “ блиснула надія наші народні школи на 
народнім язиці основати” [З, С.184].

Ю .Федькович склав прогресивний на гой час план реорганізації системи 
навчання у школах. У першу чергу, він вважав за необхідне скласти нові 
підручники, які були б написані “живою, народною мовою ” з урахуванням 
досягнень педагогічної науки і методик навчання. Але в тогочасній Буковині ще 
не було настільки кваліфікованих педагогів, які б могли виконати таке завдання 
Тому за справу Ю .Федькович взявся сам, хоча й не мав спеціальної педагогічної 
освіти, але в нього був природний педагогічний хист.

Першим підручником для школярів . укладеним Ю .Федьковичем > 
1867 році, став “Буквар” [9]. На відміну від тодішніх шкільних підручників
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“Буквар’' написаний “народною" мовою і фонетичним правописом Авют 
вперше на Буковині запропонував застосувати новий метод навчання грамоти 
аналігико-синтетичний. На цьому методі базувалась перша частина “Бхкваря 
Друга частина містила невеличкі оповідання на морально-етичну тематику

Статті, які Ю .Федькович вмістив у “Букварі ", свідчать про те. що авгор 
хотів виховати в учнів такі якості, як працьовитість, організованість 
правдивість, ввічливість, глибоку людяність, повагу до старших людей, баїьків. 
до рідного краю та мови.

У тому ж 1867 році “Буквар" Ю .Федьковича проходив апробацію у 
православній консисторії, оскільки на той час усі школи були підпорядковані 
церкві. Незабаром підручник із надписом цензора “по результатам цензури из 
огляду дидактичного и методичного в училищах народних на Буковине не может 
употреблен бы ть” був повернений автору [10.С.1].

Згодом буквар проходив цензуру ще кілька разів, однак результат завжди 
був негативним. Федькович розумів, справжню причину тою , чому шкільна 
влада відкидала його буквар. У відповідь на лист старости Губріха, який за 
дорученням Міністерства освіти пропонував Федьковичу приступити до 
переробки шкільних підручників, він писав: “Тим бо панам не лежать на душі 
бодро справи, а просто їх політична ціль. На доказ того: неумотивоване 
відкинення мого руського букваря Чернівецькою консисторією"[З, С. 190].

Незважаючи на невдачу, Федькович продовжував роботу над укладанням 
підручників для українських народних шкіл. Пояснюючи принципи написання 

Букваря“ у листі до О. П атрицького, (одного з друзів) він писав: “Історичну 
повість я у “Букварі” тому не написав, бо думав, що дітям треба уперед географії 
знати, а відтак аж історії учитися. Історія без геграфії нерозумна. Моя гадка була 
така: написати уперед Буквар, відтак рахубу, відтак географію, відтак історію, 
відтак економію, відтак правництво...” [3,0.393].

. Ці плани Ю .Федькович реалізував тільки частково. Він написав чимало 
байок, оповідань, казок .для шкільних читанок. Однак консисторія відмовлялась 
від підручників, складених Федьковичем. Згодом вийшов тільки “Співаиик для 
господарських діточок” . Його видав у Відні у 1869 році за власні кошти 
М .Бучинський. Потім “С піван ик...” був допущений владою для використання у 
школі. Цс був перший підручник, написаний фонетичним правописом, яким 
дозволено було користуватись у школах. Він містив 8 пісень з нотами. 
Д обираю чи їх, Ю .Федькович мав на меті виховання дітей у дусі народних 
традицій. У доповідній записці шкільній владі “Про школу і шкільні підручники” 
він відстоював принцип народності. Віп вважав, що шкільні підручники, складені 
з урахуванням ідеї народності, служитимуть не лише справі навчання і виховання 
дітей, але й нестимуть “світло знань під селянську стріху”[3,С.198]. Тому при їх 
складанні, на його думку, обов'язково потрібно враховувати народні смаки й 
уподобання.

Ю рій Федькович зробив значний внесок і у розвиток методики 
початкового навчання. Він домагався розширення змісту початкової 
освіти,вважаючи, що молодші школярі повинні вивчати історію, географію, 
елементи фізики та інших природничих наук. При цьому педагог мав на увазі не 
лише загальноосвітнє значення шкільних дисциплін, але й іх вплив на 
формування світогляду* дитини. З цього приводу Федькович писав у вже
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згадуваній доповідній записці “Про школу і шкільні підручники“ : “Погляд, що 
гсої рафія, Історія фізичні, природничі науки не поірібні та зайві в сільських 
шкодах, так само невірний, як і незрозумілий. Тому що поряд з формуванням 
розуму завданням школи є формування душі. А що може гак розвивати і 
формувати душу, як не вищезгадані науки? Звичайно, народна школа не може 
ставити собі за мету виховувані із селян вчених але ж навчальний матеріал 
повинен бути достатнім, щоб піднести і оживити душу і розширити розумові 
горизонти”.

На думку Ю .Федьковича. селянські діти повинні вивчати агрономію, а 
для цього при кожній школі необхідно організувати зразкове господарство, де б 
учні набували приктичних навичок та вмінь. Однак через те, що земля була 
приватною власністю панів та окремих заможних сеЛян, не було можливості 
виділити певну ділянку під такі господарства. Ще однією причиною було те, що 
вчителі не мали достатніх агрономічних знань, щоб організувати таке навчання 
в сільських школах. Ось чому Ю .Федькович констатував: “ ...поки що про 
сільськогосподарські лекції в народній школі нічого й думати” . В цьому ж 
документі [З, С.195] автор подає перелік підручників, які необхідні школярам. З 
переліку видно, що він вважав обов’язковими для учнів, крім іншим предметів, 
вивчення географії Буковини та історії українського народу. Він вимагав 
включити до програми початкової школи вивчення “вчення про здоров’я” . 
Такі думки на той час, коли в школах Буковини панувала середньовічна 
схоластика, були дуже прогресивними.

Гостро критикував Ю .Федькович усю діючу систему освіти, яка, за його 
словами, покликана не ддя того, щоб давати знання, а для затуманення 
свідомості людей і для виховання їх дітей покірними слугами цісаря та панів. Він 
відстоював право народу на всебічну освіту. Ставши у 1869 році шкільним 
інспектором Вижницького повіту, Ю .Федькович докладав багато зусиль, щоб 
піднести народну освіту в повіті. Він систематично проводив інспектування 
початкових шкіл, яких у двадцяти дев’яти громадах налічувалось лише 7, 
продовжував роботу над створенням нових і переробкою існуючих 
підручників, порушував клопотання про підвищення заробітної платні вчителям, 
заснував педагогічну бібліотеку, висував ряд цінних пропозицій щодо піднесення 
фахового рівня вчителів.

На повітовій учительській конференції під керівництвом Ю .Федьковича 
був розроблений новий навчальний план, введений у школах Вижницького 
повіту вже па початку 1871/72 навчального року. Як видно із звіту про 
конференцію, Федькович вимагав, щоб учителі навчали дітей писати творчі 
роботи і складати різні види ділових паперів (лист, доручення) та декламувати 
вірші й уривки з прозових творів. У навчальному плані знайшли належне місце 
такі предмети, як арифметика, геометрія, географія, фізика, історія Буковини, 
природознавство, гігієна, правила догляду за домаш німи тваринами і 
вирощування сільськогосподарських культур. Для забезпечення всебічного 
розвитку дітей вводилися співи, малювання, гімнастичні вправи, на що до того 
часу в школах Буковини майже не зерталася увага. Навчання було розраховане 
на 8 років.

Навчальним планом передбачалося широке застосування наочних 
посібників. "Аби навчити дітей дивитися, думати і говорити” , Ю .Федькович
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пропонував учителям застосовувати при навчанні дітей синтетичний 
(індуктивний) метод, який розвиває мислення, кмітливість, завдяки поступовом 
дослідженню навколишнього світу' [5, С. 15]. Однак цей метод він не вважав 
універсальним, а тому рекомендував застосовувати й аналітичний метод 
пізнання, особливо при навчанні грамоти. Федькович-інспектор засуджлвав 
застосування фізичних методів видиву на учнів. В одному з інспекторських звітів 
він писав, що вчитель сам повинен добре читати, грамотно писати, рахувати і 

вміти “всього того розумно, по-людськи навчити дітей, не пускаючи в хід 
кулаків” [8,С.237]. Федькович вимагав від учнів свідомого засвоєння матеріалу 
А це було можливим тільки тоді, - як казав педагог. - коли вчитель володіє 
правильною методикою навчання. Ефективним засобом навчання, що 
обумовлює високу якість роботи народної школи, Ю .Федькович вважав наочні 
посібники. Вже при першому інспектуванні шкіл у 1870 році він спостерігав 
майже цілковиту відсутність у школах найелементарнішої наочності, про що й 
вказував у звіті. Тут же зазначав, що треба скликати повітову конференцію, на 
якій поряд з іншими питаннями, обговорити й цю проблему. В іншому звіті 
пропонував місцевим шкільним радам подбати про те, щоб школи забезпечити 
навчальними посібниками та хоча деякою наочністю, бо без них школа “не може 
відповідати сучасним вимогам педагогіки” [7, С.23].

Детальний аналіз інспекторських звітів дає підстави зробити висновок, що 
Федькович вимагав від учителів не обмежуватися заняттями з дітьми в класі, а й 
давати їм завдання для самостійного вивчення вдома. Особливе значення, на 
його думку, мають домашні письмові роботи, а тому їх треба практикувати 
якомога частіше.

Д обре розуміючи, що без точного визначення мети навчання не можна 
встановити Пою змісту . Ю .Федькович перед скликанням повітової вчительської 
конференції вимагав від учителів вичерпної письмової відповіді на ряд питань, 
які його хвилювали. Серед них було і таке питання: “Чи можна вважати народну 
школу установою, в якій готується шкільна молодь для вступу до вищого 
навчального закладу, чи установою, що повинна готувати її до сільського 
господарства?” Це питання обговорю валось на конференції і знайшло своє 
відображення в схваленому нею навчальному плані.

Промова, яку виголосив на повітовій конференції Ю .Федькович, свідчить 
про те, що він розглядав педагогіку як науку, що постійно розвивається. Тому й 
закликав учителів ніколи не зупинятись на знаннях, здобутих у навчальних 
закладах, постійно вдосконалювати свою педагогічну майстерність. Він 
пропонував організувати на канікулах курси для вчителів, створити повітову 
педагогічну бібліотеку.

Федькович розумів, що школа, без участі батьків, не зможе розв’язати всіх 
завдань навчання і виховання дітей. Тому вимагав від повітової шкільної ради, 
щоб до батьків, які не хочуть виховувати своїх дітей належним чином, не 
вважають обов’язковим навчання у школі, вживати рішучих заходів. Його 
інспекторський звіт від 10 травня 1872 року свідчить про те, що він глибоко 
цікавився станом сімейного виховання дітей уселянських сім’ях [7, С.32]. Живучи 
в сільській місцевості, він часто бачив, як неосвічені селяни за важкою працею 
забували про належне виховання дітей. Влітку селянські діти, позбавлені 
постійної батьківської опіки та можливості навчатись у школі, “виховувались



самостійно, на пасовиськах та вулицях. Ю .Федькович у звіті доводить 
шкідливість такого “стихійного“ виховання, позбавленого впливу школи, 
батьків та громадськості.

Реалізації прогресивних ідей Юрія Фсдьковича па Буковині 
перешкоджали не лише обставини соціального характеру. В школах не 
вистачало вчителів, які б могли належним чином осмислити ідеї Фсдьковича. 
Адже вчительська семінарія в Чернівцях була відкрита лише у 1870 році, а до 
тою  часу в школах працювали люди, які закінчили препаранду або короткочасні 
педагогічні курси. Всі школи Вижницького повіту були однокомплектними, тому 
вчитель не міг і не був підготовлений до введення в практику навчання 
прогресивних ідей Ю .Федьковича.

Інспекторські звіти Фсдьковича с зразком нищівної критики тогочасної 
ніколи. Як непересічний педагог, він чітко визначив основні політичні засади 
народної освіти: демократизм, народність, доступність навчання для всіх 
бажаючих, рівне право на освіту для чоловіків і жінок, право кожного народу 
навчати своїх дітей рідною мовою. Його педагогічні ідеї відповідали інтересам 
народних мас.

Ю .Федькович не міг змиритися з урядовою політикою, спрямованою на 
використання школи для денаціоналізації українського населення Буковини. 
Його переслідували за демократизм і гуманізм поглядів на народну освіту, 
снували різні інтриги, забороняли приходити в народному одязі на засідання 
повітової шкільної ради. Через такі обставини він був змушений у 1872 році 
залишити посаду шкільного інспектора Вижницького повіту.

У тому ж році Ю .Федькович на запрошення товариства “П росвіта” 
переїхав до Львова. Тут він працював коректором популярних видань. Та ця 
робота для нього виявилась нецікавою й одноманітною, і він повернувся на 
Буковину, де у 1885 році став редактором часопису “Буковина".

Працюючи редактором “Буковини” , Ю .Федькович продовжував боротьбу 
за доступність освіти для всіх людей. У першому номері часопису була вміщена 
стаття Ю .Федьковича, де він писав: "Если ми наш народ просвітим, если ми его 
научимо свою народність, свою віру, свій язик любити, тогди.зділасмо собі в 
нашім руськім народі підставу, на котрій для его добра дальше працювати 
можна буде”[10.С.2].

Отже, ще у 1860-х роках Юрій Федькович висловлював прогресивні 
педагогічні ідеї, які почали набувати поширення серед інтелігенції Буковини 
лише в кінці XIX століття. Він був далекоглядним педагогом, оскільки вірив 

у можливість розквіту системи національної освіти та виховання.
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SUMMARY
PAVLYUKOVYCH Y.G. 

YURI FEDCKOVYCH AND THE FORM ATION OF I HE UKRAINIAN 
NATIONAL SC H O O L IN BUKOVYNA

The role and place of Yuri Fedckovych in the formation of the Ukrainian 
national school system in Bukovyna at the and of the ХІХ-th century is defined in this 
article.

The main directions of this activity as an author of the first ABC-book, which 
was written according to the phonetic spelling; as a district inspector of the Regional 
U krainian-speaking editions arc determined in this article.

Фольварочний І.В 
З ДОСВІДУ РЕФ О РМ У В А Н Н Я  ВИ Щ О Ї ОСВІТИ У ПОЛЬЩ І

Антикомуністична революція “Солідарності” стала першою революцією в 
історії Польщі, яка стала неутопічною. Вона мала соціальний та державний 
ідеал: реалізувалась мрія про державний суверенітет, національну свободу, 
громадянські права, правду у соціальному житті, економічну раціональність, 
відкриті кордони, стабільне життя і безпеку у державі.

Які ж складові були необхідні для здійснення цих мрій? Насамперед, цс 
вища освіта, яка виділялася в якості пріоритетного напрямку.

Реформи вищої освіти і дослідницької системи, що здійснювалися у 
Польщі 19Ш)-1991 -рою«, були інтегральними елементами радикальних

І трансформацій економічної та політичної системи. Провідна мета полягала у 
децентралізації адміністрації вищої освіти, забезпеченні школи і дослідницьких 
інститутів необхідними автономними програмами га академічною свободою, 
зменшенні всіх ідеологічних впливів у системі підготовки вчителів, адаптуванні 
систем фінансування досліджень до механізмів ринкової економіки.

Внаслідок очікуваного підвищення ролі науки у реформуванні та 
модернізуванні економіки Польщі рейтинг науки та вищої освіти був дуже 
низьким у загальному бюджеті. Однак закони, прийняті у 1990 році, мали ефект. 
Вони надали можливість вищій освіті та науково-досліднииькпм Інститутам 
стати вільними й незалежними в розробці структур і програм.

Реформи у вищих навчальних закладах Польщі
Саме вузи найбільш тісно пов’язані із розвитком ринкової економіки. 

Тому зміст навчання, запозичений з минулих часів, не відповідав потребам нової 
економіки Польщі. Значно збільшилась кількість кандидатів, які побачили своє 
майбутнє в кар’єрі менеджера і бажали отримати освіту, яка могла би допомогти 
їм реалізувати свої плани. Нові освітянські заклади стали альтернативними по
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відношенню до традиційних державних вузів. Вони отримували суттєву 
фінансову зарубіжну допомогу, спрямовану на розвиток науки та освіти, а також 
у формі програм, що відповідають міжнародним стандартам, якість яких 
гарантується зарубіжними партнерами.

У кінці 1993 року у Польщі вже налічувалося 32 недержавних вищих 
навчальних закладів. Серед них 25 економічних вузів різних видів та біля 400 
центрів, які надавали високою рівня освіту. Для ілюстрації змін, що відбулися за 
цей час, звернемся до реформ у двох провідних економічних вищих навчальних 
закладах Польщі: Варшавської Ш коли Економіки та Академії Економіки у 
Познані.

Варшавська Ш кола Економіки збирала представників усіх шкіл економіки 
га менеджменту державної й недержавної форми навчання. Метою її діяльності 
був обмін досвідом у галузі реформ, порівняльні програми, стимулювання 
роботи академічних центрів. Аналогічну мету мала й Асоціація Освіти в 
економіці. Основні реформи у цій школі відносились до змін у дидактичній сфері 
(нові курси економіки, бізнесу, адміністрування, банківської справи та 
фінансування, міжнародних досліджень). Студентам надавалась можливість 
вибирати програму навчання, викладачів у відповідності до системи кредитів. У 
зв’язку з цим зменшилась кількість факультетських викладачів, які не могли 
забезпечити викладання на необхідному професійному рівні. Запроваджена 
сисзема оцінювання факультету студентами методом опитування стимулювала 
природний дух змагальності та професійної мотивації.

Зазначимо, що ці реформи вимагали значних фінансових організаційних 
змін. Одним із досягнень став новий освітянський рух - співробітництво з 
центрами вивчення та викладання економіки по всьому світі. Це охоплювало 
серію лекцій для іноземних професорів у Польщі, обмін студентами, нові 
можливості отримання дипломів поляками у вузах СІ11А, Франції, Канади та 
Німеччини.

Одним із прикладів реформаційного освітянського руху, що розвивався у 
40-х рр. У Польщі стала діяльність академії економіки в Познані. Радикальні 
зміни у цьому закладі були здійснені, як і у Варшавській Ш колі Економіки. Від 
студентів вимагалось відвідувати нові курси протягом перших трьох семестрів 
(макро- та мікроекономіку, математику, закон, статистику, основи менеджменту) 
га вибирати свої спеціальності, індивідуальні курси навчання, починаючи з 
четвертого семестру. Індивідуалізація навчання сприяла появі тью торської 
системи, починаючи з першого семестру.

Реформи в польських університетах, політехнічних та медичних академіях 
здійснювалися в інших напрямках, ніж у школах економіки, оскільки в цьому 
випадку зовнішні фінансові впливи були значно слабкішими. Важко визначити 
схему реформ, яка стала б загальною  для цих вузів. Цей процес відрізнявся у 
кожному конкретному випадку, залежав як від зовнішніх, так і від внутрішніх 
факторів, від позиції тих політичних сил, які виступали за чи проти реалізації 
реформ.

Найліпше проілюструвати це на прикладі двох найбільших великих, без 
сумніву, і найкращих польських університетів - Варш авського та Ягелонського в 
Кракові, де простежується тенденція до міждисциплінарного та
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індивідуалізованого навчання. Обидва вузи дозволяють студентам вивію вання 
лекцій поза їх власними факультетами, а також індивідуальних курсів навчання 

Реформи у політехнічних закладах здійснювалися приблизно в цьом\ * 
напрямку. З'явилася велика кількість факультетів менеджменту в структур, 
політехнічних та інженерних шкіл, бізнес-шкіл, -заснованих на комерційній 
основі, що суттєво збільшило вимоги до освіти в економіці.

Отже, одним із провідних напрямків реформування вищої освіти в Польщі 
£ інтеграція вищих навчальних закладів із соціальним середовищем, особливо у 
тому випадку, коли освіта, яку вони дають,має практичне спрямування.

Незважаючи на складні зовнішні обставини (неадекватне фінансування) й 
антиреформні настрої центральної державної адміністрації та частини 
академічної спільноти, польські педагогічні реформи стали можливими й 
успішно продовжуються.

Реформи, які відбуваються, починаючи з 1989 року були зосереджені на 
тому, щоб:
• зробити навчальний процес більш індивідуалізованим, гнучким,
' міжпредметним:
• адаптувати ефективні зарубіжні моделі до польської (національної) 

ментальності;
• створити академічні державні структури, що сприяли б ефективній акреди

тації вузів;
• сформувати певні структури інтегрування вищої освіти з соціальним 

середовищем.
Усі ці реформаційні ініціативи стали суттєвим результатом роботи 

академічної спільноти Польщі та її діяльності по децентралізації роботи вузів
ської адміністрації.

Програма реформ, яку прийняв парламент Польщі у кінці 1990 на початку 
1991 року, створила недостатньо можливостей для кардинальних змін у науковій 
політиці вищ ої освіти.

На сучасному етапі найбільш важливим документом у цій галузі с 
польський Закон про вишу освіту. Найближчим часом очікується, що курс 
реформ буде залежати, передусім, від ініціативи наукових інститутів більше, ніж 
від законодавства. Провідною проблемою в галузі вищої освіти залишається 
акредитація вузів, незалежних від державної адміністрації.

Для іноземних партнерів Польщі залишається важливим те, щоб були 
створені необхідні матеріальні та творчі умови для освітянської співпраці. При 
цьому кількість та якість іноземної допомоги вищій освіті Польщі залежить, 
передусім, від реальних можливостей польських інститутів здійснювати 
педагогічні реформи і'втілювати їх у життя.
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SUMMARY
FOLVAROCHNY Ï.V.

FROM THE EXPERIENCE OF HIGHER EDUEATION REFORM ING IN
POLAND

The article deals with the problem of higher education reforming in Poland, which 
took place in 1990-1993. To illustrate the changes during the period, the reforms in the 
leading economic higher institutions were considered, such as Warsaw school of Economics 
and Academy of Economics in Polanan.

The main reforms in higher education schools concerned the changes in the spere of 
new courses of economic, business, administration, banking, financing, international 
researches.

Higher education reforming demanded considerable financial receivings. There 
appeared new educational opportunities for students and educators-coopcration with higher 
schools o f the USA, Canada. Germany and France.

Сушанко В.В., Свердап М .Л., Алексеєнко Т.А 
СИСТЕМ А М А РК Е Т И Н ГО В О ГО  ЗА БЕЗП ЕЧ ЕН Н Я  О СВІТИ

Ринкові економічні умови вимагають від навчальних закладів, що 
реалізують професійио-освітні програми різних рівнів, наявності механізмів 
швидкого реагування на погреби ринку праці, оскільки конкурентна боротьба 
можлива ие тільки між навчальними закладами одного рівня, але й між 
різнорівневими, а також між державними та комерційними навчальними 
структурами. Постає питання про розробку системи управління якісно освіти, 
яка побудована на принципах маркетингу, контролю та самоаналізу й забезпечує 
спостереження за потребами ринку праці й конкурснтноздатністю випускників 
навчального закладу. Інваріант вузівської системи маркетингового забезпечення 
освіти (СМЗО) на основі проведених досліджень розроблений в Чернівецькому 
де ржа в н о му у н і в ер с и теті.

Маючи інваріант СМ ЗО  кожний навчальний заклад зможе адаптувати 
його до своїх умов діяльності. При цьому не важко буде зрозуміти, що гай, де 
мова йде про факультети і кафедри, для коледжа, технікума чи училищ а будуть 
відділи (відділення) й цикли. Оскільки розрізняються навчальні заклади, то 
розрізняються й підходи до адаптації СМ ЗО  в кожному з них.

Основна мета такої системи управління освітою максимальний облік 
потреб ринку праці та організація на цій основі навчального процесу, що 
забезпечує таку якість випускників, яка би повністю задовольняла реальні й 
перспективні замовлення (вимоги) замовника. Враховуючи такий підхід, у 
пропонованій статті зосереджено основну увагу на науковій організації цієї 
роботи в навчальному закладі.
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Гаким чипом, перехід до ринкових відносин ставить навчальний тактах 
перед необхідністю прогнозувати суспільну потребу > фахівцях різного профіт» 
підготовки і певної якості, знати думку й вимоги споживачів своєї “продхкшї і а 
точно задовольняти їх.

Для вирішення цих завдань, як бачимо з аналізу діяльності передових 
вузів, керівництву навчального закладу треба вийти за межі власних структур 
подивившись збоку па результати своєї праці, осмислити стан і місце свого 
навчального закладу у місті, регіоні, галузі; виявити своїх конкурентів 
усвідомити їх сильні й слабкі сторони та бути професійно готовим до 
конкурентної боротьби.

Запропонована СМ ЗО система управління професійною освітою (далі 
Система) мас за мету валідолізувати освітню діяльність навчального закладу 
відповідно до потреб ринку прані, максимально наблизити кількість та якість 
спеціалістів, що випускаються, до поточних і перспективних потреб суспільства, 
не занижуючи при цьому фундаментальності освіти. Тому дуже важливо 
дотримуватися основних принципів маркетингу.

Система вміщує три підсистеми ( “виявлення потреб ринку праці', 
“контролю та самоаналізу", “оновлення освіїи”) і аналітико-координаційний 
центр (АКЦ).

Підсистема “виявлення потреб ринку праці” призначена для виявлення 
поточних і перспективних потреб ринку праці у фахівцях. Потреби визначаються 
й узагальнюються за кількістю та якістю спеціалістів з кожної випускаючої 
спеціальності.

М етодика виявлення потреб ринку праці та збору інформації про якість і 
кількість спеціалістів, що погрібні, її ефективність для кожного навчального 
закладу, як показали дослідження, має свої особливості. Ці особливості залежать 
від характеру навчального закладу, профілю підготовки спеціалістів, від 
географії розташ ування навчального закладу і ступеня насиченості регіона 
підприємствами (установами) споживачами випускників навчального закладу, 
а також від місця ( “ваги”) навчального закладу у регіоні та його рівня.

Врахувати всі ці фактори в інваріанті, що розробляється, безумовно 
неможливо. Крім того, їх “нав’язування” кожному навчальному закладові 
сковуватиме його ініціативу, знизить пошукові можливості та ефективність 
пошукових процесів, що приведе до порушення принципів конкуренції.

З урахуванням цього нами розроблені і обумовлені зміст та методика 
збору інформації про потреби ринку праці та якість спеціалістів, що 
випускаються й погрібні, в якій широко використовуються різні методи 
психолого-педаї огічного й соціологічного досліджень. Враховуються 
особливості та можливості джерел інформації. Так, наприклад, випускникам 
навчальних закладів, практикантам, що від’їжджають на практику, та 
викладачам на час стажування видається завдання-питальиик, у якому 
пропонується проведення бесід тощо. Керівникам і співробітникам міністерств, 
відомств, підприємств та установ направляються запити; від них вимагаються 
експертні оцінки.

Інформація, що збирається низовими ланками навчального закладу 
(факультетом, кафедрою, відділом, циклом, бібліоіекою , навчальним відділом і 
відділом кадрів тощо) акумулюється в аналітико-координаційному центрі
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навчального закладу. Особливості кож ною  джерела інформації га ланок н збору 
(кожне з 12 джерел інформації має від 2 до 4 каналів збору) полягає в тому, шо 
вони готують інформацію, яка надходить до А КЦ  навчального закладу, 
достатньо всебічною, об’єктивною та коректною.

Наші дослідження дозволяють стверджувати наступне. За час одного етапу 
(І рік) функціонування системи у вузі з кількісно студентів стаціонару 5000, що 
випускає 10 спеціальностей і має ш тат викладачів 500 осіб, тільки з п ’яти 
основних позицій від вказаних у цих позиціях джерел може бути отримана 
наступна кількість інформації:

1. Інформація від випускників зі стажем 3 роки і більше. Така 
інформація надходить при достатньо налагоджених зв’язках від 8-10"/<> 
випускників, тобто при випуску 1000чол. буде отримано 100 джерел 
інформації.

2. Інформація від випускників зі стажем роботи 1-3 роки. Така 
інформація надходить на різних спеціальностях від 18-25% випускників, у 
середньому може бути отримано 210 джерел інформації.

3. Інформація від практикантів після виробничої та педагогічної 
практик. Досвід свідчить, що достовірною буває 50-60% такої інформації, 
тобто беручи за основу завершальний етап практики на передвипускному 
курсі можна очікувати близько 550 джерел інформації.

4. Інформація від професорсько-викладацького складу після 
стажування. На стажуванні, як показує досвід, щорічно буває 8-12% 
викладачів, які можуть дати 50 джерел інформації.

5. Від керівників підприємств та членів і голів Д ЕК . За досвідом 
останніх років, на кожну спеціальність надходить від 11 до 24 джерел 
інформації про якість і кількість випускників, тобто в середньому 17 джерел. 
Якщо спеціальностей 10, то всіх джерел 170.

Оскільки тільки за один рік може бузи отримано 
100+210+550+50+170=1080 джерел інформації, кожне з яких буде за нашою 
методикою вміщувати інформацію шести видів, тобто 1080x6=6480 джерел 
інформації, шо визначають її характер. Таким чином, можна стверджувати, що 
про якість підготовки спеціалістів з кожної з 10 спеціальностей буде щорічно 
засвідчувати 6480:10=648 джерел інформації. Враховуючи різноманітність 
джерел, відмінності в методиці збирання, а також велику кількість, кожну окрему 
інформацію можна розглядати як випадкову подію, що підлягає закону великих 
чисел (теорема Бернуллі). Керуючись методом статистичних вимірів (мегод 
Монте-Карло), можна розрахувати помилку наших вимірів для кожної 
спеціальності. Ця помилка дорівнює . _ ,

де N -  число подій. В умовах нашого прикладу число N це кількість 
джерел інформації дтя кожної спеціальності, яке дорівнює 684, тобто для кожної 
спеціальності буде: 1:у684= 1:25,46=0,04. Оскільки надійність отриманої
інформації про якість роботи випускників про потрібну кількість і якість 
випускників буде дорівнювати ( І -0,04)х 100=96%. Це достатньо висока 
надійність.

Підсистема "Контролю та самоаналізу” -  це підсистема самообстеження 
навчального закладу, яка здійснюється планово-систематично, накопичуючи
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матеріал про якість підготовки спеціалістів і ефективність роботи всіх основних 
структур навчального закладу. Робота навчального заклад\ з накопичення 
аналізу й оцінки інформації може проводитись за передакредитаційною 
методикою.

Ця методика, як свідчить досвід багатьох навчальних закладів, що успішно 
пройшли атестацію, а потім й акредитацію, дозволяє одночасно з підготовкою до 
чергової атестації підтримувати якість підготовки спеціалісгів на 
конкурентноздатному рівні. У ній розкриваються основні етапи діяльності 
керівництва навчального закладу та його вимір і оцінювання якості 
функціонування спеціальностей здійснюється за трьома групами показників.

А). За фіксованими показниками результати навчання з предметів (Уп). 
результати складання держіспитів, контролю з П ККр (Ус) і ПККЗ (Уп) 
визначаються за трьома показниками (середній бал, якість га успішність) з 
урахуванням виправного коефіцієнта (Кн), шо враховує рівень і практичну 
спрямованість контрольних матеріалів. Оцінка спеціальності (кафедрі), 
факультету з дисципліни (спеціальності) виводиться як середня арифметична з 
оцінки академгруп.

Коефіцієнт К н= (К 1+ К 2):2. Значення К,=1, якщо в складі контрольного 
(екзаменаційного) завдання, матеріалу (білета), що отримує студент, не менше 
1/3 практичних питань. К ,=0,8, якщо практичних питань менше 1/3. Коефіцієнт 
К2=1, якщо в складі екзаменаційного матеріалу (білета), що отримує студент, не 
менше ? питань носять творчий характер (3-4 рівні). К,=0,8, якщо в білеті 
творчих питань менше?.

Результати захисту дипломних робіт (Уд) чи їхньої ретроспективної 
експертизи визначаються за трьома показниками (середній бал, якість і 
успішність) з урахуванням виправного коефіцієнта (Кд), що враховує ступінь 
реальності дипломних робіт.

К д=(К б+К в):2. Значення Кб=1, якщо % дипломних робіт, виконаних на 
замовлення, дорівнює чи більше 60° «*.

Кб=0.8, якщо % дипломних робіт, виконаних на замовлення, не менше
30%.

К в=1, якщо % дипломних робіт, рекомендованих до впровадження і друку, 
дорівнює чи більше 40%.

Кв=0.8, якщо % дипломних робіт, рекомендованих до впровадження і 
друку, менше 20%.

Значення коефіцієнтів Кб (у діапазоні 60-30%) і коефіцієнтів Кв (у діапазоні 
40-20%) пропорційно можуть пробігані значення від 1 до 0.8.

Оцінка ефективності НДРС (Ун) визначається також п’ятибальною 
системою, як середньоарифметичне між процентним охопленням НДРСом 
студентів 3-5-х курсів (Н ,) і набором видів НДРС (Н 2).

Н, -  доля (%) студентів 3-5 курсів, які беруть участь хоча б в одному з 
перерахованих нижче основних видів НДРС: а) участь у держбюджетиій чи 
госпдоговірній (у т.ч. кафедральній) тематиці; б) участь в наукових, у г.ч. 
студентських конференціях, олімпіадах і т.п.; в) завоювання призових місць на 
конкурсах студентських наукових робіт і т.п.; г) публікація статті, тез (у т.ч. у 
співавторстві); д) отримання авторського свідоцтва чи позитивного рішення.
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Н,=5, якщо 80% і більше студентів 3-5 курсів взяли участь хоча би в 
одному виді НДРС (не враховуючи дипломних робіт га проектів); Н,=4, якщо 
таких студентів 60-79%; Н,=3, якщо таких студентів 40-59%,; Н ,=2, якщо таких 
студентів 20-39%; Н , = 1. якщо таких студентів 10-19%, Н,=0, якщ о.таки х  
студентів менше 10%.

Н2 -  набір видів НДРС у пакеті наукової роботи студентів даної 
спеціальності. Н>=5, якщо студенти беруть участь у всіх п’яти видах НДРС: 
Н2=4. якщо студенти беруть участь не менш ніж у чотирьох, в т.ч. основних для 
даної спеціальності, видах НДРС; Н2=3, якщо студенти беруть участь не менш 
ніж у трьох, в т.ч. в двох основних, видах НДРС; Н 2=2, якщо студенти беруть 
участь у двох будь-яких видах НДРС; Н2=1, якщо студенти беруть участь лише в 
одному виді НДРС; 0=0.

Оцінка якості роботи випускників у освіті та народному г осподарстві (Ур). 
Її врахування при підготовці спеціалістів визначається за п’ятибальною 
системою як середньоарифметичне по двох показниках. Рі -  доля (%о) охоплення 
випускників відгуками (груповими та індивідуальними) середньорічного випуску 
за останні 1-3 роки, Р> - доля (%) випускників, що отримали негативні відгуки.

Рі=5, якщо відгуками охоплено не менше 50%> випускників за останні 1-3 
роки; Рі=4, якщо таких відгуків не менше ніж на 35% випускників; Рі=3, якщо 
відгуків не менше 20%; Рі=2, якщо відгуків не менше 10%.; Рі = І, якщо відгуків не 
менше ніж на 5%; 0=0.

Рз=5, якщо не більше 5% випускників мають загальну негативну оцінку; 
Рі=4, якщо таких випускників не більше 10%.; Р2=3, якщо випускників, що мають 
негативну оцінку не більше 15%.; Р2=2, якщо таких випускників не більше 20%.; 
Р2= І, якщо таких випускників не більше 25%; 0=0.

Рі і Р2 у залежності від показників ефективності можуть набувати значень 
від 5 до 1 з точністю до другого десятичного знаку.

Загальна повна оцінка академгрупи, курсу чи спеціальності за 
фіксованими показниками (Фк) дорівнює:

Фк=(Ун+Ус+Ук+Уд+Ун+Ур):6
При цьому всі значення, що входить до чисельника, можуть бути 

розраховані до другого десятичного знаку. Загальний результат округлюється до 
десятих.

Б). За відносними показниками. Для оцінки ефективності діяльності за 
показниками даної групи вони повинні бути співвіднесені з відповідними 
відомими нормами і стандартами. За відсутністю названих показників вузом 
(факультетом) розробляються свої показники для даної групи спеціальностей.

Спеціальність (кафедра) може бути оцінена за місцем серед інших 
спеціальностей своєї групи та індивідуально.

В). За показниками індивідуального розвитку, що характеризую ться 
темпами наближення до фіксованого результату. Перелік показників для кожної 
спеціальності, що оцінюються за темпами наближення до кінцевого результату 
(Т), фіксовані кінцеві результати, ступінь їх віддаленості й коефіцієнти 
узгодження затверджуються акредитаційною комісією вузу за представленням 
науково-методичних комісій факультетів чи відповідних секцій НМ О вузу.

Оцінка кожного з показників без урахування коефіцієнта узгодженості 
може бути 0, 1, 3, 5.
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Т=0, якщо показник по точного рок> нижчий минулорічного, Т = і. якию 
показник поточного року є вищим минулого, а за три минулих роки кожний  
наступний результат менше чи дорівнює -попередньому (т о б т о  всі ч и н \  й 
показники пасивні чи мали спад). Т=3. якщо показник поточного року вище 
минулого, а у числі показників за минулі три роки нема спад\ Т=5. якщо 
показник поточного року вище минулого, а у числі показників за минулі три 
роки нема пасивного і немає спаду.

Загальна оцінка Тк дорівнює сумі індивідуальних показників (оцінок) (і), 
помножених на відповідні, розроблені спеціальністю, коефіцієнти узгодження (е). 
поділених на кількість оцінок (п).

Т к = ( і (- і+ і 2с2 + .................. Іпеп)-П.
Якщо Тк?5 загальна оцінка показників розділу “благополучно'.

5>Тк?3 -  загальна оцінка показників розділу “спокійно .
1?Тк<3 -  загальна оцінка показників розділу “критична".
Тк<1 -  загальна оцінка показників розділу “погана”.

Підсистема “Оновлення освіти” вміщує в себе два етапи: прийняття рішення 
і безпосередньо корекція. Зміст і послідовність роботи випливають із загальної 
структури змісту основних етапів і не потребують додаткових роз’яснень.

Інформація, яка збирається А КЦ  і обробляється (аналізується) там, 
поступає з необхідними роз’ясненнями з А К Ц  в органи управління навчально- 
виховним процесом. Це може проходити і паралельно і послідовно, залежно від 
порядку, який встановлений в кожному навчальному закладі.

Прийняті управлінські рішення передаються в структури навчального 
закладу що планують, а потім -  у виконавчі. При цьому, якщо корекція 
перспективного планування здійснюється один раз на рік і передує річному 
поточному плануванню, то корекція річного поточного планування здійснюється 
двічі у навчальному році. Однак недоцільно, щоби А КЦ  давав рекомендації 
напряму у структури навчального закладу, що планують.

Особливий інтерес можуть представляти механізми корекції змісту і 
методики навчання. Тут треба мати на увазі наступне. Усяка корекція змісту, як 
правило, веде до збільшення обсягу інформації, який не завжди встигають 
звільнити від старої інформації. Це веде до корекції методики навчання на основі 
її інтенсифікації, впровадження видів і методів навчання.

Найбільш перспективними з точки зору оперативного оновлення змісту й 
активізації навчання, як показали дослідження й досвід, є блочна і модульна 
організація навчального процесу. Ця організація навчання дозволяє швидко 
вносиш  необхідні корекції як в зміст, так і в методику навчання. Особливості 
кожного навчального закладу і кожної спеціальності не дозволяють давати 
конкретні рекомендації щодо розробки банку блочно-модульних методик 
оновлення й корекції навчального процесу. Разом з тим, дослідження й досвід 
запровадження блочно-модульного навчання та його елементів дозволили 
виділити загальні особливості й рекомендації, які характерні для більшості 
навчальних закладів і спеціальностей.

І . Банк блочно-модульних технологій оновлення й корекції навчального 
процесу є основним механізмом управління якістю підготовки спеціалістів. 
Модулі, що входять у модульні програми, повинні систематично (не менше двох
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разів на рік) підлягати експергизі провідними фахівцями випускаючої кафедри і 
АКЦ та легко адаптуватися в структурі поточної о навчального пронесу.

2. Не варто створювали крупні модулі оновлення і корекції (МОК). Це 
утруднює їх адаптацію, “вміщуваність” у структуру навчального плану.
Найбільш доцільні в наш час МОК у залежності від предмета навчання й 
специфіки спеціальності можуть бути 12-18 годин. При цьому треба прагнути 
автономності навчальних елементів першого ряду.

3. Застосування модульного навчання в більшості навчальних закладів 
здійснюється в рамках лекційно-семінарської чи класно-урочної форм навчання. 
Це не може не перекручувати суті модульного підходу і веде до того, що нами 
використовується різновид модуля блоки, які більш успішно вміщуються в 
рамки розкладу занять. Основною відмітною рисою оновлюючих блоків-модулів 
є те. що вони, як показали дослідження, гарантують досягнення заданої якості 
навчання до кінця оволодіння матеріалом. Це досягається послідовним, 
поетапним досяганням заданої якості при оволодінні кожним навчальним 
елементом, що входить в блок-модуль.

На завершення треба відмітити, що нами розглядався інваріант системи, 
який, враховуючи особливості й умови функціонування кожного навчального 
закладу, повинен бути адаптованим в цих умовах. При цьому не виключається 
його вдосконалювання, введення додаткових, необхідних для даного 
навчального закладу структур.
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SUMMARY
.SU SH A N K O  V.V,.SVERDAN M .LA LEK SEEN K O , Т.А.

TH E IN STITU TIO N  SY STEM  O F M ARKETING EDUCATION 
PRO V ID IN G

The Competitive abilities o f graduate is one o f the higher-educational institution 
work on this phase of transition to market-economic relations.

The probable ways o f increasing of this index is being considered in this article.

М иш ковська Т.Д.
Д О С Л ІД Н И Ц ЬК А  Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь  С ТУД ЕН ТІВ У П РО Ц Е С І В И В ЧЕН Н Я  

П ЕД А ГО ГІЧ Н И Х  Д И С И И П Л ІН  
( М ЕТО Д О Л О ГІЧ Н И Й  АНАЛІЗ СУТІ ТА С Т РУ К Т У РИ  )

На сучасному етапі виникло педагогічне протиріччя між вимогами 
суспільства до вищої педагогічної освіти, що зросли на сучасному етапі, і перш за 
все, до ефективності навчального процесу у даній ланці освіти; можливостями і
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потребами сучасної молоді займатися на більш високих, дослідницько-творчих 
рівнях навчання, з однієї сторони, і здатністю існуючих на даному ступені о к 
видів, форм і методів навчання задовольнити дану вимогу - з іншої сторони 
Доведено, що одним із основних шляхів ефективного розв'язання протиріччя шо 
загострилися, с орієнтація навчального процесу на модель майбутньої діяльності 
випускника педвузу. При ц ь о м у ,  визначальним “стнржнем” ефективності 
професійної діяльності педагога виступає дослідницька діяльність майбутнього 
вчителя в структурі його педагогічної діяльності, на модель якої і повинен 
орієнтуватися навчальний процес.

Для розгляду суті та поняття досліджуваних педагогічних процесів у 
структурі педагогічної діяльності нам необхідно визначитися з понятійним 
апаратом і розглянути існуючі підходи до проблеми.

З філософської погляду суть - це сукупність усіх необхідних сторін і 
зв'язків (законів), які властиві речі, взяті в їх природному взаємозв'язку в житії". 
Узгоджуючи з філософським визначенням суті, Т.А.Ільїна вважає, шо 
суть

означає зміст даної речі, тобто ге, що вона є сама по собі на відміну 
інших речей” і шо “суть також повинна відображати глибинні зв'язки, 
відношення, внутрішні закони, які визначають і традиції даного явища” .

Таке визначення б агаю  в чому збігається з поняттям внутрішньої 
структури, однак у ньому не розглядаються потенційні можливості саморозвитку 
явища чи процесу.

Разом з тим ми вважаємо, що сугь повинна як-ось проявлятися, 
розпізнаватися. Відповідно, для виявлення суті необхідне дослідження, яке може 
розглядатися як “виявлення суті через властивості і відношення доступні 
поняттям .”

П оняття - це “цілісна сукупність суджень, гобго думок, в яких щось 
стверджується про відмінні ознаки досліджуваного об'єкта, ядром якого є 
ствердження про найбільш загальні і в той же час суттєві ознаки даного об’єкта 
” , тобто ядром поняття може бути сутність.

Спираючись на викладені вище визначення, ми, з мстою виявлення 
“властивостей та відношень” учасників педагогічного процесу, де провідну роль 
відіграє педагогічна діяльність, а в її структурі дослідницька діяльність і тим 
самим “виявлення суті” та структури дослідницької педагогічної діяльності, 
провели теоретичний аналіз літератури і передового педагогічного досвіду. У 
своєму дослідженні ми пішли методом педагогічної дедукції - від загального до 
конкретного.

С труктура дослідницької педагогічної діяльності в загальному вигляді 
може бути представлена на основі розробленого ще Н.В.Кузьміною гностичного 
компонента педагогічної діяльності, який “...охоплює вивчення вчителем: учнів 
як об’єкта його діяльності; змісту, засобів, форм і методів, з допомогою яких 
дана діяльність здійснюється; переваг і недоліків своєї особистості та діяльності з 
метою свідомого її удосконалення .”

Однак ми вважаємо, що таке визначення структури дослідницької 
педагогічної діяльності, яке розкриває зміст дослідницького компонента 
педагогічної діяльності, з погляду наведених вище визначень і завдань нашою 
дослідження, буде не повним і не конкретним, а відповідно, не дозволить нам
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досягти мети дослідження. Дійсно, т о  означає для нашого дослідження 
вивчення вчителем" того переліку проблем, які перелічених вище? Щ о за цим і 

на якій підставі піде? Очевидно, що коли педагогічна діяльність - це, як 
стверджує Н.В.Кузьміна, процес розв’язання нескінченного ряду педагогічних 
задач, то дослідницький компонент пронизує всю педагогічну діяльність та с 
визначальним. Сама Н.В.Кузьміна стверджує, що даний компонент є 
“стиржнем” усіх компонентів педагогічної діяльності, повинен 
розповсюджуватись на них і містити в собі уміння розв’язувати дані педагогічні 
задачі з елементами дослідницької діяльності, що можуть розглядатися як 
дослідницькі педагогічні задачі, а дані вміння повинні входити до структури 
дослідницької педагогічної діяльності.

Відповідно, в даному конкретному випадку, виходячи з предмета нашого 
дослідження, ми думаємо, що при визначенні структури дослідницької 
педагогічної діяльності мову необхідно вести про систему умінь учителя:

а) проектувати і творчо опрацьовувати: зміст і композицію інформації, як> 
він викладає; діяльність учнів, що спрямована на оволодіння даною 
інформацією;

б) організовувати свою та учнівську діяльність у залежності від мети;
в) налагоджувати взаємостосунки з батьками, учнями та перебудовувати їх \ 

процесі роботи;
г) вивчати й аналізувати: об’єкт власної діяльності (учня; колектив), його 

стан, розвиток та зміни; зміст умов, засобів, форм і методів, за допомогою яких 
здійснюється педагогічна діяльність; фактори, які впливають на педагогічній 
процес у цілому; успіхи та недоліки власної діяльності.

Тому, якщо дослідницька педагогічна діяльність у структурі педагогічно 
діяльності не самоціль, а механізм більш успішного розв’язання педагогічних 
задач, які входять до діяльності педагога, то система дослідницьких педагогічних! 
умінь, як умова успішного розв’язання даних задач, не може не входити до! 
структури дослідницької педагогічної діяльності, складаючи її основу.

Даний висновок ми обгрунтовуємо не тільки своїм умовиводом, який, як 
відомо, є такою формою мислення, за допомогою якої з даного чи декількох 
визначень по необхідності виводиться нове знання” про предмет, але і 
спираючись на передовий педагогічний та особистий досвід, а також на 
ряд педагогічних досліджень. У результаті проведеного нами аналізх 
літературних джерел, передового та особистого педагогічного досвіду і 
можливість стверджувати, що всяка дія вчителя в процесі завершеного етап\ 
його педагогічної діяльності - це складне структурне утворення і одночасно і 
іншими діями мас такі складові: творчу ініціативу; самостійний пошук;науково 
обгрунтований аналіз і синтез педагогічних ситуацій та об ’єктів виховання та 
освіти; виявлення протиріч, проблем; наукове обгрунтування шляхів їх 
розв’язання; аналіз отриманих результатів; їх оцінка і вироблення рішень тошо.

Усі дані та інші аналогічні дії вчителя можуть залучатися з процс' 
розв’язання педагогічних задач до їх структури і характеризуватися яі 

дослідницько-педагогічні уміння, що складають основу дослідницьке 
педагогічної задачі як частини задачі педагогічної. Дані задачі виникаю ть тоді 
'... коли в учителя появляється потреба в спрямованому пошуці і він вирішу' 
дещо перевірити, впровадити та отримати достовірні результати.” Саме прі!
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розв’язанні таких педагогічних задач вчитель включається в іншу діятьнісіь - 
дослідницьку педагогічну діяльність, в діяльність дослідника, підготовка до якої 
і г предметом нашого дослідження.

Наш аналіз педагогічної діяльності дозволяє стверджувати, що 
дослідницькі уміння, які необхідні д ія  успішною розв'язання дослідницьких 
педагогічних задач у процесі педагогічної діяльності, можуть, як вважають учені 
теоретики та педагоги-практики і як показує наш особистий досвід, мати 
різноманітний характер. Це. виходячи із структури педагогічної діяльності, 
можуть бути: конструктивно-дослідницькі; організаторсько-дослідницькі:
комунікативно-дослідницькі та безпосередньо гностичні уміння .

Враховуючи, що без ініціативи і самостійності, дослідження як вил 
педагогічної діяльності не відбудеться, необхідно до системи дослідницьких 
педагогічних умінь ввести і такі, що будуть спрямовані на формування 
дослідницької ініціативи га дослідницької самостійності в процесі роботи 
вчителя.

Відомо, що педагогічний процес, який відображає суттєві сторони 
педагогічної діяльності і в проекті, і в дійсності, - дітище конкретного педагога в 
конкретних умовах його розвитку. У своїй діяльності вчитель опирається на 
досягнення педагогічної науки, яка вказує йому загальний шлях до мсти. Однак, 
“розв'язуючи при цьому на науковій основі свої специфічні задачі в конкретних 
умовах, він проявляє перш за все творчий пошук, ініціативу і самостійність” .

Такий висновок підтверджується досвідом педагогів-новаторів, які творчо 
працюють: Ш .О.Амонашвілі, Н .П.Гудзик, С.М .Лисенкова. Є.Н.Ільїн,
В.Ф.Ш аталов та інші. Організація педагогічної діяльності даних педагогів- 
практиків, на думку О.О.Абдулліної. органічно поєднується з науковим аналізом 
педагогічного досвіду; її супроводжує творчий пошук, пізнавальна 
(дослідницька) ініціатива і самостійність, які сприяють розвитку творчості, 
новаторства, уміння на науковій основі вийти за рамки звичних, але уже 
малоефективних типів, форм і методів навчання.

Передовий досвід свідчить, що творчо працюючий учитель не лише 
спирається на досягнення педагогічної науки, він її збагачує. Аналізуючи й 
узагальнюючи явища, за якими вчитель спостерігає в процесі всіх етапів своєї 
педагогічної діяльності, він, вважає О.О.Абдулліна, не лише виявляє 
закономірності навчально-виховного процесу, але і визначає шляхи його 
удосконалення В творчій діяльності вчителя проявляється його 
індивідуальність, яка характеризує педагога як майстра і цим самим його 
діяльність наближається до дослідницької. Саме дані особливості 
характеризують роботу названих нами та інших педагогів-новаторів і саме це дає 
нам право ще раз стверджувати, що дослідницька педагогічна діяльність є 
основним компонентом, що пронизує всю педагогічну діяльність, його стержнем, 
що спрямований на формування творчо працюючого педагога. Дану думку 
підтримують багато вчених: педагогів та психологів.

В.А.Сластьонін стверджує, що “в основі професійної готовності вчителя до 
навчально-виховної роботи в школі лежать педагогічні уміння. Це система 
педагогічних дій, які пов’язані між собою певними відношеннями і спрямовані на 
розв’язання педагогічних .задач” . С .О.Борисюк вважає, що головною ознакою 
педагогічної кваліфікації на сучасному етапі стають не стільки знання предмета,
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який педагог викладає своїм слухачам, скільки уміння навчити, викликати 
інтерес до знань, сформувати певні риси особистості. При цьому, відзначає 
автор, під умінням треба розуміти готовність людини до успішного 
виконання повної дії (діяльності). Такий зміст поняття адекватно передас 
сутність особливо професійно педагогічного уміння, яке формується у процесі 
підготовки майбутнього вчителя в навчальному педагогічному закладі.

Формування педагогічних умінь опирається на активне і цілеспрямоване 
використання досвіду, шо представлений у знаннях і навичках. Уміння 

достатньо високого рівня узагальненості характеризуються 
різносторонністю, великою шириною переносу педагогічних дій, що входять до 
їх складу”. До числа педагогічних умінь “достатньо високого рівня” передусім 
входять, на нашу думку, і дослідницькі педагогічні уміння, оскільки 
дослідницька педагогічна діяльність входить до складу педагогічної діяльності.

Досвід педагогів-новаторів, як відзначалося О.О.Абдулліною. показує і те, 
що вчителю іноді доводиться виходити за рамки власної педагогічної діяльності. 
Коли йому необхідно узагальнити чийсь досвід, описати його, коли виникає 
потреба в цілеспрямованому пошуці і він задумує щось перевірити, впровадити й 
отримати достовірні результати, то він включається безпосередньо в 
дослідницьку діяльність у рамках своєї педагогічної діяльності.

Отже, “... бути вчителсм-дослідником - значить уміти знаходити нове в 
педагогічних явищах, виявляти в них приховані зв’язки, явища і закономірності” 
і па даній основі удосконалювати свою педагогічну діяльність, домагаю чись 
найбільш ефективного розв’язання педагогічних задач, що виникають.

Розглядаючи структуру дослідницької педагогічної діяльності, 
В.І.Загвязинський вказує на три основні рівні пошукової, прогностичної 
діяльності вчителя. Він вважає, що більша частина вчителів свою дослідницьку 
педагогічну діяльність будує опираючись на власний досвід, називаючи такий 
підхід емпірично-інтуїтивним і вказує на його малоефективність. Інша частина 
педагогів працює на дослідницько-логічному рівні. їх дослідницька педагогічна 
діяльність, постановка мети для розв’язання і розв’язання дослідницьких 
педагогічних задач виступає “функцією осмисленого і проаналізованого 
досвіду” . Даний підхід найбільш точний і в більшій мірі відображає суть 
дослідницької педагогічної діяльності. Лише порівняно невелика частина 
вчителів, стверджує вчений, яка володіє достатніми знаннями і певним досвідом, 
здійснює свою педагогічну діяльність на науковому рівні. При цьому структура 
їх дослідницької педагогічної діяльності, що пронизує весь процес педагогічної 
діяльності, являє собою синтез наукового знання, досвіду освоєних методик 
та інтуїції. Це результат звернутого аналізу, який виробив уміння бачити процес 
цілісно, знаходити правильні розв’язки в умовах неповної інформації.” Саме 
такий процес, на нашу думку, можна назвати повноцінною дослідницькою 
педагогічною діяльністю на науково-інтуїтивному рівні.

Заслуговують уваги також підходи до визначення структури дослідницької 
педагогічної діяльності вчителя, які пропонує Н.В.Кухарсв. Він вважає, що у 
педагога в процесі його педагогічної діяльності крім загальнопедагогічних умінь 
“існують також і спеціальні уміння, якими володіють учителі-майстри. Це, на 
думку вченого, когнітивно-моделюючі і конструктивно-модслюючі. в яких,

70



Цікавою, в зв’язку з  необхідністю всебічного підходу ДО ЗМІСТЧ 

дослідницької педагогічної діяльності, с думка В.В.Краєвської о щодо структури 
педагогічної .діяльності, який вказує на більш складний зміст даної дослідницької 
діяльності вчителя. За аналогією з іншими областями знань \ структурі 
дослідницької діяльності в педагогіці автор виділяє гри групи: методологічні 
фундаментальні та прикладні дослідження.

Аналіз змісту цих трьох груп досліджень дозволяє нам стверджувати, що 
саме під “прикладними дослідженнями, які пов'язані зі школою’’ і розуміється 
дослідницька педагогічна діяльність. Основу для даних прикладних досліджень, 
стверджує вчений, складають фундаментальні та методологічні дослідження.

Ми розділяємо думку В.В.Краєвського про те, що вчитель у процесі свосї 
педагогічної діяльності проводить свої “індивідуальні прикладні дослідження”, 
які характерні для даної ситуації, окремої групи учнів і т.д. При цьому він 
використовує вже готові відкриття, закони і закономірності. “Теоретична база 
вже дана досліднику. Він використовує її для того, щоб через призму наявної 
теорії виявити й описати ті недоліки в педагогічній практиці, які необхідно 
подолати

А втором передбачається в процесі педагогічної діяльності більш широке 
використання різноманітних методів дослідження, охоплюючи аналіз практики 
навчання, передового педагогічного досвіду-, “перевірку навчальних матеріалів, 
педагогічних концепцій.” Це не “науково-дослідна діяльність в галузі педагогіки, 
якою зайняті вчені-педагоги, що працюють у НДІ та вузах” , - продовжує вчений. 
- Цс - дослідницько-педагогічна діяльність учителя, оскільки: по-перше, 
педагогічний процес мас свої закономірності і діяльність, яка розглядає даний 
процес, повинна бути науково обгрунтована; по-друге, вчитель лише 
користується в своїй роботі тими засобами, які створюються й удосконалюються 
педагогікою як наукою.

Розглядаю чи проблему дослідницьких педагогічних умінь учителя, ми, 
передбачаючи, що дані уміння будуть набуватися в процесі його підготовки у 
вузі, вважаємо за необхідне визначити місце і роль науково-дослідної роботи 
студентів (НДРс) у підготовці майбутніх учителів до дослідницької педагогічної 
діяльності.

Розглядаючи дану проблему, ми брали до уваги також структуру і мету 
даної науково-дослідної роботи. Основний зміст науково-дослідної роботи 
студентів полягає “... навчанні методиці і засобам самостійного розв’язання 
наукових і технічних задач та навиків роботи в наукових колективах; 
ознайомленні з методами організації їх роботи.” Метою ж нашого дослідження є 
теоретичне обгрунтування і пошук шляхів підготовки студентів до ефективної 
дослідницької роботи в процесі своєї педагогічної діяльності в школі.

Тому науково-дослідна робота не с предметом нашого дослідження. Однак 
вона, будучи основною частиною навчально-виховного процесу у вузі, основним 
компонентом підготовки спеціалістів з вищою освітою, вводиться нами у 
поняття “педагогічна дисципліна” . При цьому ми повністю розділяємо висновки, 
зроблені Є.С.Спіциним, Л.А .Горбуновою , Л.Г.Квіткіною та іншими вченими, які 
досліджували різні аспекти науково-дослідної роботи студентів, про ії значення

основними структурними компонентами є елементи дослідницької педагогічної
діяльності .
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для самостійної творчої діяльності майбутніх учителів, формування в них 
дослідницьких умінь, про підготовку майбутніх педагогів до науково-дослідної 
роботи, написання монографій, дисертацій тощо. Ми не відкидаємо той внесок, 
який робить у підготовку спеціалістів (а він досить значний) науково-дослідна 
робота, але ми робимо спробу “відділити” дослідницьку педагогічну діяльність 
від неї і метою більш чіткого визначення шляхів формування умінь здійснювати 
дослідницьку педагогічну діяльність. Це пояснюється тим, що ми вважаємо, що 
результати науково-дослідної роботи студентів враховуються при вивченні 
дисципліни, а ми говоримо в даному випадку про дослідницьку педагогічну 
діяльність у чистому вигляді.

Провівши теорет ичний аналіз суті дослідницької педагогічної діяльності та 
її структури, ми, керуючись законом “достатнього обгрунтування, який 
говорить, що всяка думка чи логічний висновок (умовивід) для того, аби стати 
достовірним, повинен бути обгрунтований іншими думками, істинність яких 
доведена чи самоочевидна ”, мислимо в такий спосіб.

Оскільки, як уже доведено, людська діяльність є розв’язанням задач, що 
послідовно виникають перед людиною, то і навчання як вид діяльності, багато 
вчених розуміли як систему специфічних педагогічних задач, що визначені метою 
і змістом навчального матеріалу, та таких, що розв’язуються в ході 
педагогічного процесу. Слідом за Н.В.Кузьмімою та рядом інших дослідників, 
ми стверджуємо, що педагогічна діяльність - цс розв’язання нескінченного ряду 
педагогічних задач. Це доведено. Спираючись на дане твердження і керуючись 
принципом силогізму, який вказує, що умовивід, судження чи висновок, який 
зроблено на основі двох доведених суджень - посилань, вважається доведеним , 
ми дозволяємо собі стверджувати такс.

Дослідницька педагогічна діяльність - не процес розв’язання вчителем 
нескінченного ряду дослідницько-педагогічних залач. які виникають у процесі 
його педагогічної діяльності.

При цьому відомо, що будь-яка задача в людській діяльності виникає тоді, 
коли необхідно перейти з одного стану в інший. Педагогічна задача виникає, 
коли необхідно перевести учня з одного стану в інший. Базуючись на даних 
посиланнях ми стверджуємо, що дослідницька педагогічна задача входить, як 
правило, до структури педагогічної задачі та існує до тих пір, доки наявні умови, 
що її породили.

Нами встановлено і рядом досліджень підтверджено, що ефективність 
розв’язання будь-якої задачі, в тому числі педагогічної, залежить від володіння 
студентом уміннями розв'язувати її. Відповідно, підготовка студента до 
розв’язання дослідницьких педагогічних задач у структурі його педагогічної 
діяльності залежить від ступеня володіння ним дослідницькими педагогічними 
уміннями для розв’язання даних задач.

Доведеним ми вважаємо і те, що дослідницькі педагогічні задачі с 
основним змістом у структурі дослідницької педагогічної діяльності. Уміння 
розв’язувати дані задачі і с та сама “збуджувальна матеріальна сила, яка являє 
собою джерело розвитку і переходу в нову якість” , яка характеризує структуру 
дослідницької педагогічної діяльності і забезпечує її успіх, а отже, і всісї 
діяльності педагога. При цьому ми думаємо, що дослідницька педагогічна 
діяльність не автономна, вона здійснюється всередині педагогічної. Вона в свою
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чергу органічно пов язана з педагогічною задачею, але р о зв 'я зу й ься за 
допомогою своїх специфічних (дослідницьких) умінь.

Робота, що була нами проведена, дозволяє обірмітчваїи і наше
припущення в рамках дослідження, коли до структури педагогічної діяльності ми 
вводимо ще одну діяльність - дослідницьку педагогічну, в той час як діяльність 
повинна складатися з дій, а дії - з умінь.

Разом із тим відомо, що дія, яка входить у діяльність, за твердженням
В.П.Зінчснко та С.Д .Смирнова, повинна 'володіти всіма діями сукупної
діяльності” , відповідно поняття “дослідницька педагогічна діяльність" як 
сукупнісгь дослідницьких умінь, що охоплюють усю педагогічну діяльність, 
підкреслює суть поняття “дослідницька діяльність учителя” .

Дане припущення нами зроблено, щоб акцентувати уваїу на тому, що 
дослідницькі дії с визначальними в структурі педагогічної діяльності, охоплюють 
і пронизують її, впливають на її ефективність.

Базуючись на вищесказаному, під дослідницькою педагогічною діяльністю 
вчителя ми розуміємо узгоджену із закономірностями процесу пізнання
самостійну, п о ш у к о в о - т в о р ч у  діяльність педагога, яка здійснюється ^
використанням спеціальних (відносно методів навчання) метолів педагогічного 
дослідження і спрямовану на підвищення ефективності всіх компонентів 
педагогічної діяльності в умовах р о з в и т к у  педагогічного процесу.

Основою, ядром дослідницької педагогічної діяльності, а відповідно і всієї 
педагогічної діяльності, є дослідницькі уміння вчителя, рівень сформованості 
яких виступають визначальним показником ефективності даної діяльності.

На відміну від науково-дослідної роботи, яку може здійснювати будь-який 
учитель - пошукувач вченого ступеня, що працює над монографією і т.п., і яка не 
є предметом нашого дослідження, дослідницька педагогічна діяльність може 
завершуватися розробкою  нових методик, рекомендацій, методичних порад 
тощо.

В умовах нашого дослідження суть дослідницької педагогічної діяльності 
необхідно співвіднести з особистістю студента, оскільки мова йде про 
формування у нього дослідницьких педагогічних умінь. Дана суть, як уже нами 
зазначалося, повинна бути виявлена “через властивості і відношення, що 
доступні почуттям" даного студента. Відповідно, мова йде про суть формування 
у студента дослідницьких педагогічних умінь.

Отже, однією із основних, визначальних умов підвищення якості 
навчального процесу у вищій педагогічній школі може бути його орієнтація на 
оволодіння моделлю майбутньої педагогічної діяльності вчителя чи її 
елементами, основу яких складаю ть дослідницькі педагогічні уміння різної 
складності та рівнів.

SUMMARY
MYSHKOVSKA Т.ї).

TH E STUDENTS RESEARCH ACTIVITY IN THE PROCESS OF 
PED A G O G ICA L SUBJECTS STUDYING. (M ETHODOLOGICAL ANALYSIS OF 

TH E ESSENCE AND STRUCTURE)
The views o f scientrits-theoreticians and teachcrs-practicians on the pedagogical 

activity as a whole and on the research component except for one o f the most important in 
this structure, which influences the effectiveness are studied here.
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The methodological analysis of essence and structure of students research 
pedagogical activity has been done here. It is underlined that given activity is the process of 
solving a great number of research - pedagogical problems; So the students have to use the 
system of specific skills.

Іванчук М.Г
ЗМ ІСТОВИЙ М АТЕРІАЛ Н АВЧАЛЬНИХ П РЕД М ЕТІВ  - Д Ж Е РЕ Л О  

ВИХОВАННЯ УЧНІВ

Розбудова нової української держави потребує докорінних змін у системі 
викладання навчальних предметів у школі, зумовлених необхідністю розвитку 
виховання учнів. Інтегральна модель школи, яка функціонувала протягом 
багатьох десятиліть, не виправдала себе; зневажливе ставлення до народних : 
традицій і звичаїв, нехтування загальнолюдськими цінностями - все це згубно j 
позначилося на формуванні моральності учнів, підривало основи народної етики і 
і моралі. В умовах тоталітаризму школярі не мали правильного уявлення про 
духовну культуру народу, його історію.

Проблема відродження національної школи на сучасному етапі 
залишається досить гострою. Як наслідок цього зростає значення і необхідність 
виховання школярів. Особлива увага тут мас приділятися учням молодших 
класів, оскільки початкова школа - фундамент для наступного навчання і 
формування особистості.

Навчання в початкових класах - період прищеплення основних моральних 
правил. Саме в цей час відбувається інтенсивне нагромадження морального 
досвіду, поведінки, створюються сприятливі умови для розвитку провідних 
якостей особистості, моральної совісті. Тому формування морального досвіду 
учнів потребує педагогічної цілеспрямованості і систематичності. Цілями 
морального виховання, щонайперше, служать програми та змістовий матеріал і 
підручників. У процесі навчання в дітей молодшого шкільного віку розвивається 
мислення, тобто вміння засвоювати наукові поняття, закономірності, 
відбувається поступове оволодіння такими мислитсльними -операціями, як 
аналіз, виділення головного, порівняння предметів, узагальнення суттєвих ознак 
і відкидання несуттєвих. Поряд з цим, виявляються риси, типові для підлітків; 
стійкий пізнавальний інтерес, товариські нахили, витримка, деяка критичність в 
оцінці дорослих, наполегливість у досягненні мети. Водночас діти 9-10 років, 
порівняно з підлітками, безпосередніші. Вони легше захоплюються новими 
видами діяльності, новими друзями, але більшість легко змінює свої 
прихильності. Завдання вчителя пробудити і розвинути моральні якості, 
духовність, гуманність, виховувати делікатне, добре ставлення до людей, вміння 
себе поводити так, а не інакше.

Найдійовішим для вирішення цих завдань, на наш погляд, має бути і 
змістовий навчальний матеріал, яким оперують уже школярі початкових класів.

Аналіз змісту програми та навчального матеріалу підручників читанка 1-4 
класи за редакцією Н.Ф .Скрипниченко, М .С.Ваш удєнко, О .Я.Савченко; рідна 
мова за редакцію М .А.Біленької, М .С.Ваш удєнко, О .І.М ельничайко. j 
Л.О.Варзацької, Л .В.Скуратівського, “Світ навколо тебе за редакцією Н .М .Бібік,
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И.С.Коваль, Л .К .Н арочна показав, що майже усі теми сприяють вихованню в 
учнів моральних загальних рис.

М оральне виховання учнів цього 'навчального процесу передбачає 
становлення взаємин, стосунків, відношень учнів до себе, своїх обов’язків, до 
близьких людей, до товаришів і дорослих, до першого свого колективу, до праці 
і її результатів, до свого рідного краю. Батьківщини, природних і матеріальних 
багатств. Здійснюється, запрограмоване в процесі навчання роз’яснення учням 
морального змісту різних подій, вчинків, взаємин людей у суспільстві, організації 
відповідного шкільного життя, спілкування діяльності учнів.

Так. при вивченні тем курсу "Ознайомлення з навколишнім світом", ство
рюються сприятливі умови для успішного формування елементарних уявлень 
про культуру поведінки у школі, вдома, громадських місцях, культуру звертання 
до своїх однолітків та старших. На тдких уроках виявляються знання дітей про 
норми поведінки, а потім уточнюються, поглиблюються поняття "ввічливість’’, 
"охайність” , “організованість” , “дисциплінованість” , та “дбайливість".

Основними завданнями змісту цього навчального предмету є формування 
певних громадських і патріотичних почуттів, вироблення суспільно-політичних 
уявлень і понять, виховання позитивних моральних якостей і норм поведінки, 
освоєння яких допоможе школяреві у подальшому навчанні, спілкуванні з 
людьми, нагромаджені досвіду соціальної поведінки (бути дисциплінованим, 
уважним, організованим, уміти переключатися на різні види діяльності, бути 
чуйним, доброзичливим, ввічливо й культурно поводитись у громадських місцях, 
уміти дружньо працювати в колективі, бути подільчивим, з відповідальністю 
ставитись до доручень, берегти свої і чужі речі, громадське майно, бути 
правдивим і охайним, засуджувати прояви лінощів, брехливості, жорстокості 
тощо).

Багатоплановість змісту предмету дас змогу реалізувати сукупність 
різноманітних завдань. Так, стержневим завданням геми "Наша школа” с вихо
вання інтересу до навчання в школі, формування морально-вольових якостей 
школяра (дисциплінованість, організованість, самостійність, відповідальність). 
Усі ці завдання розв’язуються на кожному уроці. Особлива і постійна увага 
приділяється завданням типу навчити дітей колективно працювати; домогтися 
самостійності у виконанні завдань; викликати інтерес до виконання доручень; 
виробляти правила чесної гри та ін. Ефективним прийомом тренування 
морально-вольових якостей школярів є момент переключення від гри до 
серйозної праці [1].

Тема “Я і моя сім 'я” містить програмовий матеріал, вивчення якого 
проводиться протягом 12 годин. За цей час учитель має всебічно і доступно 
розкрити перед шестирічними ш колярами такі основні уявлення і поняття, як: 
сім'я, родина, в якій живе учень, - невеличкий дружній колектив, у якому панує 
взаємодопомога, взаємоповага; праця старших членів сім'ї - почесний обов'язок 
кожного на благо своєї країни; навчання дітей, менших членів сім'ї - це обов'язок 
і необхідна праця; школяр мас свої обов'язки вдома, допомагає старшим в міру 
своїх сил і здібностей, чуйний, вимогливий, старанний; дружна сім'я гарно 
працює і вміло відпочиває. Основне завдання теми - розширити і поглибити 
моральний досвід учня. Виконати його успішно можна лише годі, коли вчитель 
створить на уроках такі умови, за яких дитина зможе діяти сама в колективі [1].
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Зміст теми “Наша вулиця, місто (село), де я живу” покликані розширити 
пізнавальні можливості школяра і збудити бажання активно спостерігати й 
брати посильну участь у створенні благоустрою рідного краю; закласти основи 
патріотичних почуттів. Ці теми с підготовчим етапом до ознайомлення з таким 
складним поняттям, як “батьківщина". Аналізуючи з дітьми той чи інший об'єкт 
спостереження, розмірковуючи над значенням праці кожної людини, вчитель 
весь час тримає в полі зору головне - прекрасний новий будинок, в якому меш
кають родини учнів, благоустрій вулиці, міста, села створюється колективною 
працею всіх людей [І].

Тема “Рідна країна” є основною в курсі програми “Ознайомлення з 
навколишнім світом” . У ній сконцентровані усі поняття й уявлення суспільного 
характеру. При вивченні цієї теми ми виховуємо в учнів патріотичні почуття, 
загальнолюдські риси характеру. Вводяться поняття “Батьківщ ина”, 
“національна символіка” , йде ознайомлення учнів з історичним минулим та 
нашим сьогоденням.

“Уроки ввічливості” виробляють у дітей не тільки практичні навички, 
щодо приведення в порядок свого одягу, уміння стежити за своїм зовнішнім 
виглядом, а й виховують культуру спілкування, збагачують словник 
мовленнєвого етикету (словесні форми прохання, вітання, прощання, вибачення), 
допомагають учням оволодіти правильною поведінкою за столом (користування 
столовими приборами), у театрі, кіно, музеї, храмі [1].

Матеріал теми “Природа навколо нас” найбільше сприяє формуванню в 
учнів громадської відповідальності за збереження навколишнього середовища як 
важливого фактору існування людини; вихованню в учнів поваги до праці та до 
людей праці [1].

Особливе місце займає ознайомлення дітей з рідним краєм, де використо
вуються екскурсії, прогулянки, спостереження. К.Д.Ушинський назвав природу 
“всерозвиваючою”, підкреслюючи важливе значення природнього фактору у 
всебічному розвитку особистості, воротами для всього, що входить у внутрішній 
світ дитини. Мета таких екскурсій - ознайомлення дітей з рідною природою, 
працею дорослих, спостереження за сезонними явищами у природі. Екскурсії в 
природу не обмежуються лише спостереженнями. Учні ведуть щоденники, 
влаштовують годівниці; беруть участь в озелененні рідного краю. Мета екскурсій 
навчити охороняти природу рідного краю, поглибити їх знання про природні 
багатства рідного краю. Спостерігаючи за живими об'єктами діти вчаться і 
одночас доглядати за ними. У них виховуються такі моральні риси, як 
турботливість, чуйність. Екскурсії, спостереження і прогулянки збагачують 
моральний досвід дітей. Ф актичний, близький, доступний матеріал учитель має 
змогу використовувати під час морально-етичних бесід.

Викладання теми курсу “Ознайомлення з навколишнім світом” здійснюєть
ся концентрично: від заняття до заняття - щоразу на складніш ому навчальному 
матеріалі, завдяки чому розвиваю ться, розширюються, систематизуються уяв
лення дітей, збагачується їхній моральний досвід, удосконалюються вміння [4].

Центральне місце в системі дисциплін нової української національної 
школи займає рідна мова, що включає в себе навчання мовлення, читання, 
письма. Виходячи з головного завдання початкової ш коли-розвинуги думку й 
мову учня, наголошується на те, що вже на перших уроках учитель повинен
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систематично і цілеспрямовано залучати дітей до осмислення розпові іей \а и  
учні самі розкажуть вчителеві, як і де вони живуть, що і хто їх оточує казки які 
вони знають, самі складають оповідання за малюнками, картинами, про іч чи 
іншу подію, що трапилася з ним, тощо. Хай іАти уважно прислухаються до того 
що їм розповідає вчитель, заучують окремі нові слова. Такій роботі з уінячи 
присвячуються цілі години. Дуже ретельно й серйозно готу ються до них вчителі 
Вибирають для дітей такі літературно-художні івори. які викликають у них пере
живання, емоції, велике моральне й естетичне враження, доступні й зрозумілі. 
Твір краще впливає на слухачів, коли його розповідають, а не чигають по книзі 
Оповідачеві необхідно триматися якнайближче мови самого твору, практикуючи 
різноманітні стилі викладу, вибираючи твори, що становлять золоту скарбницю 
фольклору рідного народу, оскільки прості'й зрозумілі вирази народного твору 
краще вражають ніжні почуття дітей. Дитина здатна повністю ототожнювати 
себе з героєм художнього твору, сприймати як власні його переживання, турботи 
манери, зовнішність, що часом призводить навіть до втрати власного “Я". Мета, 
яку ставить перед собою письменник, - це насамперед виховання високих 
почуттів. Твори для дітей можна порівняти з сердечним словом педагога. 
Доступне й ясне, воно розкриває школяреві зміст вчинків і значення адресованих 
йому вимог. Чуйне слово примушує вихованців довірливо відкривати свою 
душу, ділитися почуттями й думками. Твори художньої літератури розкривають 
перед дитиною систему моральних понять через стосунки героїв з іншими 
людьми. Завдяки художньому слову учні вчаться розуміти внутрішній світ 
літера гурного героя, його почуте, вчинки, ставлення до інших людей і природи.

Особливе значення для формування моральних якостей особистості 
набувають твори, які розкривають етичні норми поведінки. На їхньому матеріалі 
школярі вчаться оцінювати вчинки героїв, а через них вчинки товаришів і власну 
поведінку.

Серед творів, які мають особливий вплив на дітей, можна віднести твори 
Т.Ш евченка, П .Куліша, О .Стороженка, Л.Глібова, М.Вовчка, Б.Грінченка га ін. 
Із західноєвропейської та російської літератури рекомендуються твори Дмитра 
М амина-Сибіряка, А .Чехова, Х.Андерсена, братів Грімм, Джорж-Санду, казки, 
вірші, прислів'я і приказки.

Прислів'я і приказки - це переважно віршована мініатюра. Кінцевою метою 
прислів’я з давніх-давен було виховання. Прислів'я проголошують з одного боку, 
педагогічну ідею, а з другого - здійснюють педагогічний вплив. У прислів'ї 
готовий висновок, але це не закінчення роздумів, це поштовх до них. Наприклад: 
“Лінивому все ніколи” . Пояснюючи прислів'я, діти прилучаються до народної 
мудрості. Прислів'я і приказки - це своєрідний кодекс моральної поведінки, в 
яких можна знайти пораду, підтримку, осуд. ( “Любиш кататися, люби і саночки 
возити” , “Бджола жалить жалом, а чоловік - словом”) [6]. Велика і не вичерпна 
сила виховного впливу творів фольклору на людину, особливо в період її 
дитинства. М оральна чистота і притягальність народних ідеалів, втілена в мовні 
форми прислів’їв і приказок, у багатьох героях казок і билин, захоплююча 
несподіваність загадок, веселий гумор більшості творів усної народної творчості 
народу - все це і багато іншого відкриває шлях до серця і розуму маленького 
слухача. Про ге, який вплив на дитячі душі має казка свідчать казки дітей, 
зібранні в кількох томах, які зберігаються в музеї В.О.Сухомлинського.
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Казка - не один з найбільш популярних серед жанрів народної творчості. 
Вона знаходить вірний шлях до серця школяра, впливас на розвиток світогляду, 
ставлення дитини до навчання, товаришів, рідних, навчає бути правдивим 
чесним, відвертим, зневажати неправду, боротися з грубістю, лінню, байдужістю 
розвиває кращі душевні якості. “Казка невіддільна від краси, - говорив
В.О.Сухомлинський, - сприяє розвиткові естетичних почуттів, без яких 
неможливе благородство душі, щира чуйність до людського нещастя, горя 
страждань. Завдяки казці дитина пізнає світ не тільки розумом, а й серцем" [5, с 
177].

Вивчення творів світової художньої літератури сприяє виробленню в учнів 
високохудожнього естетичного смаку, пробудження літературної цікавості 
розвитку уяви і культури мови. Для розвитку моральних якостей велике значення 
мас заучування поетичних творів: віршів, народних пісень тощо. Якщо поезія 
буде пов'язана з життям, то викликатиме більше думок і вражень у дітей. Вивчені 
напам'ять твори, використовуються на різних уроках, наприклад, під час 
екскурсії можна використати вірші про ліс, степ, схід сонця, про птаха чи звіра 
На уроках української мови вони використовуються при роботі над частинами 
мови, на уроках зв'язного мовлення.

Педагогічне значення літератури для дітей очевидне, і все-таки не слід 
чекати від неї моментального впливу на юного читача. Ш лях цей дуже складний 
Потрібен час і тонкий педагогічний вплив, щоб діти подолали межу між 
моральним знанням і моральним вчинком.

Уроки грамоти та української мови даю ть змогу формувати навички 
культури роботи з книгою, зошитом, раціонально планувати свою роботу 
ІІавички мовного етикету починаємо формувати з першого класу: запитувати, 
висловлювати свою думку, ввічливо звертатися, вести бесіду у доброзичливому 
тоні.

В.О.Сухомлинський писав, що навчити правильно розмовляти - ціла 
галузь виховної роботи, від успіху якої залежить духовне життя особистості та 
колективу. М овна культура забезпечує успіх у тій найтоншій сфері виховання 
яку ми називаємо моделюванням, перетворенням, перекладом зовнішньої 
д ір и  ості на мов) внутрішнього світу людини. У результаті цієї перебудови 
створюються внутрішнє “Я ” особистості - складний світ сформованих в 
індивідуальній свідомості поглядів, переконань, звичок, моральних оцінок.

Вже на уроках добукварного періоду під час навчання грамоти є чимало 
можливостей для роботи над зв'язним мовленням, реченням, словом, 
формулювати висловлення за ілюстративним матеріалом з моральним змістом, 
що і одночасно привертає увагу дітей до основних правил поведінки на уроці. 
Так, учням пропонується послухати опис певної ситуації і висловити оцінні 
судження. Наприклад: “... йде урок. Учитель цікаво розповідає про лісових 
мешканців. М иколка багато знає про них і не може спокійно всидіти. Він обер
тається до сусідів і набридає їм розповідями про лісову прогулянку. Врешті-реш і 
підняв руку і вчителька надала йому слово. М иколка поділився з 
однокласниками враженнями” . Чи правильно діяв Микола? Щ об ви йому 
порадили?

Не варто пред'являти перш окласникам одразу в усьому обсязі 
дисциплінарні вимоги, довго обговорю вати, що і як робити на уроці, часто
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зауважувати. Ці норми поведінки засвоюються поступово, залежно від. того ж 
зб у вати м еться  особистий досвіду навчальній діяльності.

Так у Букварі на ст.8-9 - сюжетні ілюстрації, за якими пропонусться учням 
скласти висловлювання, навчають і виховують як звертатися до вчителя про
давця, до однолітків. При вивченні букв Йй. м 'ч  Нн. Сс, Рр. Яя. Юю виховуємо 
в учнів повагу до старших, працелюбство, мудрість, дбайливість такі взаємини 
при яких виявляється турботливість, взаємодопомога, підтримка [7].

Вважаємо, що на будь-яких уроках є чимало способів, які допомагають 
формувати моральне уявлення, почуття та стосунки. Можна організувати бесіди, 
розв'язувати логічні ситуації, (мовні), інсценівки, обговорювати побачене га 
почуте.

У моральному вихованні значна роль надається позитивному 
стимулюючому спілкуванню. Найчастіше воно виникає в умовах колективної 
праці. Саме в спільній праці набуваєгься. закріплюється особистий моральний 
досвід позитивних взаємин, які виявляються у турботі, взаємодопомозі, 
взасмопідтримці дітей. Ці взаємини ми закріплюємо в учнів змістовим 
матеріалом підручника.

Повсякденне спілкування дітей в урочній діяльності будується таким 
чином, що своїм змістом і стилем воно сприяє оволодінню культурою мовлення, 
стимулює дітей до товариських контактів, доброзичливості та уваги до 
товаришів та старших. Прикладом є матеріал підручника ‘Буквар” , який 
розміщений на сторінках 35 (вивчення букви Вв), ст.40-41 (вивчення букви Лл), 
ст.60-61 (Казка “Котик та півник”), сг.90 оповідання "Пасіка”), ст. 102-103 (казка 
"Лисичка і Ж уравель"), ст. 142-144 (казка "Про двох цапків”), яким ми виховуємо 
дані моральні якості [7].

Змістовий матеріал читанки (2 клас) розділу “У світі казки чарівної” 
виховує у дітей любов до рідної мови, доброзичливість, віру в добро, чуйність, 
працелюбство; "Осінь щедра, осінь золотава” розвиває естетичні смаки, 
великодушність, щирість; “У колі рідної с ім Т  - повагу до старших, слухняність; 
"Ш кільними стежками” - чесність, справедливість, доброту; "Зима-білосніжна” - 
естетичні смаки, доброту, працьовитість, чуйність; “Цікавий світ навколо тебе” - 
мудрість, вдячність, почуття прекрасного, розум, здоровий глузд; "Любіть свою 
вітчизну, д іти” - шану до національних традицій, звичаїв, до рідної землі; 
‘ Мамине свято” - любов до матері, повагу до батьків, доброту і чуйність [9].

Аналіз змістового матеріалу читанки (3 клас) дозволяє стверджувати, що 
вихованню чуйності, працелюбства, мудрості сприяють твори розділу “3 чистого 
джерела народної мудрості” ; вихованню любові до рідної мови, доброти і 
милосердя сприяють твори розділу “Світ у мені і в світі я” ; бережному ставленню 
до природи і всього- живого - “Прийди, весно, з радістю” ; любові до рідної землі, 
гордості за її минуле, любов іл о в агу  до людей, які творили історію - “Давно те 
діялось” ; повагу до старших, до батьків, до членів сім’ї, родини - “Ясне сонечко, 
рідна м атір” [8].

Т вори розділів читанки (4 клас) “Із скарбниці казкарів світу” , "На світі є 
одним-одна Вкраїна” , “Зростайте справжніми людьми”, "Краса землі, краса 
ж иття” , "Творці прекрасного й великого” , “Народні звитяжні” , “Святе слово - 
рідна м ати” - виховують почуття краси, мудрості, розуму, любов до Вітчизни, 
рідної мови, родини, доброту, чуйність, милосердя, мужність [8].
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На уроках зв'язного мовлення при роботі за сюжетними ілюстраціями в | 
учнів 2-4 класів виховуються моральні якості, за допомогою ситуацій оціночної о 
характеру. Наведемо приклад. На ст. 153-154 темою уроку з розвитку зв'язного 
мовлення е “Хто сміється, тому не минеться", де виховуємо такі моральні якості, 
як доброта, чуйність, взаємодопомога. Тут ми наводимо дітям таку ситуацію ' 
оціночного характеру:

Дмитрик біг провулком, поспішаючи в кіно. Раптом хлопчик, який йшов ; 
попереду, посковзнувся і впав. На мить Дмитрик зупинився.

•Чого не встаєш?
•Нога... - застогнав хлопчик. - Поклич когось. Дмитрик озирнувся навколо |

Провулок був безлюдний.
•Запізнююсь, - безтурботно кинув він. Зараз кіно починається. І побіг".

Чи правильно вчинив Дмитрик? Щ о треба було зробити? Чому?
На уроці розвитку зв'язного мовлення в 4 класі на ет.21 підручника ‘‘Рідна | 

мова" с сюжетні ілюстрації, змістом яких ми виховуємо доброзичливість, 
працелюбство, взаємодопомогу. Тут ми також можемо використати ситуації 
оцінюючого характеру. Наприклад:

“Вулицею йшла жінка з важкими кошиками. Слідом - два хлопчики. У 
жінки випала з кишені носова хустинка. Один з них покликав жінку і сказав, що 
вона загубила хустину. А інший підійшов, підняв хустину і подав її жінці". Хто з 
них зробив правильно? Чому?

Не тільки на уроках зв'язного мовлення, але й при виконанні щоденних 
вправ виховуємо у дітей моральні риси характеру. Цьому сприяє зміст вправ. У 2 
класі: вправи ЗО, 55, 72, 196, 411 виховують красу; вправи 279, 475, 491, 502 І 
виховують доброту, любов, мудрість [2].

У 3 класі за допомогою вправ ми виховуємо справедливість, благородство, 
мудрість, терпеливість: вправи 10, 16, 26, 36 виховують прапелюбство; вправи 
164, 181, 316 виховують турботу про охорону довкілля, вправа 302 “Будьте 
добрими дітьми” виховує милосердя, вихованість, благородство [2].

У 4 класі зміст тренувальних вправ також носить виховний характер і 
морального змісту:

вправами 2,8, 10, II, 248 виховуємо пошану до національних цінностей 
народу; вправи 40, 111, 268, 387 сприяють розвитку естетичних смаків і творчих 
здібностей [3].

Аналізуючи програмовий матеріал з читання, української мови \ 
початкових класах, прийшли до висновку, що тексти (вправи) в підручниках 
підібрані з урахуванням дидактичних та виховних завдань. Вони дають 
можливість глибше розуміти, чіткіше уявити собі той чи інший образ, життєвий 
факт, вчинки літературних персонажів. Оволодіння навчальним матеріалом 
сприяє формуванню у школярів тих уявлень, які необхідні для становлення у і 
свідомості морального ідеалу, стимулює до порівняння відомих їм вчинків з 
фактами, викладеними в підручниках. Зміст текстів підручників, система їх 
розташування дають учителю можливість цілеспрямовано формувати моральні 
поняття і виховувати почу ггя, емоції у молодших школярів протягом 3 (4) років 
навчання. Разом з тим у підручника для читання тексти підібрані й | 
систематизовані таким чином, щоб досягти максимальної послідовності \ | 
формуванні моральних понять від першого до третього класу.
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SUMMARY

IVANCHUK M.G.
EDUCATION SU B JE C T  M ATERIAL IS TH E SOURCE OF PU PILS' 

UPBRINGING
The education in the elementary forms is the giving of the main moral 

conceptions, moral experience behavionr.
Favourable conditions are created for the fomation of moral personality formalities. 

The top-problem o f the upbringing purpose realization at the lesson is inestigated in this 
article.

The content material analysis o f educational subject of the elementary school is given 
as oine o f the sources o f pupils’ educational upbringing process, in particular the lessons of 
mother tongue, o f the course “World around us” and “Acguaintance with environment”, 
which gics an opportunity to confirm the creating of the favourable conditions in the 
training o f the pupils' common-peoplc values and the formation of the new culture 
behaviour imagination.

Мафтин Л.В.
ІС Т О РІЯ  ЗА РУ Б ІЖ Н О Ї П ЕД А ГО ГІК И  Й АКТИВІЗАЦІЯ 

М И С Л И Т Е Л Ь Н О -ІІІЗН А В А Л ЬН О Ї Д ІЯ Л ЬН О С ТІ СТУДЕНТІВ

П роблема активізації мислительно-пізнавальної діяльносгі - одна з 
традиційних проблем педагогіки. В світлі сучасних прогресивних суспільних 
перетворень вона набуває особливого значення. Сьогодні перед вищою школою 
стоять завдання активізації навчального процесу, орієнтації студентів на активне 
навчання, формування такої особистості, яка могла б не тільки приймати певні 
конкретні рішення, але й творчо втілювала їх у життя [1,4].

Пасивна навчально-інформативна діяльність, навчання за принципом 
простої передачі знань від того, хто навчає до того, хто навчається-застаріла; в 
багатьох випадках вона нівелює творчу активність людини, призводить до
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статистичної форми засвоєння знань. Класик української педагогічної думки 
К.Д. Ушинський зазначав з цього приводу, що мета освіти “полягає не стільки в 
повідомленні маси відомостей, стільки в раціональному розвитку здібностей 
учнів. [4,!28]. Тільки активна взаємодія тою, хто вчить, і того, хто навчається.- 
здатна забезпечити послідовну, якісну, дієву систему навчання. В умовах 
державотворення необхідно змінювати традиційні підходи до навчання, від 
інформативно- ілюстративного, пасивно-споглядального принципу переходити 
до активно- пізнавального, дієвогворчого [4,42], віддавати перевагу тій системі 
навчання, яка сприяє активній пізнавальній діяльності і, відповідно, забезпечує 
розвиток ініціативи й активності мислення студентів. Виконання цього завдання 
вимагає від викладачів вищої школи суттєвої інтенсифікації навчального 
процесу, вдосконалення своєї педагогічної майстерності, пошуку таких форм, 
методів і засобів навчання, які б змогли забезпечити свідоме засвоєння знань 
студентів, посилити їх самостійну діяльність, сформувати фахівця, який зможе 
працювати в умовах оновленої школи.

У системі підготовки майбутнього вчителя курс “Історія зарубіжної 
педагогіки” посідає значне місце, є одним із основних у загальному циклі 
навчальних дисциплін педагогічного факультету: доповнює курс методик 
викладання певних дисциплін у початковій та середній школі, курси “Історія 
педагогіки України” та “Педагогіка". Він представлений як самостійний 
предмет, розрахований на два семестри (34 лекційних та 40 практичних годин).

Курс “Історія зарубіжної педагогіки” розкриває історію розвитку школи, 
педагогічної думки від найдавніших часів до сучасності, знайомить з 
прогресивними педагогами й видатними мислителями близького й далекого 
зарубіжжя. Отже, його основна мета полягає у висвітленні теоретичних і 
методичних аспектів різних педагогічних теорій, ознайомлення з педагогічною 
спадщиною кращих представників зарубіжної педагогічної думки, залученні 
студентів до активного й творчого спілкування з їх досягненнями.

Відповідно до мети, семінарські заняття з курсу “Історія зарубіжної 
педагогіки” охоплюють такі теми : Педагогічна думка, школа, виховання часів 
Стародавнього Сходу, Греції, Риму; Ш кола виховання і педагогічні ідеї епохи 
Середньовічччя; Педагогічна теорія і практика епохи Відродження; Творчість 
Я.А. Коменського- засновника педагогіки нової доби; Педагогічні погляди Дж. 
Локка; Й.Г. Песталоцці-видатний швейцарський педагог-демократ; Педагогічна 
теорія Й.Ф. Герберта: Адольф Д істерверг - видатний німецький педагог XIX сг.; 
Розвиток шкільництва і педагогічної думки в Росії ХУІІІ поч.ХХ ст.; Основні 
тенденції розвитку школи та педагогічної думки зарубіжних країн в XX ст.

У проведенні семінарських занять умовно можна виділити декілька 
традиційних етапів: підготовки до заняття т а  саме заняття. Викладачеві важливо 
вибрати правильну методику проведень цих тісно взаємозв’язаних частин. 
Особливу увагу слід звернути на підготовчий етап. Оскільки від нього залежиті, 
чи буде досягнута мета заняття, його ефективність. Цей етап передбачає:

- вивчення та конспектування студентами першоджерел і рекомендованої 
літератури;
- виконання індивідуально-диференційованих, теоретично й практично- 
пошукових завдань, що вимагають опрацю вання додаткової літератури
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(бібліографічна робота, підготовка повідомлення, доповіді, написання реферат 
тощо).
Другий етап - власне семінарське заняття, спрямоване на поглиблення, 
закріплення й перевірку теоретичних знань,'удосконаленій практичних вмінь га 
навичок студентів. Опрацьовуючи навчальний матеріал на семінарському 
занятті необхідно застосовувати такі форми і види робіт, які максимально б 
сприяли активізації мислительно-пізнавальної діяльності студенітв 
підвищували рівень їх теоретичної та практичної підготовки, націлювали на 
майбутню педагогічну діяльність. Семінарське занягтя передбачає:

•відповідь на проблемні питання:
•обговорення повідомлень, доповідей, рефератів, додаткової літератури тощо; 
•застосування набутих знань, умінь та навичок у нестандартних умовах 

(пошукова бесіда, дискусія, вирішення проблемних ситуацій, тестування, 
проектування умов, які найбільш наближені до майбутньої діяльності; ділова 
гра. гра-тренування, педагогічна задача, педагогічна ситуація і т.п.).
Як показала практика, комплексне застосування елементів вказаної схеми 
сприяє кращому засвоєнню матеріалу, розвиває вміння аналізувати і 
співставляти факти, робити висновки, узагальнення. Зауважимо також, що, в 
залежності від теми, рівня підготовленості студентів, психологічного 
мікроклімату в аудиторії, чисельності групи і т.п. той чи інший елемент схеми 
можна доповнити, або ж взагалі опустити.

У зв'язку з вище сказаним, розглянемо одне з семінарських занять на 
педагогічному факультеті з курсу “Історія зарубіжної педагогіки” . 
Спеціальність - початкове навчання.(учитель молодших класів).

Тема : Адольф Дістерверг- видатний німецький педагог XIX століття.
План:

1. Ж иттєвий шлях та педагогічна діяльність А.Дістервега.
2. Сутність виховання, його завдання га основні принципи.
3. Теорія навчанння А.Дістервега:
а)сутність процесу навчання , його завдання;
б) дидактика розвивального навчання:
в) методи організації навчання.
4.Особа вчителя з точки зору А.Дістервега.
5.Система педагогічних поглядів А.Дістервега і сучасна педагогіка.

Список рекомендованої літератури:
1. Беляєв А. П едагогика, которая нас объединяет (о дидактических методах 
немецкого педагога А.Дистервега). //Профессионально-техническое 
образование.-1991.- №2.- С. 33-35.
2. Галузинський В.М., Євтух М .Б. Педагогіка: теорія та історія.- К.: Вища 
ш кола, 1995.- 236 с.
3. Дисгерверг А. Избранные педагогические сочинения.-М.: Просвещение, 
1956.- 274 с.
4. Д истерверг А. // История педагогики и современность.- Ленинград, 1970.- 
№  377.- С .85-90.
5. Эвтух М.Б. Адольф Дистервег: педагог учений.// Рад. Школа.- 1990.- 
№10.- С .84-86.
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6. Керженцев Л. Учитель немецких учителей. // Народное образование 
1966.- №7.- С .86-88.

Корнилов С.В Педагогическое наследие А.Дистервсга. к 200-летию со 
дня рождения немецкого педагога.// Сов. Педагогика.- 1990.- № 1 1 С.  124-129.
8. Пискунов А.И. Дидактические взгяды Адольфа Дисгервсга. // Сов. 
Педагогика.- 1956.- №1.- С. 63-77.
9. Соколова М.А. Замечательный немецкий педагог. // Научная ш кола.- 
1960.- №10.- С .57-62.

Індивідуальні завдання:
1. Підготувати повідомлення на тему : Адольф Дістерьег про розвиток 
творчої діяльності учнів.
2. Напишіть реферат на тему: Адольф Дістервег про народного вчителя та 
педагогічну освіту.
3. Із педагогічної спадщини А.Дістервега виберіть вислови про педагогічну 
майстерність. Співставте з сьогоденням.

Проблемні питання:
1. Порівняйте вікову періодизацію Ж .Ж . Руссо та А.Дістерверга. В чому їх 
відмінність?
2. Співставте методику наочного навчання Я.А. Коменського та
Й. Г. Песталоцці. Що нового вніс у розробку принципу наочності в порівнянні 
зі свіоїми попередниками А.Дістерверг?
3. Порівняйте принцип природовідповідності за Я.А. Коменським,
Ж.Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці та А. Дістервегом.
4. Докажіть, що А. Дістервег- яскравий представник німецької педагогіки 
XIX ст.
5. Якою, на думку німецького педагога XIX ст., є мета виховання, чи 
змінилась вона для педагогів к.ХХ сг?
6. Чим, на думку А.Дістервега, визначається ступінь ефективності того чи 
іншого методу навчання?
7. Як у педагогічних поглядах А.Дістервега розвинуті ідеї видатного 
філософа Сократа?
8. Прокоментуйте вислів А .Дістервега про те, що навчати обов 'язково за 
принципом “від близького до далекого, від простого до складного, від легкого 
до важкого, нічому не вчити передчасно” .
9. Які вимоги ставить А.Дістервег до дисципілни? Як до них треба 
відноситися сьогодні?
10. Чи актуальна педагогічна спадщина А .Дістервега в наші дні? Щ о і як
конкретно Ви зможете засосовувати у своїй практичній роботі?

Як уже зазначалось, сучасна дидактика та методика викладання 
педагогічних дисциплін вимагають підвищення ефективності практичних занять, 
розвитку готовності студентів до професійної діяльності. Цьому сприяє 
застосування різноманітних видів роботи, адже “всяка постійна й одноманітна 
діяльність,- наголошував К.Д. Ушинський,- як розумова, так і фізична, стомлює 
саме своєю постійністю та одно.манітністю[5,96].4

Пізнавальна діяльність студентів, їх мислительна активність та 
самостійність найяскравіше проявляється під час проблемного навчання: 
вирішення проблемних завдань, проблемних ситуацій, пов’язаних з
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професійними інтересами. Тож на семінарськом\ занятті дощтмю 
запропонувати і педагогічні задачі. Педагогічна задача- це вияв ієні в 
навчально- виховному процесі суперечності, які враховує вчитель, стиммючи 
розвиток особистості, це педагоігчна мета, поставлена за певних \мов Можна 
вважати, що розв’язання її -  основна клітина педагогічної майстерності, яка 
відбиває рівень проофесіоналізму педагога. Задача може маги декілька 
розв’язків, позитивний ефект яких буде залежати від установок, знань педагога 
його здібностей, володіння технікою” [3, 39].

У залежності від активності студентів, часу, який залишився на інші види 
роботи, завдання роздають або певним групам студентів, які через визначений 
час знайомлять аудиторію з варіантом своєї відповіді. Або ж. як індивідуальні 
завдання, їх о гримують окремі студенти; відповідь може бути в письмовій формі. 
Завдання можна ускладнити запитанням: як подібну ситуацію розв’язав би 
“вчитель німецьких вчителів"?

Задача №1
На перерві до Вас піяходить першокласник і просить гроші на морозиво. 

Ваші дії:
а) пояснете, що Вам три місяці не виплачують зарплату і ірошей у Вас 

просто немає;
б) без коментарів даєге гроші:
в) зауважте учневі, шо просити гроші негарно, а від морозива 

болітиме горло, тому Ви не можете задовольнити його прохання;
г) інші варіанти.

Задача№2
Урок у 4 класі. Викликаєте до дошки Петрика. Відбувається своєрідний

діалог:
Не піду
Чому?
Бо не хочу Ваші дії:

а) попросите учня вийти з класу:
б) викличете директора школа;
в) поставите в журнал двійку;
г) інші варіанти.

Задача №3
Ваш перший урок в одному з молодших класів. Тема: Твій рідний край: 

Саш ко піднімає руку і запитує: “Скажіть, а де знаходиться Баб-ель-Мандебська 
протока?” Ви нічого про цю протоку не чули взагалі. Ваші дії?

а)зауважете, що питання не стосується теми уроку. Просите учня покинути
клас:

б) даєте всьому класові домашнє завдання знайти названу протоку на 
мапі.Обіцяєте розповісти про неї в наступний раз:

в) признаєтесь, що не знаєте такої протоки і ніколи про неї не чули;
г) інші варіанти.
Цікавою формою контролю за якістю знань студентів є тестування, яке, 

безумовно, сприяє активізації їх мислительної діяльності. Поєднуючи тестування 
з іншими видами роботи, завдання можна давати в різному обсязі: від п’яти до 
десяти тестів. Оцінка залежить від ступеня складності тестів та кількості
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правильних відповідей. Наприклад, 9-10 з десяти- '‘відмінно4’.; 7-9 з дссяти- 
добре"; 5-7 з десяти- “задовільно"; менше 5 правильних відповідей- 

"незадовільно”. В комплекті тестів також передбачається один або два. 
неправильна відповідь на який знижує оцінку на певну кількість балів, 
наприклад, мінус п ’ять.

Тесгування може проводитись як в усній формі ( викладач зачитує тест, 
студенти визначають правильну відповідь), так і письмово ( в аудиторії 
роздаються тестові картки, в яких погрібно вказати правильну відповідь). 
Студентам заздалегідь повідомляється, т о  виправлення прирівнюється до 
помилки. Результати тестування перевіряє або викладач, або ж самі студенти. У 
комплексі з іншими формами контролю та перевірки якості знань тестування дає 
можливість студенту самому перевірити рівень засвоєння вивченого, а викладачу 
швидко й об’єктивно оцінити як якість знань окремих студентів, гак і аудиторії в 
цілому.

На семінарське заняття " А.Дістервег- видатний німецький педагог XIX 
ст.” пропонується такий комплект тестів;

І . Учень повинен відкривати істину: Сутність якого методу навчання 
розкриває ця теза А.Дістервсга?

а) аналітичного;
б) синтетичного;
в) "методу епох”

2. Вислів, що належить А.Дістсрвсгу:
а )“Потрібно, щоб учитель шукав свій шлях у вихованні. Ш укайте своє";

б) “Найближча турбота вчителя полягас утому, щоб захоплю вати учнів 
с в оїм п р икл а д о м";

в) “ Ти тільки до того часу здатний сприя ти освіті інших поки сам 
продовжуєш працювати над власною освітою” .

3.Термін “виховуюче навчання” в педагогіку'ввійшов завдяки:
а) Й.Г. Песталоцці;
б) А. Дістервегу;
в) Й.Ф. Гербарту.

4. ГІрані А .Дістсрвега:
а) “Посібник для освіти німецьких вчителів” ; “Думки про виховання” , 

“Правила поведінки дітей” ;

б) “Посібник до математичної географії” , “Відкриті двері до мов і всіх
наук”;

в) "Елементарна геометрія” , “Посібник до математичної географії” , 
“Посібник для освіти німецьких вчителів” .

5.Основні вимоги до вчителя за А.Дістервегом;
а) добра освіта, досконале знання свого предмета, безперервна праця 

над собою;
б) знання індивідуальних особливостей дитини, релігійність, добра 

освіта;
в) любов до дітей, добра освіта, дотепність.

6. Дидактику розвиваю чого навчання створив:
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а) Дж.Локк;
б) Я. А. Комснський;
в) А.Дісгервеї

7. Сутність принципу культуровідповідності А.Дісгервега:
а) ознайомлювати дитину з кращими надбаннями світової культури:

б) здійснювати естетичний розвиток дитини;
в) передавти дитині досягнення культу ри даної історичної епохи, 

культури своєї Батьківщини.
8. Успіх навчання в кінцевому результаті, на д у м к у  А. Дістервега 

визначасться:
а) методом;
б) вчителем;
в) підручником.
ІО.А.Дістервег вважав, що головним завданням навчання є:
а) ознайомлення дитини з новим навчальним матеріалом;
б) розвиток різнобічного інтересу учнів;
в) розвиток розумових сил і здібностей дитини.

11. Поганий учитель повідомляє істину, хороший ”
Продовжіть вислів А.Дістервега:

а).... піклується про те, щоб учень зрозумів її;
б)....зацікавлю є учнів:
в ).. .вчить її знаходити.

Тому, виходячи з тих завдань, які нині стоять перед вищою школою, 
підготовка майбутніх фахівців передбачає розвиток творчості, ініціативності, 
самостійності. Застосування різноманітних активних форм навчання на 
семінарських заняттях з курсу “Історія зарубіжної педагогіки” активізує 
мис штельно-пізнавальну діяльність студентів, допомагає грунтовно засвоїти 
кращі здобутки гуманістичної педагогіки, сприяє інтелектуальному розвитку 
особистості, безпосередньо націлює на практичну діяльність.
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SUMMARY
M APHTYN L.V.

T H E  A CTIV ISA TIO N  O F M ENTAL-COGN ATI VE STUDENTS ACTIVITY 
AT TH E  PRA CTICA L CLASSES ON TH E COURSE OF “TH E HISTORY OF

FO REIG N  PED A G O G ICS”
The article is dedicated to the problem of activisation of mental-cognative 

students activity in the Higher-educational institutions.



The author research the intensification of the educational process, forms, 
methods and devices of active studying at the practical classes on the course of “The 
History of foreign pedagogics

The control-educational character of various assignments foresees the checking- 
up and fixing of the mastered knowledge, and helps in the formation of highly- 
qualified speciaists.

Гаврилюк Л.П.
Д ЕЯ К І А СП ЕКТИ  Е К О Л О Г ІЧ Н О Ї О СВІТИ

Загальновідомо про різноманітні зв’язки людини з природою. Природа 
виступає матеріальним лоном людського суспільства, є предметом праці 
людини, сукупністю умов її існування і фактично робить людину людиною. 
Людина повинна постійно вчитися у природи, тому, що остання с набагато 
досвідченішою.

Однобокість розвитку людського суспільства, утилітарний технократизм, 
реорганізація і залишковий принцип ставлення до гуманітарних наук націлювали 
людину на те, що вона повинна підкорити природу, змінити її для своєї 
діяльності. Споживацький спосіб життя людини (природа не як щось, що існує 
незалежно від неї, а як існуюча для неї), обмежена світоглядна культура 
(багатства природи вважали невичерпними, тому ніхто не турбувався про їх 
відновлення), недостатній розвиток творчого мислення призвели до загострення 
протиріч між людиною і природою, до колосальних зрушень у природному 
балансі, екологічних катастроф, моральних і матеріальних втрат. Екологічна 
криза, що набула тепер загальнопланстарного характеру, створює загальну 
загрозу виживання людства.

Розв’язання цієї кризи є найактуальнішою проблемою сьогодення, тому що 
в майбутньому розвиток людства може йти тільки разом з подальшим 
розвитком природи. Для цього необхідна зміна парадигми існування людства - 
ствердження того, що найбільшою і абсолютною цінністю буття є не людина, а 
природа. Необхідним є і створення такого світогляду і світовідношення, коли 
людина бачить своє призначення в тому, щоб сприяти удосконаленню процесу 
космічної еволюції, породженням якого вона є [7].

Враховуючи цю світоглядну перспективу, набуває надзвичайно важливого 
значення вдосконалення системи освіти і виховання в сфері навколишнього 
середовища. Освіта усуває злиденність мислення людини і вузькість її світогляду, 
підносить дух до творчих злетів. А відбувається це насамперед тому, що вона 
оздоровлює еволюційні процеси суспільного розвитку, впорядковує їх зсередини 
завдяки:

1. гуманізації суспільних відносин;
2. професіоналізації людської діяльності;
3. інформатизації індивідів, соціальних груп. Крім того, завжди 

спостерігається випереджаючий розвиток освіти порівняно з розвитком 
суспільства і обов’язковим є зворотній зв ’язок між станом освіти та 
розвитком суспільного прогресу. Природничі науки до того ж можуть 
визначити межі втручання в природу.

Замість традиційного спеціально-предметного підходу до вивчення 
природничих дисциплін повинен прийти кульгуро-філосовський підхід,
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завданням якою  ( оволодіння біологісю як явищем кульгури та людської 
природи [2]. Щ об дивовижність і парадоксальність законів і явищ природи 
сприймалися і розумілися не формально, а глибоко усвідомлювалось їх знамення 
з повною віддачею використовувався екологічний потенціал кожного предме іл 
формувалась екологічно грамотна людина, що компетентно і відповідально 
відноситься до природного перетвореного середовища.

За останні десятиріччя екологія збагатилась новими знаннями. наб\ іа 
інтегрального характеру, стала наукою, що впливає на всі сфери економічного 
соціального і духовного життя людини і суспільства в цілому.

Вона одночасно розглядається і як наука, і як проблема, і як освітньо- 
виховна дисципліна, поєднуючи в собі освітню і виховну функцію з перевагою 
останньої [2]. Як будь-яка навчальна дисципліна, вона має педагогічне завдання 
і педагогічне надзавдання. Перше полягає в отриманні певного обсягу 
екологічних знань, друге - в формуванні екологічної свідомості учнів, їх 
світоглядних позицій, переконань. Викбнання цього надзавдання в школі має 
гармонійно доповнюватися шляхом екологізапії інших дисциплін. Тому під час 
вивчення будь-якого предмета потрібно повідомляти відомості про закони і 
принципи взаємодії в природі, формувати навички поведінки в навколишньому 
середовищі, вчити давати оцінку тим чи іншим природним явищам. Екологічний 
напрямок освіти пов'язує в єдине ціле природничо-науковий, соціально- 
політичний, економічний, правовий, морально-естетичний аспекти, що свідчить 
про його всебічний характер. Екологічна освіта стає фактором, що забезпечує 
розвию к економіки і суспільства в цілому і є основою формування нового 
способу життя, який характеризується гармонією у відношеннях людини до 
навколишнього середовища.

Кожна держава розробляє свою національну програму екологічної освіти, 
яка грунтується на загально'наукових підходах га на традиціях окремих народів, 
передусім у гуманітарній сфері. Екологічна освіта в Україні здійснюється згідно з 
державними регіональними і авторськими програмами. Вона повинна бути 
всеохоплюючою, неперервною, диференційованою, міждисциплінарною, 
пов'язаною  з практикою і скерованою в майбутнє. Загальновизначеною 
вважається зміш ана модель екологічної освіти, яка ставить завдання як 
екологізацію змісту традиційно усталених навчальних предметів, так і введення 
інтегрованих екологічних курсів на завершальних етапах навчання [3].

Основними принципами екологізапії навчання є: неперервність,
міжпредмстність, комплексність, взаємозв'язок теоретичних знань з практичною 
діяльністю, використання краєзнавчого, регіонального підходу до розв’язання 
проблем навколиш нього середовища. Метою екологічної освіти с формування 
екологічної культури як міри цивілізованості суспільства (або екологічних 
свідомості, світогляду, грамотності і моралі) [6]. Завданнями екологічної освіти є 
: формування цілісних знань про живу природу, про неперервність життя, його 
складність, унікальність знань, що в природі все збалансовано і не припустимо її 
перебудувати на власний розсуд, розуміння багатосторонньої (універсальної) 
цінності природи, розкриття біосоціальної природи людини, взаємозв'язків сім і, 
родині, формування світогляду, основою якого с переконаність у необхідності 
жити за законами природи, різноманітних уявлень про світ природи, подолання 
розриву між логічною та образною формою пізнання, гуманітаризація змісту
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освіти, опанування навичок елементарного екологічного аналізу і прогнозування 
з перспективою подальшого розширення і ускладнення в старших класах та в 
позашкільній освіті, крім навичок встановлювати прмчинно-наслідкові зв'язки, 
вчитися логічно міркувати, зв’язно висловлюватися, колективно спілкуватися; 
формування особистості з новим способом мислення і типом поведінки в 
навколишньому середовищі - (екологічним), умінням співставити інтереси 
суспільства з можливостями природи і перспективами її розвитку, розвинути 
допитливість, кмітливість, самостійність, інтерес до пошуків. Головни 
показником ефективності екологічної освіти (на думку ь'тчизняних і зарубіжних 
спеціалістів) с реальне покрашення навколишнього середовища тієї місцевості, де 
живуть учні. Тому, що важливим с не тільки ознайомлення з глобальними 
екологічними проблемами, а доведення до сві/щмості дітей проблем їх 
безпосереднього оточення, які добре для них зрозуміли і стосуються їх особисто.

Екологічна освіта повинна розвивати три основні сфери особистості 
дитини: емоційну (аффективну), пізнавальну (когнітивну), діяльнісну [5]. 
Отримані знання повинні втілюватися в конкретні практичні справи які 
закладають основу відповідального ставлення до природи протягом всього 
життя. Саме в практичній діяльності виявляються і закріплюються позитивні 
якості особистості, які визначають потяг до життя в гармонії з природою. 
Діяльність в будь-яких сферах при цьому повинна оцінюватися через призму 
екологічної безпеки. Наукові екологічні знання повинні стати глибоко 
осмисленими і зрозумілими, тобто перетворитись в переконання. Вони повинні 
стати базою для самостійної оцінки процесів і явищ, що відбуваються в природі, 
для проведення власних досліджень, спостережень (уміння узагальнювати 
результати свої спостережень), сприяти екологічно грамотній, безпечній для 
природи і власного здоров'я поведінці. Поступове (поетапне) нарощування 
кількості знань закономірно (діалектично) на виході не переходить в якість - 
екологічну свідомість, культуру.

Екологічна освіта повинна бути цілісною і цілісною в методологічному 
плані [8]. Значною мірою повинна грунтуватися на національних традиціях, 
звичаях та історичному досвіді українського народу. Вона повинна охоплювати 
всі групи населення. Починатися ще змалечку, з сім'ї, продовжуватися в дитячих 
садочках, потім в школах. А після школи населення отримує її через засоби 
масової інформації і активну діяльність відповідних товариств.

Перша сходинка екологічної освіти в школі (І - FV клас) полягає в 
формуванні цілісної картини світу, природи, суспільства, а також базових умінь і 
навичок. До кіпця початкового навчання може бути сформована готовність 
дитини до правильної взаємодії з оточуючим середовищем (емоційна, ділова, 
інтелектуальна) [і]. На другій сходинці (V - IX клас) відбувається поглиблене 
вивчення предметів природничо-наукового циклу з введенням факультативних 
курсів. На третій сходинці вводяться спеціалізовані курси. М аксимальний 
інтерес до природничих наук у учнів спостерігається в V - VII класах, важливо 
вчасно розвинути його.

Дієвими формами організації екологічного навчання є велика кількість як 
позаурочних, так і позашкільних заходів : тематичні екскурсії в природу , 
екологічні стежки, робота в куточках живої природи, масові природоохоронні 
натуралістичні заходи, місячники охорони навколиш нього природного
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середовища, екологічні суботники зелені толоки, виставки дитячого малюнка 
виробів з природного матеріалу, оформлення екологічних календарів відкриті 
університети з поглибленим вивченням екологічних ДИСЦИПЛІН. СІМ Я ІРУПИ 
ровесників, дитбудинки, молодіжні організації, художня, спеціазізована іа 
науково-популярна література, краєзнавство у формах молодіжного гуризмч 
природознавчих музеїв та заповідників, післявузівське навчання с розробка і 
застосування нових (нетрадиційних) форм, засобів і методів включеного 
навчання: імітаційні ігри, ігри на місцевості, ігри, що розвиваюіь ччітеве 
сприйняття природи, загадки, вікторини, кросворди. бесіди-с\дження. бесіди- 
роздуми. Вони забезпечують його демократизацію, активізацію мисленно- 
иізнавальної діяльності, розширення дії особистісного фактору в процесі 
пізнання, виховання бережливого ставлення до природи [4].

Щ об сформувати основні екологічні поняття (взаємозв'язок живих ісгот 
одна з одною, з навколишнім середовищем, різноманітний вплив на природу) 
важливо залучати дітей з раннього віку до спостережень за природними 
об'єктами й їх аналізу, з виявленням характерних ознак, а також розкриттям 
причинно-наслідкових зв'язків. Засвоєння понять, поєднаних певними логічними 
відношеннями йде більш успішно й швидко, якщо вони вводяться, даються 
учням не зразу в системі, а одне за другим. Ні екологічні, ні еволюційні поняття 
не можуть розвиватися індуктивно, а лише за принципом сходження від 
абстрактного до конкретного.

Вчитель повинен вміти правильно згрупувати і систематизувати вивчений 
матеріал в певній логічній послідовності, встановити зв'язки засвоюваного з 
попереднім і наступним матеріалом, чітко розрізняти головне і менш істотне, 
виявляти внутрішні взаємозв'язки. Кращому запам'ятовуванню пізнавального 
матеріалу сприятиме вміла демонстрація протиріч між знаннями і незнаннями, 
відомим і невідомим, явищем та суттю. Знання стануть міцними і сталими, якщо 
вчитель від сприймання конкретного змісту підводить вихованців до 
узагальнень, встановлення причино-наслідкових зв'язків та виділення суттєвого, 
формує вміння аргументувати свої думки, створює проблемні ситуації, 
використавши при цьому репродуктивні, пошукові і творчі запитання.

На жаль зараз спостерігається неякісна гуманітарна підготовка вчителя. В 
нього нема багатства суб'єктивної рефлексії на природу і на власну роль у процесі 
її збереження. Головне протиріччя полягає в тому, що самі вчителі є 
представниками однієї культури, а повніші закласти у свідомість дітей якісно інші 
цінності. Абсолютизація значення спеціальних знань, відсунення на другий план 
духовно-культурних основ педагогічної освіти, одна з причин того, що вчителі 
досіп ь помітно бояться еколого-виховних завдань, які суспільство ставить перед 
школою.

“Больові точки” загальної освіти стосуються й екологічної. Шкільні 
програми не завжди відповідають життєвому досвіду дитини, через це у неї не 
розвивається навчальна мотивація. Батьки мало або фактично не займаються 
дітьми, своїм власним прикладом не сприяють формуванню екологічної 
культури дітей. Вчителі надто часто намагаються підігнати дітей під свої мірки, 
замість того, щоб будувати викладання з урахуванням особливостей дітей. В 
основному вчителі надають уваги відтворенню і закріпленню природничих 
знань. Цілеспрямована робота по вмінню їх застосувати в повій навчальній



ситуації, як правило, відсутня. Тому процес засвоєння залишається 
недосконалим. Інтенсивне накопичення знань поєднується з недостатньо 
розвинутим умінням оперувати ними і веде до формалізму в навчальному 
процесі. Залишається відкритою проблема залучення психоемоційного чиннику 
до сприйнят гя екології учнем (як навчати?), а також проблема обсягу і змісту 
гуманітарної частини екологічної освіти. Баг ато дитячих текстів в підручниках 
ігнорує дитяче сприйняття, вони нереалістичні і навівають нудьгу, не 
стимулюють потребу читати самостійно. В школах часто переважають 
теоретичні заняття, спостерігається використання в основному традиційних 
форм. Перебудови потребує і сама “екологія ш коли” , щоб ті, для кого вона 
розрахована, не відчували себе “зайвими людьми” .
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SUMMARY
GAVR1LYUK L.P. 

SO M E  A SPECTS O F EN V IR O N M EN T EDUCATION
The successful solution of the ecology crisis which is evident all over the world is 

dangerous for the survising of the whole mankind. It appears to be possible by learning 
biology as a piece o f culture and human nature, the increasing o f ecology development 
of all population levels.

Струннікова Д. I.
РО ЗВ И Т О К  М О В Л ЕН Н Я  Д ІТ Е Й  Ч Е Р Е З П ІЗН А Н Н Я  П Р И Р О Д И

В епоху державного і духовного відродження України пріоритетна роль 
належить розвитку системи національного виховання. Д ош кільна освіта, 
безумовно, повинна стати національною, а в її щентрі має бути рідна мова. 
Засобами мовлення передається дітям суспільний досвід, багатство духовної 
культури народу, його ментальність. Розвиток мови починається у дошкільному 
віці і є важливим показником як підготовки дитини до школи, так і її загального 
розвитку як особистості.

Грунтуючись на науковій спадщині О .П отебні, видатний український 
педагог С.Русова розглядала рідне слово рідну мову як джерело неповторного.
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національного світобачення, як систему, в якій фіксуються особіивосп 
сприйняття і відтворення дійсності, зокрема., специфіка її художньообразного 
осмислення.

Розмаїті я, яскравість, краса природи, яка оточує дитину з ранніх тії 
збагачують н рідну мову, завдяки якій вона входить в оточуючий свії. На думк\ 
К.Д.Ушинського, “рідна мова пояснює дитині природу навколишнього житія 
так зрозуміло і ючно, як не міг би це зробити жодний природодослідник Рідна 
мова й природа - це джерела, через які дитина проймається народним духом. Як 
зазначив видатний педагог-практик В.О.Сухомлинський. перші наукові істини 
дитина повинна пізнати в навколишньому світі, де джерелом думки виступають 
краса і складність природних явищ.

Роль природи у розвитку зв’язного мовлення засвідчує вислів видатного 
сучасного науковця, педагога-народознавця. академіка М.Г.Стельмаховича, 
який уперше в історико-педагогічній науці висвітлив сутність системи 
національного родинного виховання і вважав спілкування рідною мовою 
невід’ємним правом і святим обов’язком кожної порядної людини. Він зазначив, 
що “постійний контакт з природою приводить дитину до засвоєння понять, слів, 
речень і вироблення зв’язного мовлення. Природа є джерелом добра. Її краса 
справляє величезний вплив на духовний світ людини”.

Виходячи із значущості проблеми розвитку рідної мови, яка займає один з 
важливих аспектів становлення системи національної освіти, ми провели 
дослідження шляхів активізації мовленнєвої діяльності старших дошкільників під 
час ознайомлення їх з природою. Розв’язання проблеми розвитку рідної мови 
дітей здійснювалося шляхом пошуку ефективних форм і методів, які б 
забезпечили інтеграцію і комплексний підхід у здійсненні завдань розвитку 
мовлення і пізнання природи. З цією метою мами проведено діагностування рівня 
мовного розвитку дітей підготовчої групи за такими показниками:
• певна сума знань про природу, змістовна сторона мовлення;
• рівень розвитку мовних умінь і навичок, активний словгіик, правильна 

звуковимова, граматична правильність мови, діалогічне та монологічне 
мовлення;

• висока мовленнєва активність дітей, якість мовних відповідей;
• оволодіння елементарними оцінювально-кон трольними діями в сфері мовної 

діяльності.
Результати діагностики рівня мовленнєвого розвитку дітей підготовчої 

групи дали підставу стверджувати, що коефіцієнт засвоєння активного словника 
мови дітей становить 0.75, тобто середній рівень. Результати нашого 
дослідження засвідчують також, т о  високий рівень зв’язного мовлення дітей під 
час природопізнавальної діяльності становить 35 відсотків, середній - 45 
відсотків і низький - 20 відсотків. Такі показники дають підставу зробити 
висновок* що вихователями не використовуються потенційні можливості 
навчально-виховного процесу з ознайомлення дітей з природою для розвитку їх 
мовлення.

Щ об досягти ефективних результатів у розвитку мови дітей під час 
пізнання ними об’єктів і явищ природи, необхідне цілеспрямоване керівний і во 
вихователем як природопізнавальною, так і мовленнєвою діяльністю. 
Вихователь повинен уміти правильно підібрати пізнавальний матеріал і
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продумати методи та прийоми, за допомогою яких він зможе найдоступніше 
передати його зміст, активізувати пізнавальну та мовленнєву активність дітей.

Ефективним шляхом розвитку рідної мови старших дошкільників 
інтеграція природопізнавальної і мовленнєвої діяльності дітей. Поєднання зміс ту 
І завдань з ознайомлення з природою та розвитку мови повинно забезпечувати 
інформаційне й емоційне збагачення сприймання, мислення і почуттів. Значних 
резузьтатів у розвитку рідної мови дітей можна досягти через інтегрований зміст: 
природознавчий, розвитку мови і народознавчий. Адже ознайомлення з 
природою рідного краю немислиме без народних звичаїв, усної народної 
творчості, календарно-обрядових свят, що виховують у дітей почуття 
народності. Ефективне використання краєзнавчого і народознавчого матеріалу в 
роботі з дітьми сприяє прилученню їх до духовної.скарбниці свого народу. Щ об 
навчити дітей бачити і розуміти красу навколишнього світу, висловлювати свої 
враження від його сприймання, треба допомогти їм відчути єдність з природою, 
своїм народом, який залишив нам мудрість про ставлення до природи, сиві 
легенди про неї.

Відкриваючи таємниці прекрасного й неповторного світу, вихователі» 
знайомить дітей з чудовим скарбом народу - його звичаями, які виробилися 
протягом віків. В Україні - хлібній житниці - добрим народним звичаєм 
вважається зустрічати гостей хлібом і сіллю на вишитому рушнику, бо хліб на 
рушнику - життя величає, здоров’я береже.

З приходом весни, з пробудженням природи від зимового сну, на нашій 
землі починається цикл весняних свят, що супроводжуються народними піснями, 
іграми, хороводами. Зустріч весни, велике весняне свято Великдень - це чарівна 
казка нашої старовини, в яку ми ведемо дітей.

Для весняного циклу характерні звичаї та обряди, пов’язані з певними 
змінами в поведінці тварин. Прислухаючись до співу вівсянки, який є першим 
звуком весни, що починає прокидатися, діти імітують її пісню: “Кидай сани, бери 
віз, бо на Пруті - перевіз” . Із покоління в покоління передаються ці слова і 
завжди викликають у дітей радість і захоплення. Спостерігаючи за поверненням 
птахів, діти гукають диким гусям, кидаючи солому: “Гуси-гуси, вам на гніздо, а 
нам на тепло” . Вихователь повинен навчити, як попросити журавлів закружляти, 
як викликати з теплого краю соловейка та ластівку, а побачивши її, треба кинути 
услід грудочку землі, примовляючи: “На тобі, ластівко, на гніздо, а людям на 
добро” .

Літні свяга не тільки допомагаю ть дітям пізнати красу й розквіт рідного 
дому, а й знайомлять їх з багатьма піснями, промовлянками, іграми, приказками. 
Найулюбленішою грою на Івана Купала у дітей є гра з вербовою гілкою. “Будь 
високим, як верба, а багатим, як земля”, “Без верби і калини - нема У країни” - ні 
народні слова назавжди входять у мовний словник дітей.

Осінь приносить дітям свято урожаю, а також  найулюбленіше їх свято 
Миколая. Засіванням на Новий рік діти баж аю ть добрих врожаїв, щастя, 
здоров’я. Смерть і народження “кози” символізує народження нового року, 
початок якого пов”язаний зі святом любові га миру - Різдвом Хрестовим.

Саме під час календарно-обрядових свят діти найближче знайомляться з 
народними звичаями і народною творчістю, побудованими на природознавчому 
матеріалі, які мають велике значення в оволодінні дітьми рідною мовою.
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Вихователі, повинен тнати велику кількість легенд, загадок прислів їв и, - 
завжди використати їх при нагоді, адже їх т»«сг леїше запам я і ввиться іитич 
спонукає п до вживання у своїй мові.

На основі прислів'їв і приказок виробився стрункий народний календар з 
народними прикметами, які повинні мати місце під час проведення спостережень 
у природі. Наприклад, взимку можна використати такі прикмети, як “Біліша 
зима - зеленіше літо” , “Зимою хуртовина - влітку погода ”; влітку - Літо дощове 
- зима сніжна” , “Літо сухе - зима морозна”: навесні - “Зозуля стала кувати 
морозу більше не бувати”; восени - “Восени і горобець ситий " га інші.

Під час екскурсій, прогулянок, спостережень за о б ’єктами і явищами 
природи збагачується й активізується словник дитини. Встановлюючи 
взаємозв’язки і взаємозалежності між. об’єктам и  і явищами природи, діти 
вчаться висловлювати свої думки, спочатку простими реченнями, а потім і 
складними.

Щ об забезпечити збагачення і активізацію словника дітей під час 
ознайомлення з природою, необхідно:
• відібрати словниковий матеріал;
• забезпечити правильний показ (мова вихователя);
• створити мовні ситуації, які б спонукали дітей вживати певні слова або 

речення.
Необхідно з самого початку вчити дітей творчо використовувати нові 

слова. Для цього доцільно застосовувати граматичні та лексичні вправи, у 
процесі виконання яких діти здійснюють класифікацію предметів і явищ 
природи, підбирають слова, виділяють суттєві ознаки і роблять узагальнення. 
Наприклад: “Береза, клен, сосна, ялинка, тополя - це дерева” .

Враховуючи, що провідною діяльністю даного вікового періоду є гра, 
ефективним засобом активізації пізнання природи і мовленнєвої діяльності дітей 
є дидактична гра та ігрові прийоми. Як правило, дидактична гра спрямована на 
розвиток мислення, уваги, мови дітей. Дидактичні ігри і задачі на природничому 
матеріалі вимагають від дітей самостійності, швидкості аналізу, порівняння, 
узагальнення, а також повного пояснення. Діти підготовчої групи не тільки 
називають явище природи, а й детально розповідають про ного причину, 
пояснюють послідовність розвитку. Зв’язність і виразність мовлення дітей у 
значній мірі зумовлена уміннями класифікувати, порівнювати й узагальнювати 
предмети і явища природи. Використання дидактичних ігор і вправ дає 
можливість вихователю учити дітей аналізувати навколишній світ і, відповідно, 
розвивати їх мислення і мову в процесі цікавої, доступної їм діяльності.

До прийомів, які розкривають великі можливості розвитку рідної мови у 
дітей, відносяться і мовні логічні задачі. Відповідь на розпов:дь-загадку про 
природу, тобто мовну логічну задачу, - це словесне обгрунтування зв’язків і 
закономірностей природи, яке вимагає вживання різних лексико-граматичних 
категорій і синтаксичних структур. Розв’язку мовних логічних задач вихователь 
може присвятити спеціальне заняття або вони можуть бути частиною бесіди, 
розповіді за картиною. Зміст і дидактична мета логічної задачі визначаються у 
відповідності зі змістом* систематично організованих занять, спостережень, 
екскурсій, прогулянок, які проводяться, щоб підвести дітей до усвідомлення 
процесів розвитку в природі. Ускладнення змісту задачі і завдання,
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запропонованого дитині, безумовно, вимагає від неї і більш складної в 
мовленнєвому відношенні відповіді: від односкладових відповідей (відгадка, 
визначення) ді ги повинні переходити до повних, розгорнутих (опис, розповідь) з 
використанням усіх частин мови і різних видів простих і складних речень. Мовну 
логічну задачу вихователь може використовувати як прийом активізації 
пізнавального інтересу дітей, формування спостережливості, емоційно- 
поз.ігивного ставлення до пізнання природи.

Діти дуже люблять загадки і вірші, в яких у поетичній формі виражені 
найбільш типові ознаки предметів і явищ природи. Загадка як одна з форм 
мовної логічної задачі вимагає узагальнення знань дітей, а також мовленнєвої 
практики. Для того, щоб діти правильно відповіли на загадку або віршовану 
логічну задачу, де поетичний образ не завжди є носієм видимих ознак предмета 
чи явища, вихователь повинен використовувати різні методичні прийоми 
(нагадування, навідні запитання, допомога в формуванні судження), поступово 
підводити дітей до повної правильної відповіді. Ефективним прийомом 
активізації мовлення дітей є залучення їх до самостійного складання мовних 
задач. Пропозиція вихователя придумати загадку викликає у дітей бажання 
висловити свою думку правильно, зрозуміло, а оцінка ровесників підвищує 
критичне ставлення до своєї мови.

Спостерігаючи за природопізнавальною і мовленнєвою діяльністю дітей 
підготовчої групи, ми прийшли до висновку, що, окрім названих дидактичних 
прийомів, ефективними у розвитку рідної мови с гакож бесіди про природу 
сюжетні та описові розповіді. Аналіз мови дітей під час бесіди засвідчує, що в 
основному вони використовують прості речення, причому більше непоширень 
ніж прості поширені. Інколи спостерігається і зворотне явище - використання 
дітьми великих і часто неграмотних речень. Тому під час проведення бесіди, 
вихователь має можливість навчити дітей правильно відповідати, формулювати 
свої запитання, брати активну участь у бесіді: розмірковувати, переконувати 
доповнювати і виправляти відповіді ровесників. Бесіда має велике значення у 
формуванні емоційної виразності мови дітей - жестів, міміки.

Розвиток монологічної форми мовлення як однієї із складових форм 
мовленєвої діяльності дітей здійснюється шляхом навчання їх розповідати про 
природу. Це засвідчує той факт, що уміння дітей зв’язно, послідовно і широко 
розповідати, які ми спостерігали під час їх спілкування, ігрової діяльності, не 
виявлялися під час передачі ними знань про природу. У розповідях дітей 
підготовчої групи про природу часто відсутні чіткість і послідовність виклад} 
Важливим дидактичним прийомом у формуванні розповіді про природу с зразок 
мови вихователя. Систематичне збагачення знань про предмети і явища 
природи, активного словника дітей, поступовий перехід від складання сюжетних 
розповідей до описових забезпечує формування у дітей зв ’язного мовлення, 
творчої активності, уміння передати у мові свої враження від побаченого ь 
природі. Під час таких розповідей розвивається чуття слова і любов до рідної 
мови, природи.

Ефективних результатів у розвитку рідної мови дітей можна досягги, якщо 
використовувати різні форми природопізнавальної -та мовленнєвої діяльності 
дітей: фронтальні, колективні, індивідуальні. У педагогіці головний принцип 
педагогічних дій - “Не нашкодь дитині!” О собливо виразно він має виявлятися у
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здійсненні індивідуального підходу до всіх дітей, адже рівень МОВНОГО рої ВИ І
мовної активності у кожної дитини різний. Саме з вивчення відмінностей 
мовленнєвому розвитку дітей повинен починатися практичний ін швідуалький 
підхід у формуванні мовленнєвих умінь і навичок. Адже індивідуальна робота 
мас тоді віддачу, коли вихователь володіє діагностичними вміннями 
використовує індивідуальні завдання в певній системі. Знання рівня розвиткч 
мови кожної дитини дасть можливість планувати роботу з розвитку мовленнєвих 
умінь і навичок, але вже диференційовано, сформувавши відповідно завдання 
для кожної підгрупи або окремої дитини, продумавши, які методи і прийоми 
забезпечать досягнення дидактичної мети.

Отже, у процесі ознайомлення дітей з природою можна комплексно 
розв’язати завдання формування у дітей знань про природу' і розвитку рідної 
мови. Пізнання природи в усій її різноманітності сприяє розумінню і 
використанню у зв’язній мові різних граматичних категорій. У процесі 
природопізнавальної діяльності формуються правильна звуковимова, діалогічне 
та монологічне мовлення, активізується і розширюється мовний словник дітей. 
Інтеграція природознавчого і народознавчого змісту сприяє залученню дітей до 
скарбниці мовної культури народу, його традицій, звичаїв. Саме рідною мовою 
повинні діти черпати знання про свій край, красу й особливості природи.
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SUMMARY
STRUNN1KOVA D.l.

D EV ELO PM EN T O F SPEAKING SKILLS OF CHILDREN THROUGH 
CO G N ITIO N  O F N ATURE

The article deals with the consideration of ways of development of children’s native 
tongue alongside with their leming nature. The efficiency of usage of materials obtained 
from local studies and country studies in learning nature has been scientifically proved. The 
numerous examples o f efficient forms a and methods of integrationt of children’s nature- 
leaming and speaking activities has been given here.

Фидипчук B.C., Ковалець Jl.M.
ВИ Х О ВН І М О Ж Л И В О С ТІ Д И ТЯ Ч И Х  ТВОРІВ Ю .ФЕДЬКОВИЧА,

О .П О П О В И Ч А , С В О РО Б К Е В И Ч А

Основний фундамент духовності наших молодих співвітчизників 
закладається ще в школі, в початкових класах, коли діти усвідомлюють себе як 
особистості. Вирішальну роль у цьому процесі відіграють гуманітарні 
дисципліни, зокрема художня література. Пашим маленьким читачам дитяча 
література Буковини має шо передати у спадок, адже, починаючи з середини XIX 
ст., високохудожнє слово засвітилося багатьма гранями його майстрів.



Вона певною мірою явище унікальне, бо мас понад столітню історію і 
іворигься чотирма мовами. Серед и найпомітніших сторінок - твори українських 
письменників Юрія Федьковнча і Сидора Воробкевича, Євгенії Ярош инської і 
Параски Амбросій, російських Миколи Палагути і Людмили Ільїної, румунських 
Міхая Емінеску і Аркадіс Сучевяну", єврейських Елісзара Ш тейнбарга і Мойсея 
Фішбейна.

На жаль, дитяча література іце не була предметом пильного, справді 
наукового зацікавлення критиків. Тим більше нема праці, в якій розглядалося б 
вивчення творчості буковинських авторів у початкових класах. Відсутність 
потрібної кількості першоджерел, а з нею добротної, кваліфікованої оцінки 
написаного загрожує небезпекою появи і в наш час цілого покоління вчителів, 
які знають художню літературу, в тім числі й літературу свого краю,- поверхово. 
Найгірше, коли через це до юних, ще не сформованих читачів потрапить 
літературний брак, несвідомо ототожнюваний ними зі справжнім мистецтвом, а 
реальні досягнення, оперті на міцні підвалини здорової народної етики, 
залишаться поза увагою розуму й серця наших ді ї ей.

Пропонована стаття якраз покликана систематизувати багатий матеріал з 
дитячої літератури Буковини, що може вивчатись найменшими школярами. 
Біографічні відомості про письменників, деякі методичні поради щодо вивчення 
дітьми їхніх творів могли б стати тією основою, на якій учитель побудує урок,
урок як свято відкриття художнього дивосвіту, що завжди - поруч.

* * *
Програма початкових класів середньої школи рекомендує безпосереднє 

знайомство з такими зразками літературної спадщини буковинських авторів: 
віршами Юрія Федьковнча “Учіться!” і Сидора Воробкевича “Рідна м ова” й 
“Буковина” , придабашкою Юрія Федьковнча “По щ ирості” , байкою Євгенії 
Ярошинської “Орел і лис” , оповіданням Ольги Кобилянської “В долах” , поезією 
Параски Амбросій “М ороз” . Але до огляду залучимо й не зазначені тут дитячі 
твори цих авторів та матеріал про деяких інших письменників краю, що зворили 
чи творять для дітей і варті стати об 'єктом  вивчення на уроках позакласного 
читання.

Одразу ж наголосимо на відомій, але такій, що на практиці часто 
забувається, істині: художня література рідного краю, як і література загалом, 
повинна вивчатися як мистецтво слова, як своєрідне вираження життя народу 
Осягнення дітьми конкретно-історичного і загальнолю дського значення 
зображеного письменником дасть про себе знати не тільки у їх великих 
майбутніх ділах. Ми вже зараз, у початкових класах, візьмемо курс на 
"розвиваюче навчання, себто цілеспрямований розвиток мови, пам 'яті, 
логічного і образною  мислення, творчої уяви, зосередженої уваги учнів”!15].

1 досягнути цього неможливо без з ’ясування виховного змісту 
літературного твору, проникнення в його художню тканину, одне слово, без 
уявлення про цей твір як про художню неповторність.А згадки про те, що він 
народжувався саме у тому краї, в якому живуть вони, діти, та  ще й ознайомлення 
маленьких читачів із цікавими, вражаючими, промовистими фактами з біографії 
митців справлять незабутнє враження: до класу неодмінно зайдуть майстри і 
водночас конкретні люди. І дітвора їх побачить, почує їхні голоси, збагне їх 
помисли, характери, полюбить цих чарівників слова. А полю бивши, сама

98



потягнеться до їхніх іворів, до написаною  іншими авторами, отож стане 
освічснішою, сягне у своему розвиткові вперед.

Д итяча література наш ою  краю розпочинається з віршів га байок, 
оповідань і казок, гумористичних творів для дітей, написаних зачинателем 
української літератури на Буковині Ю рієм  Федьковичем (1834-1888) Як 
справедливо зазначає дослідниця його творчості А.П.Коржупова, появ\ такого 
великого таланту підготував сам народ[2.32]. Прийшовши у світ \  мадьовиичомх 
гуцульському селі Сторонець-Путилів (нині см і.П утила Чернівецької області) 
проживши там значну частку життя, письменник до глибини душі перейнявся 
турботами земляків і відданість їм засвідчив у багатогранній літературно- 
громадській та педагогічній діяльності. За словами Івана Франка, саме “природа 
гуцульської землі і гуцульської породи зловила в ньому шо мала найніжнішого і 
найсердсчнішого: чаруючу простоту й мелодійність слова, теплоту чуїтя і той 
погідний, сердечний та неколючий гумор, котрий так і липне до серця кожною 
слухача...” .[3,37].

Тим, хто вперше відкриває для себе Федьковича. треба розповісти про 
оточення, в якому він виросіав. Про батька, управителя поміщицьких маєтків, 
людину злу, самолюбну, гаку, що жорстоко поводилася з дружиною, а в сина 
викликала зрозуміле почуття зневаги й ненависті до себе. Про матір, яка, хоч 
була неписьменною, зате доброю, разом з донькою Марією прилучила Юрія до 
невичерпної скарбниці народної мудрості, навчила шанувати рідні звичаї, 
переказувала те. шо знала про історичну минувшину карпатців.

Українське народне середовище, працьовиті, мистецьки обдаровані 
селяни-гуцули доповню вали благотворний вплив матері й сестри, тоді як розрив 
між батьками, надмірне втручання А дальберта Федьковича у синові справи, аж 
до насильного віддання його в солдати австрійської армії, де той пробув понад 
десять років.-болісно позначились на долі майбутнього поета.

Ю .Ф едькович не здобув систематичної освіти, хіба що вчився у приватній 
початковій школі в сусідньому селі і потім два роки в німецькій школі у 
Чернівцях. Далі ж почалася тривала й наполеглива праця над собою, завдяки 
якій він став справді високоосвіченою людиною свого часу.

О соблива сторінка у біографії письменника - та, що пов'язана з працею 
упродовж трьох літ (1869-1872) на посаді інспектора шкіл Вижнипького повіту. 
Як писав потім О .М аковей у “Ж иттєписі Ю рія Ф едьковича” , гой “був великий 
приятель школи, учителів і народу” , своїми вимогами й турботами про рішучу 
зміну жалю гідного стану народної освіти “випереджував своїх сучасників на 
Буковині /.../ на цілі десятки літ”[4,14].

Справді, Юрій Ф едькович щиро хотів реорганізувати існуючу в той час > 
нашому краї відсталу систему освіти відповідно до потреб народу, вимог 
передової педагогічної думки. Для того виробив новий план навчання, який 
передбачав ш ироку (гуманітарну і природничу) підготовку учнів, їхне всебічне 
(патріотичне, естетичне й фізичне) виховання. Зрештою, з боку Ю.Федьковича 
була ще й пильна і далеко не завжди схвалювана офіційною владою турбо та про 
зміцнення економічної бази шкіл, про матеріальне забезпечення учителів, 
підвищення їхньої кваліфікації, педагогічної майстерності, про максимальне 
охоплення навчанням селянських дітей, в тому числі й дівчат,і, що дуже важливо,
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про впровадження в підручниках і безпосередньо на уроці живої народної мови 
15.171].

Маленьким буковинцям, нашим сучасникам, доконче треба знати, що 
понад сто років тому Юрій Адальбертович Федькович написав (хоч і не видав) 
для їх ровесників буквар, читанку, календар, склав і видав у 1869 році у Відні, 
столиці Австро-Угорщини, до якої належала тоді Буковина, “Співаник для 
господарських діточок". Ф актично цс були перші україномовні за змістом і 
формою шкільні книжки у поневоленому краї. Для них Ф едькович-літератор 
написав багато різножанрових творів, які виявились ще одним свідченням 
реальної турботи автора про юне покоління і заодно окрасою буковинського, 
всеукраїнського дитячого письменства.

Спочатку поглянемо на вірші Юрія Федьковнча, призначені найменшим 
школярам. Умовно їх можна поділити на кілька тематичних груп: твори 
дидактичного характеру (“Учіться!” , “До ш коли”), ті, що розповідають про 
дитячі уподобання, розваги ( “Вороний”, “Коби в мене!"), до них примикають 
такі вірші на природничу тему, як “Січень” , “Л ю ти й ', “М арот” ; окрему групу 
складають із зрозумілих причин недруковані в радянських виданнях поезії 
Федьковича релігійного змісту ( “Рідний край” , “Я Твій, Ісусе!” , “М атінка 
Христова моя!” та ін.).

Характерною ознакою творів першої групи є присутність у них розумного, 
досвідченого ліричного героя, набагато старш ого од своїх співбесідників- 
школярів. такого, що вміє переконати у важливості і потрібності навчання. 
Наказова форма деяких дієслів (учітеся, читайте, гадайте, (розуму) збирайте, 
жніть (тото жниво) не є ознакою холодного менторського гону: навпаки, 
ліричний герой щиро турбується, щоби “діти лю бі” скористались даною їм 
можливістю, опанували “святу науку” . От тоді:

Та ще й яке диво буде,
Що з мужика будуть люде!

У вірші “Учіться!” письменник закликає дітей своєю працьовитістю в 
- ^  навчанні зрівнятися із бджілками, при цьому вдається до контрасту, даючи 

зрозуміти, що мудрий завдяки праці навіть на непристосованому до того полі 
зростгіть гарний врожай, а дурневі, ледарю не вродить нічого навіть на доброму 
грунті.

Своєрідна лексика (у мові Ф едьковича поєднані елементи літературної 
мови та гуцульських і буковинсько-покутських говорів) змусить учителя при 
розгляді вірша пояснити дітям значення слова “рінь” (піщаний берег), звернути 
увагу на незвичні для них форми слів “пчілка” , “мідок” , “цвіток” , “нічо” , при 
цьому нагадавши, що від народження цієї поезії (1887 р.) минуло понад сто років 
і з того часу наша мова зазнала величезних змін. Подібні пояснення мають 
супроводжувати вивчення молодшими ш колярами чи не всіх творів 
буковинського Кобзаря для дітей; при цьому слід виявити і терпіння, і фахову 
майстерність, і достатньо високий рівень мовознавчої підготовки.

Гідні уваги дітей та їхніх учителів вірші Ю рія Ф едьковича “Вороний” і 
“Коби в мене!”. Перший з них свідомо стилізований автором під “дорослу” 
народну пісню “І шумить, і гуде...” /х о ч а  й розповідає про закоханого в коня 
хлопчика. Свої почуття дитина виявляє в реальних справах: веде вороного поїти, 
дає йому “сінця” , встелює “солімки” . А ліричний герой вірша “Коби в мене!”
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мріє не тільки про "хатку мальовану, гладку ', про шмат землі, воликів пар>. а й 
про овець та гру на флоярі. Зазначимо, що цей вірш завдяки низці дісс іів тише 
умовного способу може бути використаний під час вивчення відповідної теми з 
української мови. А віршами про місяці із щедрими згадками про нарочні 
прикмети, характерні ознаки тої чи іншої пори можна з успіхом скористатися на 
уроках природознавства.

Сокровенними почуттями пройняті Федьковичеві поезії релігійно- 
моралізаторського змісту. Варто звернути увагу дітей, що Я Твій. ІсуееГ. 
"М атінко Христова моя!” , та й “Рідний край” , с своєрідними молитвами, що 
йдуть із глибин самої душі маленького хлопчика. Щ астя свого краю. дом\. 
родини він мислить у нерозривному зв ’язку із Божим благословенням. Дитина не 
просто вимолює ного, а із зворуш ливою сердечністю зізнається, що намагається 
бути чемною, своїм ідеалом мислить Сина Божого. Нехай діти захопляться 
ліричним героєм цих віршів і заодно пригадають, що їм відомо про Ісуса Христа 
і Його М атір, чи знають десять заповідей Закону Божого, чи сповідують їх \ 
повсякденному житті. Крім того, треба неодмінно пояснити значення окремих 
діалектизмів і дати зрозуміти, що вони не є нормою сучасної літературної мови.

Байкарська частина спадщини Юрія Федьковича теж невелика кількісно, 
зате багата на глибокі думки, на яскраві вражаючі образи. Познайомившись із 
нею. уже ніколи не забудеш ведмедя, якого бджоли не за пристрасть до меду, а за 
зверхнг ставлення до себе й своєї прані покарали у відомий спосіб (“Медвідь на 
пасіці”), ледачкуватого собаку Гривка ( Т ри вко  та С ивко”), не забудеш зайця, 
заклопотаного тим, що його ніхто не боїться і безмежно зраділого, коли вдалось 
налякати бодай жаб ( “Заєць”). Алегоричний зміст цих творів неважко осягнути 
дитячому розумові, як і збагнути хитромудрий сміх у Федьковичевих 
придабаш ках (жартах) “М илосердний хлопчик” , “По щирості", “Новий 
капелюх”).

Симпатію вже не одного покоління школярів та й не лише їх привернули 
казки буковинського Соловія. Незважаючи на те, з якого джерела вони постали,- 
з наш ого національного фольклору чи з творів братів Грімм, Гофмана, 
Андерсена, побудованих на основі мандрівних фольклорних сюжетів, усі вони 
мають виразний буковинський колорит, усі підносять і утверджують такі високі 
моральні якості, як чесність, сміливість, щирість, працелюбність.

Із майже трьох десятків казок Ю рія Федьковича чи не найбільшу 
популярність здобули “Від чого море солоне?” , “Чортівська бочка” . 
“Глогорожечка” , “Золота кісочка” , “Бідолаш ко” , “Підмінче” . Кожна з них може 
стати предметом читання та обговорення на уроці, хоча справді глибоке 
засвоєння казкового матеріалу немислиме без втручання вчителя та батьків: їм 
належить передусім розтлумачити зміст багатьох незрозумілих слів га понять, 
всіляко допомогти відчути неповторний аром ат гуцульської говірки, звернути 
увагу на майстерність побудови сюжету, підкреслити виховне значення творів.

Так, при розгляді казки “Від чого морс солоне?” звертасмо увагу на вступ, 
в якому коротко викладено принцип добування солі з морської води, на початку 
розповіді про казкові пригоди бідного мисливця Семена згадуємо повір’я про 
Цвіт папороті, що нібито цвіте в ніч на Івана Купала і здатний зробити щасливим 
кожного, хто його знайде. Є у цій чарівній казці особливі добротворці - Лісовик і 
Щедрий Д аж дбог - своєрідні міфологічні істоти, що втілили мрії людини про
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полегшення її життя, а в цьому випадку допомогли Семенові та його сім’ї здола
ти бідність. Є і злотворці - “огневий змій" - “великий ворог усіх людей і всею 
добра . “залізний тур з огневими очима", шо його перемагає у поєдинку наш 
герой.

Поряд із ними фантастичними істотами колоритно виглядають розумний і 
надзвичайно порядний головний герой, зігріті глибоким гумором образи його 
найближчого оточення - дружини та дітей, кума Дмитра. Безперечно, школярі 
мають звернути увагу на цікавий художній символ - чарівний млинок, на 
пов'язану з ним своєрідну формулу замовляння, інші поетичні вкраплення, на 
той особливий карпатський дух, що віє зі сторінок казки і робить витворений у 
ній світ цікавим та захоплюючим.

Якщо попередній твір Федьковича буде для дітей справжнім відкриттям, 
то казка Т логорож ечка" найобізнанішим з них нагадас “Сплячу красуню" 
Ш арля Перро чи “Ш ипшинку" братів Грімм. Створені, як відомо, на основі 
мандрівного казкового сюжету, ці та багато інших творів видатних казкарів 
світу захоплювали буковинського письменника і викликали зрозуміле бажання 
інтерпретувати їх по-своєму, зробити набутком і його маленьких співвітчизників

Разом з тим персонажі “Глогорожсчки" - не копія тих, що діють у творах 
німецьких і французького авторів, бо мислять, розмовляють, ведуть себе як щирі 
карпатці. Розповівши дивовижну історію про зачаровану царівну, що проспала 
сто років у палаці, оточеному живим глоговим плотом, а потім була розбуджена 
зі сну прекрасним царевичем, оповідач закінчує цілком по-буковинськи: “Тогді і 
зробили Глогорожечці з хорошим царевичем весілля. І я гам був, сім пар чобіт, 
гуляючи, подер, а як стали на віват стріляти, то я зо страху аж сюди забіг, аби 
вам сю казочку розповісти".

Ще більше суто буковинського колориту маємо у Ф едьковичсвому 
“Бідолашкові” , шо постав на основі казки В.Гауфа “М аленький М ук” , у казці 
“Хитрий кравець" (її перероблено із казки братів Грімм “Х оробрий кравчик”), у 
своєрідних варіаціях андерсенівських казок “Гидке каченя” і “Ш іопальна голка" 
(у Федьковича “Підмінче” та “Іголка-угорка претонесенькая!” ). Безумовно, 
знайомство із ними не буде простим для наших сучасників все через той же 
мовний б ар ’єр. Але, здолавш и його, на дитину та на його навчителів чекають 
справжні творчі радощі, відкриття у світі казкарської літературної традиції ще 
одного талановитого митця.

Загалом же внесок Ю рія Ф едьковича у становлення української дитячої 
літератури на Буковині величезний, письменник там  завжди як зачинатель і 
перший класик, як людина, що активним відстоюванням інтересів національної 
школи, своєю розмаїтою літературною  творчістю кликала й інших за собою, 
спонукала до активної праці в ім’я дітей.

Серед тих, хто продовжив розпочату Ю .Ф сдьковичем справу творення 
української дитячої літератури Буковини, хто власною діяльністю засвідчив 
турботу про навчання, виховання дітей з допомогою  художнього слова, був 
Омелян Попович (1856-І930Г Витоки його багат огранної діяльності слід шукати 
в родинному оточенні, передусім в особі батька, О лександра Поповича, 
священика, акгивіста громадського життя, літератора, етнографа. Уже після 
закінчення учительської семінарії у Чернівцях Омелян Попович розпочинає 
педагогічну працю і не зраджує їй до кінця життя. Учитель, а відтак перший
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крайовий інспектор українських народних шкіл Буковини він організував 
шкільну справу, очолював ряд товариств на Буковині, був автором більн-• 'яч 
двох десятків шкільних підручників, редактором і видавцем серед іншого 'і 
“Бібліотеки для Мол о д іж і". “Ластівки". Дивовижно, але попри такс насичене 
життя О .Попович спромігся на чимало призначених дітям оригінальних 
художніх творів, перекладів з інших мов. У літературній спадщині з віршами 
високопатріотичними, повчальними, гумористичними сусідять віршовані 
загадки, оповідання. Придивімось хоча б до назв ("Десять казочок для діточок 
“25 повісток для чемних діточок”), і ми відчуємо турботливу батьківську опік\ 
автора про молоде покоління. Свого часу ці твори були досить популярними, д іє 
потім не перевидавалися і нині про цих не знас навіть культурна громадськість.

Запропонуймо дітям молоЛших класів уміщені в цій книзі вірш
О .П оповича із циклу “У чімсяГ і його ж оповідання “Гроші” Перший буде 
своєрідною гармонією до першовересневого настрою, гадаємо, більшої частини 
школярів, таки свідомих того, шо “треба нам учитись збивать добро в умі” . А 

Грош і” у час пожвавлення меркантильних інтересів, може, й вгамкють їх у 
когось із дітей, змусять бути милосерднішими і щедрішими на добро. При 
обговоренні оповідання можна скористатись такими порадами: І)
запропонувати дітям створити словесний портрет персонажа, свого ровесника; 2) 
дати можливість оцінити ситуацію зі свого погляду, висловити своє ставлення до 
призначення грошей, продовживши речення “Якби я був багатим на гроші...” ; 3) 
нехай хто-небудь із дітей пофантазує над близьким і далеким майбутнім 
хлопчини, що змальований у творі.

Безумовно, розмова про оповідання має бути щирою, відвертою: учителю 
треба бути готовому до неоднозначних відповідей і до спокійного, 
врівноваженої о вирішення дискусійних моментів. Загадом же літературна 
творчість Омеляна П оповича для дітей досить цікава і ще чекає свого видавця і 
в ду м л и во го доел і дни к а .

Чи не найпомітніш а постать у ряду соратників і продовжувачів 
Ф сдьковичсвої справи - Сидір Воробксвич (1836-1903). письменник, композитор, 
музикант. Н ародивш ись у Чернівцях, рано лишився сиротою, отож виховувався 
в Кіцмані в родині дідуся, тамтеш нього священика, в атмосфері глибокої шани 
до народу та його віри, творчості. Закінчив духовну семінарію і приватно 
навчався у Віденській консерваторії, був священиком, учителем музики га співу в 
різних навчальних закладах. “Як і Ю .Федькович, С.Воробкевич відстоював 
право трудящих краю  на освіту рідною мовою, послідовно проводив думку про 
необхідність естетичного виховання молоді засобами народного мистецтва”[6,7].

Укладені письменником кілька співаників для початкової школи (до них 
входили переважно народні твори і пісні самого автора на власні тексти), чимало 
поезій патріотичного змісту ( “Рідна м ова” , “Мій краю милий, дорогий!” , “То 
наші любі, високі К арпати ...”), на морально-етичні теми (“Кого я люблю”, “Гей. 
учімся!” , “Ш ануйте старш их”), пейзажні замальовки (“Вечір над Прутом", 
“Веснянка” , “О сінь”), створені па народній основі оповідання про містечко 
Ьезглуздів є цінним набу тком дитячої літератури Буковини.

Приступаю чи до вивчення поезії С. Воробксвича “Рідна мова , 
пояснюємо дітям, що в історії нашого краю були часи, коли українське слово 
заборонялось. Й ого захищ али кращі сини і доньки України, в тому числі
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письменники. Навіть тс, що вони всупереч забороні творили по-українськи, бага
то про що свідчить, а передовсім про їхню справжню любов до рідної землі. Саме 
завдяки і літера торам наша мова живе й розцвітає, є мовою незалежної держави. 
Отож і поезія Сидора Воробкевича кличе кожного не забувати про своє коріння, 
не соромитися мови, “котрою учила Нас всіх ненька говорити” , плекати її.

Звертаємо також увагу па те, що руською мовою в часи Ю .Ф едьковича і
С.Воробкевича називали українську мову. Своєрідною є манера розповіді. А втор 
апелює і до рідної мови, і водночас до дітей, яких щиро намагається переконати з 
допомогою дещо несподіваного протиставлення: лишень той здатен забути свою 
мову, хто “у грудях не серденько. Але камінь має” .

Із тих пейзажних віршів С.Воробкевича, що можуть і мають увійти до кола 
дитячого читання, вирізнимо “Веснянку” . Пропонуючи її дітям, розповідаємо 
про гарну традицію, що існувала в нашого народу, зустрічати весну співом, 
танцями. Отож такі пісні і називали веснянками. У вірші С .Воробкевича є кілька 
слухових деталей, тому варто закликати малих школяриків під час його читання 
прислухатись до кування зозулі, що чується з віршованих рядків, до таємничого 
голосу розбуджених цим “ку-ку!” “гаю, лісочку, бору, поточку” , заодно 
перейнятись радістю поета від того, що прийшла “Божа весна”.

Вірші буковинського автора на диво мелодійні, легкі для сприймання, 
отож, пропонуючи їх для читання, заучування, ми певною мірою будемо 
формувати й естетичні смаки наших дітей. Гумористичні ж оповідання
С.Воробкевича - сміховинки про містечко Безглуздів та його мешканців (“Чому 
Яремко Головатий став начальником Безглуздова” , “Як безглуздівці напували 
горіх”, “Як у містечку Безглуздові розвелися оселедці” , “Як безглуздівці ставили 
млин”), може, когось нарозу.млять і навернуть до добрих справ, збагатять таким 
потрібним почуттям гумору, зреш тою, урізноманітнять дитяче читання.

Варто пам 'ятати, шо серед авторів дитячої лектури особливо на рубежі 
минулого й нинішнього століть було багато вчителів. Л ітературно обдаровані 
закохані у все, що стосувалося їхніх вихованців, вони чи не найбільше розуміли 
потребу у власне дитячій книжці і не шкодували для цього часу, здоров'я, сил.
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in the process of extra-curricular studying of the child-creative works bv the pupil* of 
modern elementary national school is studied in this article. This works of art are beina 
analysed from the educational-training, potential point of vie*

КРА ЄЗН А ВЧІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ 
Ш К ІЛ ЬН О ГО  К У РС У  ГЕО ГРА Ф ІЇ

Не маючи географічних знань, сучасний і майбутній громадянин України 
не спроможний орієнтуватися в динамічному світі, визначати в ньому свос 
місце, бути свідомим патріотом своєї землі, працювати на її благо, сприймати 
інформацію зі (торінок газет, часописів, радіо - телепередач. Людина без певної 
суми географічних знань не здатна розуміти довкілля як єдину систему, вона 
відірвана від власного земного коріння^'втрачає зв'язок з своєю Батьківщиною, з 
нашою планетою. Тому національна школа покликана формувати світогляд 
дитини, виховувати любов до рідного краю, повагу до свого народу, допом опи 
визначити своє місце і значення у розв'язанні господарських та економічних 
проблем України і всієї планети, підготувати до роботи в усіх сферах людської 
діяльності. Одним із засобів, що допомагаю ть успішному вирішенню цих 
завдань, є шкільне географічне краєзнавство з його невичерпними можливостями 
для наЬчання і виховання учнів.

Використання краєзнавчого матеріалу у навчально - виховному процесі 
стимулює пізнавальну активність учнів, сприяє міцному і осмисленому 
засвоєнню знань, формуванню інтересу до вивчення приооди свого краю, 
наближує навчання до життя, пробуджує і розвиває почуття національної 
самосвідомості.

У сучасних умовах розвитку школи необхідність та важливість ви
користання краєзнавства в системі навчально-виховної роботи не викликає 
сумнівів як у методистів, так і у вчителів - практиків. Цс знайшло 
відображення і в чинних навчальних програмах. Однак практична реалізація 
цієї вимоги в педагогічному досвіді вчителів географії зустрічає перешкоду. Це 
зумовлено багатьм а причинами, серед яких головними є недостатня розробка 
науково-теоретичних основ національного краєзнавства та брак науково 
обгрунтованих методичних рекомендацій щодо використання на уроках 
краєзнавчого матеріалу.

Зміст географо-краезпавчої роботи в школі у кожному наступному класі 
поглиблюється і розш ирюється, а також дещо змінюються її форми і методи. 
Зокрема, у V класі в курсі “Географія рідного краю ", закладаються основи для 
наступного вивчення географії в школі. Саме в цьому курсі вчитель мас навчити 
дітей початкових дуже складних категорій і понять, дати знання про 
географічні явищ а і процеси на підставі аналізу довколишнього світу, що 
спостерігається учнями повсякденно , навчити методиці організації 
метеорологічних і фенологічних спостережень. Значна увага приділяється 
питанням освіти, культури, релігії, звичаям своєї місцевості. Під час вивчання 
курсу програмою  передбачено п’ять практичних робіт і чотири екскурсії, що 
сгірияс збиранню  різноманітних даних про характер місцевих форм поверхні, 
поширені гірські породи, водні багатства, грунти, рослинний і тваринний світ,
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про використання окремих елементів природи в господарстві; шляхом 
систематизації спостережень нагромаджуються ф а к т  про погоду га її елементи 
При цьому всі поняття і терміни закріплюються особистим досвідом дітей 
Маючи попередній досвід, учні можуть самостійно сформулювати найпростіші 
поняття, а думка, що базується на власному досвіді, веде до найкращого 
засвоєння матеріалу. Необхідно також врахувати краєзнавчі уявлення і висновки 
систематичних спостережень, отримані в початковій школі, особливо в курсі 
природознавства.

Надзвичайно важливо, щоб у процесі навчання широко використову
валися засоби унаочнення, особливо ті, шо підготовлені ш колярами. Наскільки 
конкретно і образно уявляють учні предмет вивчення, настільки активно 
відбувається процес осмислення та узагальнення знань під час уроку. Курс 
“Географія рідного краю ” є своєрідною перехідною лапкою між початковою 
природничо-науковою освітою учнів, де переважає нагромадження відомостей 
про навколишній світ, і подальшою географічною освітою, що полягає у 
пізнанні явищ та властивостей географічних об'єктів, природи і суспільства.

За останні 3-4 роки в областях і навіть районах наш ої країни почали 
виходити друком регіональні навчальні посібники з курсу “Географія рідного 
краю”. Там, де такий посібник є, вчителі мають змогу дещо урізноманітнити 
навчальний процес, використовуючи його разом з робочим зошитом.

Для того, щоб узагальнити досвід кращих вчителів і методистів і створити 
навчальний посібник із згаданого курсу. Асоціація вчителів географії України в 
1996 році провела Всеукраїнський конкурс і назвала переможців. Інформацію 
про результати конкурсу надруковано в журналі “Географія та основи 
економіки в ш колі” (N1 1, 1997). Вказано на ряд недоліків, що містять 
представлені на конкурс посібники. Це, зокрема, неспіввідносність з основним 
програмним матеріалом, переобтяженість зайвою , занадто детальною 
інформацією, відсутність ілюстративного матеріалу тощо. Але це тема 
окремого дослідження.

У VI класі вивчається початковий курс фізичної географії, що включає 
елементарні знання з геоморфології, гідрології, ландш афтознавства. Прої рама 
курсу “Загальна географія” містить достатньо краєзнавчого матеріал), 
правильне використання якого сприяє формуванню у школярів багатьох 
загальних та одиничних географічних понять.

Вже під час першого уроку вчитель, знайомлячи школярів з метою і 
завданням курсу, закріплює методику організації метеорологічних і 
фенологічних спостережень, вирішує у зв'язку з цим ряд організаційних завдань. 
Під час екскурсії учні вивчають форми поверхні, характер залягання гірських 
порід; ознайомлюються з питаннями дослідження найближчих річки, озера, 
джерела; вчаться використовувати джерела географічних знань, зокрема 
краєзнавчі.

Під час вивчення теми “План і карта” школярі отримують уявлення про 
план місцевості і його знімання, розш ирюють свої знання з орієнтування на 
місцевості. Виконуючи практичні роботи, учні набувають знань і вмінь для 
складання плану місцевості (вимірювання відстаней, визначення напрямків, 
зображення предметів тощо). Під час уроків і практичних робіт діти 
знайомляться з топографічною картою  і планом своєї місцевості, вчаться
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читати топографічні і географічні карги, визначають значення карт і планів у 
практичній діяльності людини. З метою закріплення краєзнавчих знань можна 
провести топографічний диктант, до змісту якого включити низку речень про 
конкретні фізико-географічні умови своєї місцевості.

Надзвичайно великі можливості .для використання і поглиблення 
ш колярами краєзнавчих знань закладені при вивченні розділу “Оболонки Землі 
Краєзнавчий підхід в процесі вивчення земної кори та її будови сприяє 
свідомому засвоєнню основних форм і будови рельєфу, знайомству учнів з 
особливостями рельєфу своєї місцевості, умовами його формування П І Д  ДІЄЮ 
внутрішніх і зовнішніх процесів, гірськими породами та умовами їх залягання.

На основі краєзнавчих матеріалів розглядаються і краще засвоюються 
учнями окремі питання теми “Гідросфера". Місцеві водойми (річки, озера, 
болота, штучні водойми і т.іи.) стають об'єктами вивчення і дослідження. 
Ш колярі знайомляться з особливостями вод своєї місцевості, їх залежністю від 
рельєфу, причинами зміни їх стану за* порами року, господарським значенням 
водних багатств і заходами по їх бережливому використанню й охороні.

Вивчення теми “Атмосфера" і засвоєння учнями таких складних ге
ографічних понять, як “погода" і “клімат" в курсі загальної географії можливі 
на основі використання місцевого матеріалу. Організація систематичних 
спостережень за атмосферними явищами і визначення характерних рис погоди і 
клімату своєї місцевості, порівняння клімату своєї місцевості з кліматом 
територій, розташ ованих в інших кліматичних умовах, сприяють формуванню у 
школярів географічних понять про погоду і клімат. Практичні роботи з теми 

Атмосфера" передбачають узагальнення результатів спостереження за погодою 
\ вш ляді графіків, діаграм, схем і опису погоди своєї місцевості.

Краєзнавчі знання учнів, отримані при вивченні розділів “Літосфера". 
"Гідросфера", “А тмосфера", є визначальними при розгляді питання взаємодії і 
взаємозв'язків компонентів природи. Зміст заверш ального розділу -Людство на 
Землі” також  передбачає звернення до краєзнавчого матеріалу.

Отже, в зазначеному вище курсі, на підставі нових знань важливо
сформувати розуміння учнями складових частин природи, тобто вчити їх 

бачити і визначати залежність у природі на конкретних прикладах свого краю, 
розуміти значення природного комплексу.

У УІІ-УІИ класах вивчається “Географія світу” (згідно першого 
структурного варіанту) і у VII класі є “Географія материків і океанів” (згідно 
другого структурного варіанту). Учні ознайомлюються з цілісністю і 
диференціацією природи Землі, будовою оболонок планети, різноманітністю 
природи океанів і материків, з окремими країнами. Особлива увага приділяється 
співробітництву країн, ролі міжнародних організацій, що сприяють цьому, 
необхідності розгляду проблем міжнародного співробітництва з позицій новою 
політичного мислення.

Ретельне планування уроків і методики їх проведення дає можливість 
здійснювати краєзнавчий підхід у цих курсах. Краєзнавчі знання учнів 
використовуються при порівнянні схожих між собою або відмінних 
географічних явищ. М ожна, наприклад, порівняти літню погоду в Антарктиді з 
зимовою погодою своєї місцевості і наочно пояснити суворість антарктичного 
клімату. Такс порівняння допомагає краще зрозуміти, конкретно уявити, а
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інколи відчути особливості природи далекої країни. Подібні порівняння, 
спрямовані на міцне засвоєння навчального матеріалу, можуть бути 
використані при вивченні багатьох питань курсів “Географія світу", “Географія 
материків і океанів". Здійснюючи краєзнавчий підхід, кожний розділ курсу 
потрібно розпочинати з відновлення в пам’яті найбільш відомого, найбільш 
конкретного для школярів матеріалу, а вже потім використовувати його для 
порівняння.

Курс “Географія України" згідно двох структурних варіантів зап
ланований на IX клас і VIII - IX класи. В умовах розбудови суверенної держави 
він стає основним компонентом шкільної . географії. Цс певною мірою 
підсумковий курс, оскільки, передбачає детальне вивчення як фізичної, так і 
економічної та соціальної географії України з урахуванням принципів 
проблемності, історизму, інтегративності, гуманізації, екологізації та 
економізації.

У курсі Географія України" передбачена значна краєзнавча робота. Вона 
включає більш поглиблене і всебічне ознайомлення з елементами природи, 
оволодіння школярами новими теоретичними знаннями з географії: наприклад, 
про погоду і місцевий клімат на підставі знань про загальну циркуляцію 
атмосфери: про ландшафти - па підставі знайомства про грунти. Вивчення 
України завершується комплексною географічною характеристикою 
адміністративного району, області.

Форми і методи краєзнавчої роботи різноманітні: систематичне
спостереження за погодою, виконання системи практичних робіт на місцевості, 
біля річки, біля відслоєнь, читання карт тощо.

Важливе місце в курсі “Географія У країни” посідає питання врахування 
природніх умов у місцевому господарстві і перспективи його розвитку. У всій 
роботі по вивченню свого краю в курсі географії України потрібно вміло 
користуватися знаннями за сумісними предметами. Суть використання 
краєзнавчого принципу в цьому курсі зводиться до того, щоб школярі 
навчилися розуміти частину цілого, тобто розуміти географію свого краю у 
загальній системі природного, господарського і соціального комплексу 
України. Наприклад, вивчаючи клімат своєї місцевості, важливо не тільки знати 
його особливості (тип, характер пір року, пануючі вітри, характер опадів тощо), 
але й розуміти як на її території проявляються загальні причини (кліма- 
тоформуючі фактори), що впливаю ть на кліматичні умови всієї країни.

Використання елементів краєзнавства при викладанні курсу “ Географія 
України”, з одного боку, повинно сприяти засвоєнню програмових питань, а з 
іншого - поглибленню, повнішому усвідомленню ш колярами місцевих природних, 
економічних і суспільних явиш.

Майстерно організована робота з краєзнавства в попередніх класах є 
обов'язковою умовою успішного вивчення в X класі курсу “Економічна і 
соціальна географія світу” . Головна мета курсу полягас у з'ясуванні, па основі 
набутих географічних знань, господарських, глобальних проблем людства і 
розкритті головних напрямів їх можливого розв’язання, показати місце і роль 
окремих держав у світовій політиці та економіці.

Учні вже мають певну краєзнавчу підготовку і достатньо повний обсяг 
економіко-географічних знань, що ляжуть в основу вивчення курсу. Успішному
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вивченню економічної і соціальної географії с в і т у  сприятимуть навички 
роботи із статистичними матеріалами, розв’язку задач, складання економіко- 
географічних характеристик, вміння і н а в и к и  з порівняння і співставлення 
скономіко-гсографічних явищ га інші, шо сформовані у школярів у процес; 
вивчення економічної географії України на краєзнавчій основі.

Зміст даного курсу, як і географії світу (географії материків і океанів) у 

порівнянні з іншими курсами шкільної географії не дозволяє безпосередньо 
використовувати місцевий краєзнавчий матеріал на уроках. Але врахчвання 
загальноосвітньої підготовки, життєвого і пізнавального досвіду 
старшокласників га навчально-виховних завдань курсу дають можливість 
вчителеві використовувати під час уроків елементи краєзнавства і краєзнавчі 
знання школярів.

Елементи краєзнавства можуть юути використані у темах Географія 
населення світу” (етнічний склад, розв'зання національного питання). 
"Географія галузей світового господарства” (зовнішньоекономічні зв'язки 
України). “Глобальні проблеми лю дства” та ін. Порівняння від логічних 
висновків часто переходить в емоції, породжує почуття патріотизму, ту рботи за 
свою державу. Головне в краєзнавчому підході цього курсу полягає в пошуках 
контрастних або подібних прикладів з оточуючою життя для більш глибокого 
розуміння комплексу умов розвитку господарства і життя людей в інших 
країнах.

Успішність роботи вчителя визначається сукупністю взаємопов’язаних ди
дактичних умов, що забезпечують ефективне використання краєзнавчого 
матеріалу на уроках географії, а саме:
• у процесі добору краєзнавчого матеріалу до уроку необхідно дотримуватися 

таких критеріїв: науковості, доступності, бата гофункціональності, ідейно- 
моральної спрямованості, емоційної насиченості та особистісної значущості 
для учнів:

• використання краєзнавчих відомостей мас здійснюватися систематично, 
цілеспрямовано, з дотриманням наступності;

• під час розробки методики використання краєзнавчого матеріалу необхідно 
врахувати вікові та психологічні особливості школярів і спиратися на 
пізнавальну активність учнів.

Краєзнавчий матеріал, який вчитель планує використовувати на уроці, 
має бути науково достовірним, перевіреним за кількома джерелами; доступним 
для розуміння різним віковим категоріям школярів, не перевантажений зайвою, 
занадто детальною  інформацією: співвідноситись із основним програмовим 
матеріалом, не затіняючи головною , а надаючи йому конкретності та 
виразності; емоційно насиченим, спрямованим на формування в учнів 
емоційно-позитивного ставлення до природи тошо.

Багагофункціональиість краєзнавчих відомостей зумовлена специфікою їх 
змісту^ та різноплановим пізнавально-виховним навантаженням. Так, 
краєзнавчий матеріал, залучений до уроку, може використовуватися для 
ілюстрації та конкретизації основного програмового матеріалу, актуалізації 
знань учнів, їх чуттєвого досвіду; збудження інтересу дітей до нової теми; 
перевірки міцності та усвідомленості знань і вмінь школярів; закріплення та
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поглиблення вивченою матеріалу; розвитку самостійності учнів і підвищення їх  

активності; зв‘ язку навчання з життям.
Поряд і з навчальною, краєзнавчий матеріал виконує виховну та 

розвивальну функції, тобто сприяє вихованню у школярів любові до рідного 
краю, відповідального, гуманного ставлення до природи і праці людей 
Розвивальна функція краєзнавчого матеріалу полягає у стимулюванні та 
розвитку пізнавальних, психічних процесів учнів, їх мови, спостережливості.

У процесі добору змісту краєзнавчого матеріалу важливим критерієм г 
також його особистісна значущість для учнів. Реалізація цієї вимоги 
забеспечується кількома шляхами, а саме - залученням учнів до доборх 
краєзнавчого матеріалу для уроку (за умови різних способів педагогічної 
підтримки залежно від індивідуальних особливостей ш колярів) і вільним 
вибором учнями краєзнавчих об'єктів для спостереження з наступним 
обюворенням у класі їх результатів. Необхідне врахування учителем змісту та 
обсягу пізнавальних інтересів учнів.

Ефективність навчального процесу зростає, якщо краєзнавчий матеріал 
використовується систематично та цілеспрямовано. Систематичність 
використання краєзнавчого матеріалу забезпечується його д^гулярним 
застосуванням. Причому, краєзнавчі відомості, що опрацьовуються, мають бути 
неуривчасті й розрізнені, а впорядковані в певну, логічно побудовану, завершену 
систему, цебто, починаючи навчальний рік, вчитель географії має чітко 
визначити обсяг краєзнавчих знань і вмінь, який необхідно засвоїти учням 
Целеспрямованість процесу використання краєзнавчого матеріалу означає 
підпорядкування його меті уроку (навчальній, виховній, розвивальній).

Організовуючи засвоєння краєзнавчого матеріалу, можна викорис 
товувати різноманітні методи і прийоми навчання. Д о них належать розповід 
бесіди, шкільні лекції, прес-конференції, читання краєзнавчої літературі 
дослідження та спостереження над об'єктами природи, сприймання 
ілюстративного та натурального наочного краєзнавчого матеріалу. Вибравши 
способи опрацювання краєзнавчого матеріалу, вчитель має продумати і його 
місце у структурі уроку, адже місцевий матеріал можна успішно 
використовувати на різних етапах уроку. Найчастіш е це робиться у процесі 
викладання основного програмового матеріалу, а також  для конкретизації та 
ілюстрації окремих його положень. Іноді доцільно за допомогою краєзнавчих 
відомостей здійснити закріплення та поглиблення географічних поняті 
сформованих на уроці. Цікавим прийомом є використання краєзнавчого матері 
алу з метою систематизації знань школярів. Перевіряючи домаш нє завдання 
також можна спиратися на краєзнавчий матеріал, завдяки чому.цей етап урокс 
виконуватиме не лише контрольну, а й пізнавальну функцію, стимулюючи цим 
самим увагу й активність школярів.

Наповнений змісту навчально-виховною  процесу краєзнавчим матеріалом 
на уроках географії забезпечує не лиш е міцне осмислення і засвоєння знань, а й 
сприяє формуванню морально-естетичних уявлень, пробуджує почуття 
національної самосвідомості та розвиває світогляд ш колярів.
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TH E LOCAL A PPRO A CH ES IN THE TEACHING OF GEOGR APHY AT

SC H O O LS
The research deals with the significance of the course Geography of native 

place, which is studied in the 5-th form, to learn the geographical concepts 
terminology, knowlcge and skills of local w ork.

М ацьопа PJL . Єремук О М  
Н А РО ДН А  П ЕДА ГО ГІКА  П Р О  ГУМ АНІЗАЦІЮ  РО Д И Н Н О ГО  

ВИХОВАННЯ
Гуманітаризація системи освіти передбачає деідеологізацію навчально - 

виховного пронесу, освоєння багатств гуманітарної культури, прилучення дітей 
до загальнолюдських та національних цінностей. Важливою умовою посилення 
позитивних і подолання негативних тенденцій у процесах національно - 
громадської ідентифікації підростаю чого покоління с максимум уваги з боку 
державних і громадських організацій вихованню дитини в сім'і, які мають 
виступати основним джерелом емоційної підтримки, психологічного захисту, 
засобом збереження і передачі національно-культурних цінностей прийдешнім 
поколінням.

Гуманізм як система життєвого існування людини передбачає 
відповідність способу буття самій її сутності. Відомі два тлумачення гуманізму - 
розширене і конкретно-історичне. Перше розглядає як людинолюбство 
перманетний розвиток людських доброчинностей. Друге передбачає визнання * 
самоцінності людини; а будь-яка історична форма гуманізму зумовлена 
конкретною взаємодією суспільства й особистості, на підставі якої формується / ^  
уявлення про її цінності й унікальність. Відомий чеський педагої 
Я .А .Коменський гуманізмом вважав риси характеру людини і наслідок її 
вчинків, щро виховується працею і науками. Його категорія гуманізму містить 
любов до свого народу, працелюбність, добро, правдивість, чесність. Суть 
гуманізму людини, на думку українського філософа Г,Сковороди, полягає в 
шуканні добра в самій природі людини, у відмові від матеріальних благ на 
користь духовного збагачення життя, “ душевного мира” .

Відомий американський психолог К.Роджерс на власному досвіді вичленив 
такі принципи гуманізму людських відносин:
1) спілкуючись з людьми, я зрозумів, що не зможу їм допомогти, якщо буду тим, 

яким я не є;
2) я зрозумів, що в мене все виходить ліпше, коли можу прислухатись до себе і 

бути самим собою;
3) я усвідомлюю велику цінність того, що дозволяю собі розуміти іншу людину;
4) я впевнився, як мене збагачує, коли люди передають свої почуття;
5) я побачив, як багато дає мені прийняття іншої людини;
6) чим більше я відкритий тому, шо відбувається в мені та іншій людині, тим 

менше місце в моїй діяльності займає мій егоцентризм;
7) я можу довіритись своїм переживанням;
В) досвід для мене - найвищий авторитет;

SUMMARY
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9) мій досвід підказує мені, т о  людям властиво розвиватись у позитивному 
напрямі:

10) життя у вищому смислі - неперервний процес, в якому ніщо не фіксовано.
Німецький педагог А.Дістерверг вбачав гуманізм людини в способі її 

думок: “ У кожному індивідумі, в кожній нації повинен бути вихований спосіб 
думок, що іменується гуманністю; це прагнення до благородних 
загальнолюдських цілей. Перший її щабель - повага до іншої людини та її 
особливостей; другий - сприяння її людським і національним цілям на основі 
взаєморозуміння і згоди; третій - об'єднання з нею і всіма націями земної кулі для 
досягнення загального покликання лю дства...”

На думку Мечислава Барановського, важливо досягти “ морального 
поведення дітей з переконанням, а не з примусу” пам'ятаючи, що до “ чесноти 
звикає дитина ділаючи те, що добре, а оминаючи зле” [1].

На початку XX століття основою моральних переконань молоді була 
православна моральна наука, яка “на основі божественних об’явлень установлю*; 
і стверджує приписи для морального життя чоловіка”[1]. Метою християнської 
моральної науки проголошувалась “ дочасно і вічна щасливість в сполученні 
чоловіка з Богом, найвищим добром ” . Серед засобів виховання чеснот у дітей 
були “ жите Христа і сьвятих, богослуженс, молитва”[2].

Звертання до джерел народної педагогіки допомагає нам відповісти на 
актуальні запитання сьогодення - як виховати дітей працьовитими і чесними 
лагідними і щирими, доброзичливими і гостинними, правдолюбними і 
самостійними. Народна педагогіка багата перлинами гуманного виховання 
дітей. Ось деякі з них:

Якщо дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти.
Якщо дитина живе у ворожнечі, вона вчиться агресивності.
Якщо дитину висміювати, вона стає замкнутою.
Якщо дитина зростає у терпимості, вона вчиться сприймати інших.
Якщо дитину підбадьорюють, вона починає вірити в себе.
Якщо дитину хвалять, вона вчиться бути вдячною.
Я Ь до дитина зростає в чесності, вона вчиться бути справедливою.
Якщо дитина живе у безпеці, вона вчиться вірити людям.
Якщо дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе.
Якщо дитина живе у розумінні і доброзичливості, вона вчиться знаходити 

любов у цьому світі.
В.О. Сухомлинський завжди турбувався про те, щою діти в ранньому віці 

могли засвоїш  моральні основи гуманізму - пережили благородство, співчуття, 
жалість, добро, радість, тривогу: “ Ти народився людиною. Але людиною треба 
стати. Справжня людина виражає себе в переконаннях і почуттях, волі і 
прагнення, у ставленні до самого себе, у здатності любити та ненавидіти”[3]. Це 
своєрідна голограма, яка містить багато перлин народної мудрості. Гуманізм 
родинних стосунків у кожного народу формується як система його ціннісних 
орієнтацій. М енталітет українців відзначається доброчинностями, які є основою 
гуманізації людських відносин: лю бовю до ближнього і рідного краю, 
доброзичливістю, милосердям, душевною щедрістю, чуйністю, гостинністю, 
честю, совістю, потребою творити добро.
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З давніх-давен в народі шанувався образ жінки-праматері Берегині - 
Великої Богині, Богині - Ж иви, яка завжди виступала символом \сього живого 
віковічного - краси, щастя, радості, нації. Гуманізм народної педагогіки яскраво 
виявляється у відношенні до матері. Ніхто так не впливає на духовний розвиток 
дитини, як мати. Від неї залежить почуття, настрій, смаки, звички, напрямок 
думок, родинна атмосфера - все тс, шо формує духовність.

Виходячи з принципу системності га враховуючи антропологічну кризову 
ситуацію в Україні, а також закономірності становлення національно- 
громадянської позиції, метою родинного, держввного і суспільного виховання 
має стати: виховання життєво активного гуманістично спрямованою
громадянина демократичного суспільства, який у своїй життєдіяльності 
керується національно-культурними та вселюдськими вартостями. Реалізація цієї 
мети можлива черех послідовне розв'язання на кожному з вікових етапів трьох 
основних завдань: розвиток індивідуальності дитини. її фізичною, психічного, 
соціального і духовного статусу; формування особистості як 
системоутворю вальної якості, що опосередковує її взаємодію із соціумом; 
виховання громадянськості як інтегральної характеристики особистості в 
цілому. Саме ці завдання знаходяться на межі індивідуальних потреб виховання 
та вимог українського суспільства.
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MATSOPA R.L., EREMUK О М.
TH E NATIONAL PEDAGOGIC AND THE WAYS OF FAMILY 

UPBRINGING HUMANIZATION
It is necessary to use sources o f the national pedagogics in the children upbringing as 

diligent, honest, tender, sincere, kind, truthful and independent people, to answer the top- 
problcms o f nowadays.

Халула Л.П.
А Д А П ТА Ц ІЯ Ф А ХІВЦІВ - В И РО Б Н И К ІВ  Д О  ВИКЛАДАЦЬКОЇ 

П РА Ц І В ТЕХ Н ІК У М А Х , КОЛЕДЖ АХ, П РО Ф Е С ІЙ Н О -ТЕХ Н ІЧ Н И Х
У ЧИ Л И Щ А Х

Загальновідомо, що сучасний стан промислового виробництва, 
реформи в сільському господарстві різко обмежили потребу в інженерних і 
агрономічних кадрах, змусили багатьох спеціалістів перекваліфіковуватись, 
змінювати сфери своєї діяльності. Одним із шляхів такого процесу с перехід 
кваліфікованих спеціалістів з вищою освітою на викладацьку роботу в 
технікуми, коледжі, професійно-технічні училища.

П едагогічна діяльність має свою специфіку, що вимагає певної 
професійної адаптації до нових умов роботи з молоддю. Якщо в знаннях і 
виробничих навичках, у досвіді роботи вчорашні інженери, механіки, агрономи,
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300- і ветеринарні працівники досить добре підготовлені, то у викладанні ,у 
комунікації з учнями, у виховній роботі з ними вони відчувають значні труднощі 
Нерідко деякі ускладнення виникають у них і в стосунках з членами 
педагої ічного колектив), інтелектуальний клімат якого не співпадає , 
виробничим досвідом нового педагога.

Проблема адаптації до нових умов діяльності в усіх сферах, як відомо 
складна. Але професійно-педагогічна адаптація у більшості випадків набагаїо  
складніша, оскільки синтезує кілька функцій навчально-виховного процесу 
навчальну, виховну, розвиваючу.

У процесі дослідження нами опрацьована структурна система 
професійно-педагогічної адаптації виробничника з вищою спеціальною освітою 
при переході на педагогічну роботу. При цьому враховувалось, що 
індустріально-педагогічна освіта ,яку дають педагогічні факультети інженерних, 
сільськогосподарських, економічних та інших вузів, с серйозною допомогою в 
адаптації новачків-викладачів, але й вони слабо готують до реальних ситуацій 
до самовдосконалення, необхідного кожному педагогу в інтелектуальному, 
морально-вольовому і загальнокультурному напрямах.

Загалом же, теорія професійної педагогічної адаптації полягає у створенні 
такої теоретичної моделі, яка охоплює психофізіологічні та суто психічні 
компоненти як основу профадаптації до будь-якої професії і включає свідомість 
підсвідомість та сенсорну організацію особистості. Внутрі свідомого компоненту 
містяться перцептивні психічні процеси (сприймання, пам ’ять, мислення, уява 
новачка), що застосовуються у педагогічному процесі;сюди також відноситься 
оволодіння особливостями мовленнєвої педагогічної діяльності / її відмінності 
від діяльності виробничої простежуються досить чітко /.Для того ,хто вступає ' 
педагогічну працю, особливого значення набуває формування педагогічних 
здібностей, задатки яких могли існувати в людини, але прояви їх були 
латентними і виявлялись спорадично, а тепер повинні розкритись па повну міць, 
стати домінантними. Звичайними стануть компоненти попередніх спеціальних 
знань і виробничого досвіду, професійні комунікації, які визначать для 
викладача ступінь результативності роботи і водночас рівень авторитету серед 
студентів або учнів.

Цілком відповідним для даного контингенту тих, хто навчається, є оцінки 
педагогів-трудовпків, що у свій час були дані А .С .М акаренком  у "Педагогічній 
поемі":

"Я переконався давно,щ о найбільш а повага і найсильніш а лю бов з боку' 
дітей, проявляються по відношенню до інших типів людей. Те, що ми називаємо 
високою кваліфікацією, впевнене і чітке знання, вміння, мистецтво, золоті руки і 
повна відсутність фрази, постійна готовність до роботи - ось що надихає 
підлітків найбільше...

Все одно, у чому проявляються ваші здібності, байдуже, хто ви такий: 
столяр, агроном, коваль, вчитель, машиніст. "/І/

Спостереження класика вітчизняної педагогіки не втратило свого 
значення й зараз, через півстоліття, хоча вимоги учнів до своїх наставників 
набагато ускладнились. Не лише висока виробнича кваліфікація ,а й 
педагогічний так і, висока культура спілкування, вміння педагогічно грамотно 
втрутитись у конфлікт і справедливо вирішити його, виявити чуйність у разі
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неш астя, захистити слабкого, зрештою, саме педагогічний досвід, який маг свою 
специф іку ,  не завжди усвідомлюється новачком, який нещодавно був майстром 

і ,іа в и р о б н и ц т в і ,  дільничим агрономом, механіком або технологом
Останніми роками в системі професійно-технічної середньої та вищої 

І освіти першого та другого рівнів акредитації зростає вплив педагогіки вищої 
ніколи. Щ е одна складність полягає в тому, що відсутність впливових 
громадських організацій в навчальних закладах перекладає всю практичну 
виховну діяльність на класних керівників, інструкторів, майстрів, а їх невміння 
кваліфікаційно працювати з молоддю суттєво позначається на якості 
індивідуального та колективного виховання. Ще однією складністю 
адапіаційного процесу стає відсутність системи в самоосвіті і. головним чином. \ 
нерозумінні необхідності слідкувати за техніко-технологічною, агротехнічною та 
іншою спеціальною літературою, підвищенням загальнокультурного рівня.

На грунті цих реалістичних Міркувань щодо формування особистості 
повноцінного педагога створюється логічно-структурна модель професійно- 
педагогічної адаптації викладача спеціальної дисципліни, який раніше працював 
фахівцем-виробничииком.

Таблиця 1
Логіко-структурна модель професійно-педагогічної 

адаптації викладача спеціальної дисципліни

П сихоф ізіологічна т а  
психологічна основа 

проф адапт аиіі:
1. Свідомість:
2. П і д с в ід о м і с т ь ;

3 .  С е н с о р н а  о р г а н і з а ц і я  

о с о б и с т о с т і

Соціально-психологічна 
основа профадаптації:

1. З 'я с у в а н н я м  т а  з д ій с н е н н я  

н о в о ї  р о л і .  ї ї  ф у н к ц і о н а л ь н о с т і .

2 .  В х о д ж е н н я  у  н о в и й  

п е д а г о г і ч н и й  т а  с т у д е н т с ь к и й  

к о л е к т и в и

Безпосередній процес соціальної і педагогічної адаптації

Оріанів відчут
тя, сенсорної 
організації 
особистості

Педагогічної 
мовленнєвої 
діяльност і

Формування ди
дактичних та 
педагогічних 

здібностей

Застосування у 
процесі навчання 
колишніх знань і 

навичок

Оволодіння
професійними
педагогічними
комунікаціями

Загальнодидактична
адаптація:

1. Опрацювання курсу 
предмету, що викладається;

2. Оволодіння теорією та 
досвідом викладання

Оволодіння
елементом

педагогічної
майстерності

Методологічна і методична 
адаптація:
1. Опанування активними 

меголами викладання;
2. Зв’язок викладання і колиш

ньою виробничою діяльністю;
3. Керівництво виробничою 

практикою студентів.
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Аналізуючи сутність даної таблиці, слід відзначити, що, перш за все, 
психофізіологічні основи професійно-педагогічної діяльності новачка-викладача 
полягають у вирішальній ролі свідомості при переході до іншої ролі в 
суспільстві. Усвідомлення відповідальності за виховання та навчання молоді 
набуває різноманітних форм га відтінків. Та головним серед них с почуття 
відповідальності, прагнення досягнути успіху і ділового авторитету, навчити 
юнаків і дівчат тієї майстерності, якою володіє сам. Чималого значення при 
цьому набуває зовнішній вигляд викладача, його охайність і взагалі - фізіологія, 
яку слід завжди розуміти як необхідну частину самоорганізації.

Психічні процеси і властивості з різною долею вірогідності пристосову
ються до нової, не дуже звичної роботи. Отже, свідомість с повним усвідомлен
ням комплексу рольового уявлення людиною всього того, що входить у функції 
педагога. Фактори свідомості переплітаються з факторами підсвідомості, до яких 
належать компоненти тривожності перед випробуванням, що чекають у новій 
роботі: начальство, колектив колег, необхідна кмітливість на новому місці, 
погреба завоювання авторитету серед учнів і відповідне створення перших 
вражень про себе. Водночас відчуття перших емоцій змін стереотипів життя від 
змін сфери діяльності, неусвідомлене почуття престижності викладацької діяль
ності. У підсвідомості також відчувається ге індивідуальне емоційне забарвлен
ня, що залежить від властивостей характеру і триває протягом перших місяців 
нової діяльності.

Чільне місце в адаптаційному процесі займає вплив на нього сенсорної 
організації особистості. Як відомо з психології, під нею розуміються 
інтенсивність відчуттів, взаємодія аналізаторів у відчуттях, за якою слабкі 
подразники підвищують, а сильні-знижують чутливість аналізаторів при їх 
взаємодії. Сенсорна організація індивіда-викладача тісно зв ’язана з адаптацією 
оціночних поглядів його впливу на оточуючу дійсність. Т ак здійснюється зв’язок 
понять професійно-педагогічної адаптації як часного професійної адаптації, а її, 
в свою чергу, як часного випадку адаптації взагалі. Загальна психологія 
стверджує /не вдаючись до джерел/ ,що загальна адаптація проявляється, по 
перше, у повному зникненні подразника під тривалою  дією його ;іншим проявом 
її є притуплення відчуття, його призвичаєність у результаті звикання і, навпакг, 
підвищення чутливості під впливом слабкого подразника. Від цієї загальної 
адаптації простягаються зв"язки до її відображення в тій чи іншій професійній 
діяльності, особливо, гехніко-технологічної о напряму, за якими подразники 
стають звичайними. Щ одо заглиблення у педагогічну діяльність, більшість 
звичайних для даної людини подразників докорінно змінюється, а то й взагалі 
зникає, і натомість формуються нові. Часто можна стверджувати, що йдеться про 
процес формування особистості заново.

Другий "квадрат" схеми охоплює соціально-психологічні аспекти профе
сійно-педагогічної адаптації ,віи обгрунтовується проявами соціально-психоло
гічної теорії ролей у суспільстві. Загальна оцінка педагогічної професії, її прес
тиж, незважаючи на те, що за останній період помітно його падіння, став ще 
більше індивідуалізованим. Створення собі іміджу професіонала-фахівця і профе- 
сіонала-викладача є важливою передумовою і змістом соціально-психологічної 
адаптації. Намічувана роль мас реалізуватись у процесі входження до нового 
педагогічного та студентського колективу, у тому враженні людей, яке буває
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первинним, найвразливішим і .інше поступово заміниться глибшим, схтгсвим
Безпосередній процес соціальної і професійної адаптації також пов Званий 

із індивідуальними факторами і об’єктивними умовами діял ьн ості і а 
психологічного клімату навчального закладу! Він є тривалим або швидким 
дискретним - у залежності від індивідуальних особливостей новачка - емоційно- 
вольової сфери, темпераменту, характеру і здібностей. Гострота сприймання 
мінливість запам ’ятовування, гсмп мислення і його особливості самостійність, 
критичність, логічність, конструктивність: володіння прикладними вміннями і 

навичками, які необхідні викладачеві спеціальних дисциплін володіння 
комп’ютером, ТЗН , графічні вміння для виготовлення саморобних таблиць і 
плакатів тощ о/ - все це вже є в арсеналі методичних засобів або насувається > 
процесі адаптації вчораш нього виррбника.

А даптація торкається набуття педагогічної мовленнєвої діяльності, яка 
мас, як відомо, свої особливості. Насамперед, йдеться про чистоту української 
мови, подолання суржику, який часто зустрічається в мовлені “технарів” та 

аграріїв” . Не менш важливим є оволодіння термінологією даного предмета, 
його категорійно-понятійного апарата, чіткого викладу, дотримання правил 
гармонійної мови в процесі викладу матеріалу, незалежно від предметної 
підготовки викладача, контроль за розвитком мови вихованців. Емоційний стрій 
мови. її логіка, змістовність, оволодіння технікою мовлення, що сприяють 
засвоєнню і запам ’ятовуванню матеріалу учнями та студентами, вміле поєднання 
мовленнєвої діяльності із унаочненням матеріалу, поєднання власного викладу з 
активізацією аудиторії - все це також вдається не кожному і не відразу -  тут 
адаптаційний процес проявляється в повній мірі.

Оволодіння педагогічними здібностями також, як і мовленням, стає 
необхідною умовою адаптованості викладача. До них належать, профільні 
(наукові) здібності до свого предмета і споріднених дисциплін, дидактичні (що 
формуються у в ході педагогічного досвіду і поєднуються із мовленнєвими та 
організаторськими), комунікативні, перцептичні і прогностичні) які дають змогу 
швидко і безпомилково розпізнати внутрішній світ підопічних і складати прогноз 
їх майбутнього). Все це мас неабияке значення у педагогічній діяльності у стінах 
вищ ої профтехнічної школи.

Застосування в процесі навчання викладачем своїх виробничих навичок та 
вмінь, а частково -  теоретичних знань, які можуть стати в нагоді для викладача, 
на може переростати хвалькуватість ними перед учнями -  розповіді про свої 
“виробничі подвиги” , перетворення занять у книгу спогадів, що, природно, 
викликає у них іронічну глузливість і втрату навіть такого невеликого 
авторитету, що почав формуватися. Вся інформація виробничого характеру мас 
бути діловою , хоча й подаватись у розповідній ф о р м і.

Справжній педагог повинен чітко усвідомлювати, що його особистий 
приклад поєднує у собі розумність поводження з молоддю, відповідальність за 
кожний свій вчинок, за кожне слово, ділові зв’язки і комунікацію з учнями.

Всі вище зазначені компоненти адаптації проявлятимуться не лише в 
процесі засвоєння нової професії, а й у перші місяці викладацької діяльності.

Т а у найбільшій мірі тут проявляються суто ділові її сторони, які 
об’єднуються в так звані загал ьнодидактичні елементи.

Йдеться, перш за все, про роботу з вивчення навчального курсу, який
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виклалагимсться псдагогом-иовачком: із засвоєння навчальної іа методичної 
літератури, зі складання власної робочої програми, технологічних карі 
семінарсько-практичних занять, із планів поурочних занять з робочих завдань 
для самостійного засвоєння матеріалу з учнями чи студентами. Хоча туї 
переплітаються елементи загальнодидактичиої адаптації з конкретною 
методикою викладання, все ж домінує те, що належить до дидактики і методики 
як її прикладної сторони. Підготовка і впровадження наочних посібників 
саморобного характеру, які підготовляють студенти, організація інформаційного 
матеріалу для курсових і залікових робіт, розрахунки та креслення, діаграми, 
графіки, таблиці, тощо. Дидактичні сторони адаптації мають супроводжуватись 
безперервним заняттям самоосвітою. До якої входить ознайомлення із 
вітчизняними та зарубіжними джерелами, складання власної бібліотеки, вирізок 
з преси, конспектування; підготовка методичних розробок для педагогічного 
кабінету, копіювання існуючих та методичних рекомендацій, складених 
досвідченішими колегами сприяють адаптуванню нового колеги.

Методична адаптація полягає в підвищенні якості та ефективності 
викладання і виховної діяльності. Набуття викладацького досвіду в ході 
взасмовідвідування уроків, обміну досвіду колегами, самоаналіз кожного уроку, 
лекції, семінарського або практичного заняття з урахуванням усіх слабкостей і 
поступове зростання задоволення і впевненості в тому, що кожна година, пара 
стають кращими, легше вдаються, викликаю ть більше зацікавленості в тих, хто 
сидить в аудиторії і відповідного самозадоволення в новачка все це елементи 
ділового і емоційного зростання адаптованості. Особливо потрібними у сучасних 
умовах с оволодіння сучасними активними методами навчання, подолання того 
типового, для малодосвідчених викладачів, становищ а, за яким він не вміє 
зацікавити, активізувати аудиторію, згуртувати навколо себе найбільш 
зацікавлених через індивідуальну роботу з ними.

Процес адаптації до викладацької професії, як показують конкретні 
дослідження, за певних умов для більшості триває один навчальний рік. Тільки 
'“провернувши” річне “колесо” , викладач може підбити підсумки, і на другий рік 
почуватися впевнено. Для серйозного і вдумливого викладача повна 
адаптованість може стати першими кроком до педагогічної майстерності.

Педагогічна майстерність і творчість -  сукупність методів і прийомів, 
якими володіє педагог для підвищення ефективності навчально-виховного 
процесу у всіх його функціях :навчальної, виховної та розвиваючої. Теорія 
педагогічної майстерності складається з педагогічного та методичного 
вдосконалення, безпосереднього підвищення своєї кваліф ікації викладачем, 
оволодіння мистецтвом передачі знань, формуванням вмінь та навичок, 
нагромадження передового досвіду.

Наші конкретні соціолого-педагогічні дослідження з даної проблеми 
охоплювали 214 викладачів сільськогосподарських технікумів і коледжів, які 
прийшли з виробництва. Використовувались методи анкетування, співбесід на 
базі педагогічного факультету Н аціонального аграрного університету та 
окремих технікумів України.

Теоретичні положення, викладені в попередньому матеріалі підтвердились 
повністю і підтвердились конкретними прикладами самовдосконалення фахівців- 
виробничників. Виявлена певна відмінність у адаптації фахівців
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сільськогосподарського виробництва різних спеціальностей: агрономів-
рослинників, аїрономів-землеробів, зооінженерів та ветеринарних пкаггв 
механіків-інжснерів. елекгриків сільського- господарегва. Певна відмінність 
також виявлена між молодими спеціалістами та спеціалістами зі стажем ' 
років, які з великою складністю у більшості своїй, перебудовуючись в нових 
умовах переоцінювали, як правило, виробничий досвід і недооцінювали 
теоретичну підготовку у викладацькій діяльності, здебільшого мали чимало ват 
у культурі мови, зовсім не володіли індивідуальним підходом до студентів 
Звичайно, все це вимагало додаткових зусиль адміністрації навчальних закладів, 
її додаткової співпраці з такими викладачами предметних і методичних комісіях 

П роблема професійно-педагогічної адаптації викладачів професійно- 
технічних училищ і технікумів та коледжів належить до тих, чия актуальність 
зростає в процесі подальш ого вдосконалення системи освіти в Україні.
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SUMMARY

HAHULA L.P.
PRACTICAL SPECIA LISTS ADAPTATION TO THE TEACHING 

A CTIV ITIES IN TEC H N ICA L SCHOOLS, COLLEGES, VOCATIONAL
SCHOOLS

The article is connectedwith the problems which are come across by practical 
specialists during the process o f their adaptation to the teaching activities and shows the 
ways to solve them while teaching in higher educational institutions 1-11 levels of 
•lcrcditation.

Мишковська Т.Д.. Ванзуряк Г.С. 
У Д О С К О Н А Л Е Н Н Я  Н А В Ч А Л ЬН О ГО  П РО Ц ЕС У  У ВИЩ ІЙ 

П Е Д А Г О Г ІЧ Н ІЙ  Ш К О Л І ЯК  АКТУАЛЬНА П РО БЛ ЕМ А  СИСТЕМ И 
Н Е П Е Р Е Р В Н О Ї ОСВІТИ

Ефективність перебудови системи освіти детермінована якістю підготовки 
педагогічних кадрів, основою якої с навчально-виховний процес в університеті, 
-цо готує майбутніх учителів, або в педінституті, де повинен сформуватися 
педагог з новим мисленням, який здатний на більш високих інтелектуальних 
рівнях, творчо здійснювати навчальний пронес. Відповідно, вимоги системи
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освіти до вчителя - це вимоги до навчального процесу у вищій педаї оі ічній 
школі, де ГОТУЮТЬ цих же вчителів.

Питания підготовки педагогічних кадрів завжди були в центрі уваги 
суспільства на всіх етапах його розвитку. Дана ситуація достатньо наочно 
простежується в останні десятиліття нашого сторіччя.

Так, науково-технічний процес другої половини XX ст. не міг не 
відобразитися на динаміці розвитку системи вищої освіти. Екстенсивний шлях 
розвитку вищої освіти не відповідав темпам розвитку існуючих спеціальностей і 
тих, що лише виникали. В 50-х роках, за твердженнями С .І.Архангельського, 
навчальний процес у вищій школі розглядався як деяка система організації та 
проведення предметною навчання ...” , що забезпечували сдність теорії та 
практики в галузі знань, що вивчались [І]. Через 20 років, тобто в 70-80-х роках і 
перед початком перебудови в нашому суспільстві, система вищої освіти уже 
включала наукову організацію навчального процесу, проблеми управління 
пізнавальною діяльністю. Активно в той час розвивалося комплексне, проблемне 
навчання, впроваджувались технічні засоби навчання, в тому числі 
автоматизовані навчальні системи.

В міру розвитку системи вищої освіти, основними структурними 
компонентами стають навчальна і дослідницька діяльність; збувається 
передбачення С.І.Архангельського про те, що в навчальному процесі вищої 
школи все більшої вагомості буде набувати дослідницька діяльність студентів і 
творче розв’язання ними науково-навчальних задач. Навчання все більше буде 
поєднуватись з науковим дослідженням. Відповідно викладацька праця буде 
набувати концептуально-творчого характеру, що матиме на меті розвиток 
навчально-дослідницької діяльності студентів [І].

Сучасний розвиток вищої освіти, на наш погляд, у повній мірі підтверджує 
дані прогнози. В Законі України “Про освіту" зазначається, що “...науково- 
дослідна робота є складовою частиною підготовки фахівців” , тобто 
передбачається поєднання навчальної і науково-дослідницької роботи студентів 
під час цавчання у вузі [2].

Все це ставить питання про удосконалення перш за все вищої педагогічної 
освіти, роботи педвузів, де готуються спеціалісти, що мають бути здатними 
забезпечити розв'язання даних найближчих, тактичних, а пізніше і стратегічних 
завдань розвитку освіти в Україні.

Дослідження А.М .Алексюка, В.П.Беспалько, В.М .Галузинського, 
М.Б.Євтуха, І.А.Зязюна. В.А.Казакова, В.А .К азакова, М .В.Кларіна,
В.К.Майбороди, Н .Г.Ничкало, О .Я .Савченко, Н .Ф .Тализіної, М .Д.Ярмачеика 
та інших відомих учених свідчать про ге, що якісна перебудова в системі 
неперервної освіти неможлива без зміни характеру і спрямованості навчального 
процесу в педвузах, зміни психології мислення майбутнього педагога.

Таким чином, підтверджується наш висновок про те, що підвищення 
ефективності навчального процесу у вищій педагогічній школі України, 
врахування в ньому суспільних, соціально-економічних і моральних змін, що 
проходять у країні, зміна пріоритетів науки і освіти як головних умов 
відродження Української державності переростає в загальнодерж авну проблему. 
Наш аналіз свідчить навчальний процес у вищій педагогічній школі повинен 
формувати самостійну, творчо мислячу особистість педагога, який буде здатний
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здійснювати навчальний процес на високих рівнях інтелектуального ргзві 
учнів, володіти дослідницькими методами навчальної роботи.

Проведений нами аналіз показав також, що на етапі перебудови системи 
освіти в Україні були створені більш спрйятдиві умови для всебічною і 
гармонійного розвитку особистості, підвищились вимоги до якості освіги. що 
призвело до висунення вагоміших вимог і до системи підготовки педагогічних 
кадрів і перш за все до навчального пронесу педвузів. Звертаючи увагу на 
проблему вищої школи як основної складової сфери духовного життя 
суспільства, необхідно відзначити, що вона забезпечує формування еліти країни, 
ї'і потенціал.

З метою отримання всебічної інформації про підготовку шкільних учителів 
до роботи в умовах нових вимог до системи освіти і в умовах підвищеного 
інтелектуального навантаження нами було здійснено наступне.

На протязі 1993-1995 рр. з учителями црсіл, що с випускниками педвузів, 
які заочно навчалися в Чернівецькому державному університеті на 
педагогічному, філологічному, географічному факультетах та факультеті 
іноземних мов було проведено бесіди-опигування та анкетну самооцінку ступеня 
володіння ними основними компонентами педагогічної діяльності за 
1 Ф .Х арламовим. Одночасно, в процесі педагогічних практик, проводилось 
спостереження уроків учителів різних шкіл, які вони давали студентам як 
показові. Даною  роботою  було охоплено 27 шкіл Чернівецької, Івано- 
Ф ранківської. Тернопільської та Хмельницької областей України.

За результатами опитування нами була розроблена таблиця 1 . а для 
наочності побудована гістограма (рис. 1 ).

Таблиця 1. Результати опитування випускників педагогічних навчальних 
закладів для визначення їх самооцінки володіння компонентами педагогічної 
 _______   діяльності
Компоненти педагогічної 

діяльності 
( за І .Ф.Харламовим)

Рівні володіння компонентами педагогічної 
діяльності випускниками:

Університетів Педінститутів Педучилищ
Діагнос пічна діяльність 2,11 2,05 2,92
Орісніацінно- 
нрогностпчна діяльність

2,01 2,25 2,05

Конструктивно- 
проектувальна діяльність

2,21 2,41 2,27

Організаторська
діяльність

2,71 3,12 3,05

Інформаціііно- 
пояснювальна діяльність

3,41 3,31 3,28

Комунікагнвно- 
стнмулююча діяльність

2,71 3,12 3,28

Аналітико-оцінюва льна 
діяльність

2,51 3,17 3,05

Дослідішцько-гворча
діяльність

2,21 2,25 2,11
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На основі того, що ми прийняли кожен із восьми умінь (компонентів 
педагогічної діяльності) за критерії, нами була розроблена для їх оцінювання
наведена нижче шкала (таблиця 2 ).

Таолиня 2 . Шкала оцінювання володіння випускниками педагогічними 
уміннями (компонентами педагогічної діяльності).

Показники Оцінка
0,0 - 0.5 не володіє

0,51 -1 .5 володіє з великими труднощами
1.51 -2 .5 володію, але виникакль іноді 

труднощі
2.51 - 3,5 володію, але з незнач-ними 

труднощами
3 ,51 -4 ,0 Володію в досконалості

Керуючись розробленою шкалою, ми можемо стверджувати, що ні одним 
із восьми компонентів педагогічної діяльності випускники педвузів, на їх думку, 
не володіють в досконалості. Випускники педагогічних закладів, де готують 
майбутніх учителів, володіють з труднощами 4 компонентами педагогічної 
діяльності із 8-ми, а по 4 - у них виникають незначні труднощі, недоліки. Із 
аналізу результатів анкетування видно, що у випускників усіх видів навчальних 
педагогічних закладів виникають труднощі у володінні оріентаційно- 
прогностичним, конструктивно-проектувальним та дослідницько-творчим 
компонентами педагогічної діяльності, а у випускників університетів ще й по 
діагностичному компоненту, тобто саме з того, що вимагає сучасна школа. А 
саме не підтверджує наш висновок про те, що випускники педвузів недостатньо 
підготовлені в творчо-дослідницькому плані. Це особливо чітко видно на 
гістограмі (рис. 1 ).

Наші дослідження узгоджуються і з висновками вчених про те, що в 
системі університетської освіти майбутні вчителі отримують достатньо ВИСОК) 
наукову підготовку із вивчених дисциплін, вищу ніж у педінститутах, але з 
проблем педагогічних досліджень підготовлені слабше.

Отримані' нами результати свідчать про недостатню підготовкх 
випускників педагогічних вузів перш за все до таких дій, які вимагають від них 
самостійності та творчості. Для формування готовності студентів до таких дій 
навчальний процес у педвузі, повинен носити дослідницький, творчий характер.

В той же час. аналіз набору типів, форм і методів навчання в 
педвузівському навчальному процесі свідчить про те, що високі сучасні вимоги в 
ньому не реалізуються. Професорсько-викладацький склад, у своїй більшості, 
мислить старими категоріями лекційно-семінарської системи. Основним 
фактором, який тормозить перебудову навчального процесу виступає незнання 
науково-педагогічними кадрами того як необхідно працювати по-новому. До 
такого висновку прийшли самі педагоги, 60% із яких зробили такий висновок.

Наші дослідження також показали і те, що не завжди, і перш за все у 
значної частини професорсько-викладацького складу, сформовано дане “нове 
мислення” , яке визначає, за твердженнями В.П .Беспалько, В.А .К азакова,
О.Я.Савченко, П.А.Ю нявичснс, М .Д.Ярмаченка та інших вчених, спрямованість 
особистосгі педагога на самостійну творчу діяльність, на творчий пошук.



На необхідність перебудови мислення педвузівських викладачів, які здати» 
забезпечити перехід від школи знань і пам 'яті до творчо»о застосування більш 
прогресивних форм і методів навчання звертають увагу багато-організатор»р. 
освіти в Україні. “Традиційні форми і методи навчання в принципі не могли 
вирішити протиріччя між навчанням і практикою. - говориться в документі 
Мінвузу України, - вони були орієнтовані перш за все на школу знань, а сьогодні 
поірібна школа мислення, школа, яка не йде попереду життя, а сама являє 
реальне життя” [3].

Про ие ж свідчать і матеріали багатьох науково-методичних і науково- 
практичних конференцій, які проходили за останні роки в Україні [4]. [5]. [6], [7]. 
Так, наприклад, на науково-мегодичній конференції, що проходила в Києві 1-4 
грудня 1993 року під назвою “Проблеми і перспективи управління якістю 
підготовки фахівців” , були присутній академіка, 60 докторів наук і професорів, а 
також 106 кандидатів наук, доцентів. З метою виявлення думок учасників 
конференції щодо проблем управління якістю підготовки спеціалістів було 
проведено їх анкетування. Аналіз результатів анкетування, який був 
розповсюджений у всіх вузах України, свідчить про те, що лише 4,2% 
респондентів вважає, шо якість навчання студентів залежить від їх науково- 
дослідницької роботи; 8,7% - від спільної науково-дослідницької роботи 
студентів (НДРс) з їх самостійною роботою. Важко узгодити таку недооцінку 
творчого розвитку навчальною  пронесу у вузі з тими високими вимогами, які в 
цей же час уже висунені до нього сьогодні. І не дивно, що більшість учасників 
даної конференції (65,9%) вваж ала тестовий контроль якості навчання студентів 
найбільш ефективною формою, виключивши при цьому інші, які дозволяють 
оцінювати якість навчання на високих рівнях інтелектуальних труднощів.

Подібні висловлювання про недостатню підготовку в методичному плані 
визначеної частини викладачів вузів були висказані і па інших конференціях, що 
проводились в Україні в більш пізніший час (1996 р. - м.Сімферополь; 
м.Чернівці).

Про склад (сукупність) типів, форм і методів навчання, які 
використовую і ься у вищій школі, зокрема в Чернівецькому держуніверситет і та 
в інших педвузах, свідчить наступне.

В 1994 році в Чернівецькому держ авному університеті, з участю 
дисертанта, було проведено дослідження, в процесі якого брали участь в якості 
респондентів 138 викладачів і 26 академгруп студентів 4 і 5 курсів (614 чол.), а 
також  був здійснений аналіз результатів іспитів з педагогічних дисциплін.

Аналіз дозволив нам зробити два висновки.
Гіо-першс, в практиці професорсько-викладацького складу переважають, на їх 
думку, проблемно-концептуальні лекції та семінари-дискусії. Однак студенти не 
вважаю ть, що це дійсно так, бо їх оцінка наявності в навчальному процесі даних 
занять в 3-4 рази менша. Інші заняття, які носять у собі можливість активізації 
пізнавальної діяльності студентів, представлені в таблиці 1.6 ще скромніше і на 
думку студентів, вони не виходять за рамки 15%. від усієї кількості занять. При 
такому наборі типів, форм і методів занять важко розраховувати на те, шо буде 
сформована ініціативна, здатна до творчості, пошуку особистість майбутнього 
педагога.
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Рівні володіння компонентами педагогічної діяльності

Кумунікативно-
с т и м у л ю ю ч а

Ін ф о р м а ц ій н о -
пояснява.іьна

О рганізаторська

К о н с т р у к т и в н о -  
п р о е к іу в а л ь н а

О р іс іп  ац ій н о -  
п р о г н о с т и ч н а

Д іа г н о с т и ч н а

□  В и п у с к н и к и  

п е д у ч и л и щ

■  В и п у с к н и к и  
н е д ін с т н  г у т ів

□  В ін іу с к н и к н  
у н і в е р с и т е т
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Необхідно відзначити, шо аналогічні результати ми отримали в чолі бесід 
із викладачами Тернопільського педагогічної о інституту , кафедри загальної 
педагогіки Орловського державного педагогічного інституту, кафе три 
педагогіки Сімферопольського державного університету.

По-друге, яскраво проявляються переоцінка визначеною частиною 
викладачів своїх можливостей. Цс не можна віднести лише до снобізмх який 
присутній у деякої частини педагогів вузів. На нашу думку, це можна пояснити 
тим, що в більшості випадків це с наслідком не дуже чіткого знання даною 
частиною професорсько-викладацького складу суті деяких нових типів і методів 
навчання.

Недоліки навчального процесу у вузі переходять на педагогічну практику. 
Аналіз даних опитування студенгів-випускників Чернівецького держу ніверситету 
в 1995 році, дозволяє констату вати. Гщо за період педагогічної практики 89" „ 
п'ятикурсників перевірили свої можливості і переконались в тому, що вони не 
готові до самостійної, творчої діяльності в школі; 81,3% студентів говорять, що 
навчились складати плани і конспекти уроків, але слабо володіють методикою 
прогнозування своєї діяльності на уроці; 73,3% - навчились проводити урок, 
пояснювати навчальний матеріал; 76,6% опитаних усвідомили необхідність 
володіння спеціальними уміннями ятя  управління всебічним розвитком 
особистості дитини; 54,6% - практика допомогла зрозуміти специфіку підготовки 
вчителя до роботи із школярами; кожний другий (57,3%) відчув недостатність 
своєї підготовки, потребу в більш глибоких і міцних знаннях із свою  предмета; 
85,3% - усвідомили необхідність в структурі педагогічної майстерності 
дослідницьких елементів діяльності; лише 21,3% практикантів намагалися 
впроваджуват и нові методи викладання; 32% студентів за період перебування в 
школі засвоїли методику проведення різних типів нестандартних уроків.

Проблемою дослідження готовності спеціалістів до здійснення 
педагогічної діяльності на високому рівні займалася Н.В.Лисенко. Досліджуючи 
рівень підготовки студентів га вихователів до здійснення екологічного 
виховання вченою були отримані наступні результати; “...ніхто з вихователів і 
студентів не оцінив себе найвищим балом і лише 48% студентів і 37% молодих 
спеціалістів обрали ятя  себе оцінку “добре” , 22% вихователів і 18% студентів 
довели повну неспроможність” займатися екологічним вихованням.

Н.В.Лисенко вважає, що причиною низького рівня підготовленості 
студентів та вихователів є низький рівень навчального процесу у вузі, адже 
засвоєння знань та умінь є "... результатом не лише репродуктивної діяльності, де 
спрацьовує переважно пам”ять, а не творчої, пошуково-дослідної, в обсязі якої 
розв 'язую ться проблемні ситуації, щоразу збагачуються не лише знання, а й 
уміння та навички ” [8].

В .П .Беспалько, аналізуючи сучасний навчальний процес з позиції 
володіння педагогом уміннями, які дозволятимуть йому творчо аналізувати і 
будуват и свою педагогічну діяльність у відповідності до нових завдань навчання 
і можливостей учнів, перспектив розвитку науки та організаційних форм і 
методів навчання, робить висновок; “Аналіз багато чисельних описів досвіду 
роботи ш кільних учитедів (а також  і вузівських викладачів) ... показує, що 
переважна їх більшість використовує в своїй практичній діяльності з незначними 
варіаціями один і гой же процес, який базується на авторитарній мотивації

125



(учень повинен ...) " [9]. І тут ми передбачаємо таку точку зору вченого про те, 
що отримати в такому примусовому дидактичному процесі повноцінні знання 
завжди було і буде проблематично. При цьому, як показують дослідження
В.С.Аванессва, В.П.Беспалько. В.А.Казакова, М .Ф .Корольова та інших учених, 
не треба “радіти високими результатами в ряді навчальних закладів по деяких 
предметах”, адже на якому рівні проходить навчання, на тому ж рівні 
здійснюється вимірювання і оцінювання його результатів. Які методи навчання, 
такі методи і контролю. Тому ми правомірно можемо стверджувати, т о  якщо 
навчання здійснювалось на репродуктивному рівні, але при цьому отримані 
високі оцінки, то вони виставлені не за проявлену творчість, а за добру пам 'ять.

Проведений нами аналіз свідчить про те, що за останнс десятиріччя 
пройшли суттєві зміни в освітніх сферах. Під впливом науково-технічного 
прогресу, соціально-економічних і політичних змін, що відбуваються в Україні, 
гуманізації суспільства в цілому і освіти зокрема, зняття ідеологічних догм 
зросли вимоги як суспільства, так і самої особистості до якості освіти. Разом з 
тим, як показали наші дослідження, система освіти і перш за все види (типи) 
навчання, організаційні форми і методи, що використовуються зараз, адекватно 
до нових умов практично не змінилися, залишились, як правило, старими, 
малоефективними відносно можливостей, що виникли на рубежі кінця 80-х - 
початку 90-х років Це привело до виникнення у середині 90-х років 
педагогічного протиріччя між особистістю, яка активно розвивається, вимогами 
суспільства і самої особистості до освіти, типів, форм і методів навчання, які в 
ній діють забезпечити досягнення даних вимог - з другої сторони.

Подібного роду протиріччя, що пов’язані з інерційністю системи освіти 
відносно темпів розвитку суспільства, є характерними, а успіх їх розв'язання 
визначає темп і якість перебудови системи освіти. Саме на своєчасне вирішення 
таких педагогічних протиріч, які відображаю ть педагогічну проблему, вказують 
багато із учених. Так, Ю .К.Бабанський стверджує, що “перш за все необхідно 
мати на увазі протиріччя, що виникають між постійно зростаючими під впливом 
соціально-економічного прогресу вимогами суспільства до процесу навчання і 
актуальним станом даного процесу, який потребує постійного удосконалення” 
[10]. У розв’язанні подібних протиріч учений бачить основний механізм 
удосконалення педагогічного процесу.

В даний час це протиріччя продовжує загострюватись. В результаті 
ситуації, що склалася, на загальнодержавному рівні постало питання про перехід 
від школи знань і пам’яті до оволодіння системою знань і до творчості. Від 
проголошеної ще Я.А.Коменським ідеї “готувати людину знаю чу” необхідно 
перейти до підготовки людини уміючої, яка творчо володіє знаннями. Прп цьому 
стало очевидним, що при традиційному підході до освіти, що склався, і перш за 
все до педагогічної, яка, як правило, формує безініціативних, репродуктивно 
мислячих педагогів, дане завдання вирішити дуже важко, якщо взагалі можливо.

Виникла необхідність у пошуку нових, більш ефективних підходів до 
педагогічної освіти, які здатні будуть вирішити протиріччя, що виникли і 
заі острились. Очевидною стала необхідність зміни репродуктивно- 
пояснювального типу навчання, що побутує в освіті, на більш ефективні і чуттєві 
до інтелекту типи навчання, що дозволять використовувати нові форми і методи, 
які будуть адекватними до умов, що склалися.

126



Зроблені нами висновки про підвищення вимог до якості навчання у вищій 
педаюгічній школі, не дивлячись на те, що одним із недоліків вітчизняної 
педагогіки е відрив від світовою  досвіду як у науковій, так і в приклали 
сферах, у значній мірі узгоджуються з одним із двох основних підходів до 
навчання в сучасній світовій педагоііці [11].

Перший - це “модернізація традиційного навчання в дусі ефекіивної 
організації засвоєння заданих зразків, досягнення чітко заданих еталонів В 
рамках даного напрямку оновлення навчального процесу орієнтовано на 
традиційні дидактичні задачі репродуктивного навчання Із даного
формулювання видно, шо мова йде про удосконалення традиційного підходу до 
навчального процесу, який не може, на нашу думку, повністю розв'язати 
проблему оновлення навчального процесу в системі вищої освіти.

У другому підході ми бачимо підтвердження наших висновків про сучасні 
вимоги до навчального процесу у вищій школі. “Іноваційний підхід є розвиток в 
учнів можливостей засвоїти новий 'досвід на основі цілеспрямованого 
формування творчого і критичного мислення, досвіду та інструментарію 
навчально-дослідницької діяльності, рольового та імітаційного моделювання". З 
даним напрямком у світовій педагогічній практиці п о в ’язується, з чим ми 
повністю погоджуємося, розробка методик навчання, що орієнтується на модель 
майбутньої діяльності випускника і організовує навчально-пошукову, 
дослідницьку діяльність у відповіднос ті з даною моделлю.

При цьому, наш аналіз зарубіжної літератури та вітчизняного досвіду 
вказує на те, шо при іноваційному підході до навчання педагог так як і завжди 
займає лідуючу позицію, але не домінуючу; виконує функції режисера, але не 
розпорядника, грає рольне лише організатора, але і сам бере участь в цьому 
навчальному процесі на рівні співробітництва і співтворчості. А до організації 
такої педагогічної діяльності студент, майбутній учитель, повинен бути 
підготовлений у педагогічному вузі, і перш за все в процесі вивчення дисциплін 
психолого-педагогічного циклу.
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SUMMARY 

MYSHKOVS’KA T.I>.. VANZURYAK G.S. 
TEACHING IMPROVEMENT IN HIGHER PEDAGOGICAL INSTITUTIONS AS 

AN AS ACTUAL PROBLEM IN THE NON-STOP EDUCATIONAL SUSTEM
In this article it is exposed and analysed the modern state o f the tcching process in 

higher pedagogical institutions and the necessity of its improvement as actual problem in 
non-stop educational sustem of Ukraine.

М арков С. Л.
ОСНОВНІ СТРА ТЕГІЇ, М ЕТО ДИ  ТА РИ С И  Т В О РЧ О Г О  ВЧИ ТЕЛЯ

Характерною особливістю сучасного світу є зростання стрімкості, глибини 
та неочікуваності перемін, збільшення складності та новизни різнопланових 
проблем і конфліктів.

Сучасна система освіти, - вважав А. Комбс (1981), - не може завбачити, які 
знання та поведінкові вміння будуть необхідні сучасному студенту завтра. 
Безсумнівно тільки те, що майбутній громадянин повинен бути людиною, 
здатною ефективно розв’язувати різнопланові життєві проблеми, вміти 
здійснювати правильний вибір та приймати відповідальні рішення. З даною 
думкою погоджувався й П. Торренс (1993), який стверджував, що завтрашній 
світ буде цілком іншим для сьогоднішніх дітей. У майбутньому вони повинні 
будуть працювати з тим, чого зараз ще не існує. При цьому ця діяльність буде 
вимагати від них таких здібнос тей, умінь, установок та знань, які ми сьогодні не 
можемо навіть уявити. Тому для підготовки учнів до зустрічі з незнайомими . 
проблемами, їх необхідно навчати творчості, яка і є ефективним засобом 
виживання та адаптації.

Провідні вчені сучасності сходяться на думці, що лише ті індивіди, 
організації та нації здатні досягнути успіху і навіть вижити, які зможуть вільно 
використовувати невичерпний потенціал творчості. В той же час, сьогодні як 
ніколи загострюється проблема нереалізованості творчого потенціалу особистос
ті, трагедія невиявлепих талантів, невикористаних резервів людської психіки.

Саме тому виникла нагальна потреба у створенні самостійної 
фундаментальної науки - педагогіки творчості, в основі структурного концепту 
якої повинні лежати такі універсальні методологічні передумови:
• творча взаємодія вчителя з учнями, яка в своїй вищій якісній визначеності 

переходить у творчий діалог рівних, самостійних суб’єктів. Саме діалог 
віддзеркалює внутрішню сутність усіх видів творчості, і тому ступінь 
діалогічності процесу навчання слугує одним із критеріїв ступеня його 
креативності. При цьому відносини між педагогом та учнями будуються як
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співробітництво та співтворчість, як активізація та стимуляція вільною 
процесу засвоєння знань і спільного пошуку істини:

• подолання вчителем замкнутості діалогу га набуття позиції, 
і “позазнаходженостГ, певного центру регуляції, з якого він створює іа

підтримує у взаємовідносинах, учнях та в самому собі деяке самоузгоджене 
ціле. При цьому вчитель гармонізує педагогічну взаємодію, визначає 
черговість та інтенсивність активності суб’єктів діалогу, формхє цілісну. 
багатокомпонентну, здатну до саморегуляції особистість учня, 
самоудосконалює самого себе.

Оптимізація навчання і виховання та підтримання балансу між 
протилежними чинниками, - вважає М. Ранко (1995), - є першочерговим 
завданням кожного справжнього вчителя. • Процес виховання іворчо- 
обдарованого індивіда вимагає надання учням свободи та можливостей 
незалежної роботи і, водночас, містить-періоди напруженого учіння Воно 
полягає в розвитку в учнів не тільки дивергентного, але й конвергентного 
мислення, в стимулюванні оригінальності та в задоволенні погреби в 
структурованих, глибоких знаннях. М етою справжнього вчителя є саме 
досягнення балансу між усіма названими чинниками. Окрім цього, на думку Р. 
Стернберга (1995), кожний педагог повинен допомагати учням і собі досягати 
балансу між трьома видами здібностей: синтетичними (творчими), під якими 
розуміються вміння створювати нові ідеї: аналітичними, що являють собою 
здатність до аналізу і оцінювання та практичними, які проявляються як уміння 
транслювати теорію в практику.

Творчий діалог учителя з учнями мас складний багаторівневий харак тер та 
містить ціннісний, когнитивний. емоційний і поведінковий компоненти. Діалог 
пронизує, наповнює процеси навчання та виховання, і якщо в першому випадку 
він спрямований на пошук найбільш оптимальних шляхів передачі знань, то в 
другому - на формування цілісної, творчої особистості учня. Основні принципи, 
стратегії та методи творчого навчання формуються на базі структурних рівнів 
т ворчого, педагогічного діалогу й охоплюють:
1. Створення креагої енного, стимулюючого творчість середовища.
1.1. Розуміння творчості як самостійної цінності та вищого критерію оцінки 

будь-якого виду активності.
• поглиблення розуміння природи та цінності творчого мислення і 

творчих досягнень, пробудження в учнів усвідомлення цінності їх власних 
ідей (П. Торренс, 1992);

• нагородження творчих ідей та продуктів. (При оголошенні критеріїв 
оцінки роботи підкреслювати, що окремо будуть оцінюватися нові, 
незвичайні ідеї, власні думки та самостійні міркування (Р. Стернберг, Т. 
Любсрт, 1995);

• заохочення нестандартних точок зору, питань та ідей; сміливості, 
оригінальності та  гнучкості мислення, самостійності та критичності думки; 
відмічання та нагородження навіть найменш значних успіхів та достоїнств.
1.2. Створення теплої, доброзичливої, емоційно безпечної, повної 
взаємоповаги та довіри, обстановки в класі:

• усунення критики, надання права на помилку;
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• наповнення уміння радощами, грою, надання учням можливості
пережити “смак успіху” іа насолод) творчістю, пробудження і розвиток 
почуття задоволення від пізнання, інтелектуальної діяльності, творчих 
відкриті ів.

1.3. Створення багатостимульного зовнішнього середовища, іцо забезпечує 
\',чням різноманітність та яскравість вражень, дає можливість знайомитися 
та працювати з новим матеріалом. Організація літніх, зимових та недільних 
шкіл, екскурсій, походів, гуртків, факультативів, творчих кімнат.

2. Наповнення навчання живим діалогом. Застосування активних засобів 
навчання: диспутів, дискусій, дидак тичних і ділових ігор, гренінгів.

3. Реалізація принципу ідеальності, цілісності та осмисленості навчання. 
Знайомство учнів з вищими цінностями та ідеалами, з найбільш 
універсальними нормами, правилами та законами природи та суспільства, 
ознайомлення їх з найбільш ефективними й елегантними методами та 
засобами діяльності. Створення ідеальних, цілісних еталонів кінцевого 
результату, які повинні відрізнятися ясністю, гармонійністю, повнотою та 
багатством зв’язків, служити критеріями оцінки, спрямовувати та 
стимулювати рух школярів до ідеалу.

4. Реалізація принципу проблемності. Формування в учнів позиції творця та 
самостійного дослідника. Повідомлення знань у “драматичній” формі 
проблем, протиріч і парадоксів. Пошук та створення проблемних ситуацій, 
які б ставили учня в позицію першовідкривача, стимулювали б його 
самостійну пошукову активність, формували погребу в отриманні нових 
знань, необхідних для розв’язання проблеми. Спонукання учнів до 
самостійного порушення питань і проблем, самостійного створення та 
розв’язання проблемних ситуації.

. 5. Впровадження принципу варіативності навчання. Використання
різноманітних новаторських підходів, стратегій, форм та засобів навчання. 
Збільшення різноманітності і новизни навчального матеріалу, повідомлення 
різноманітних, в тому числі й суперечливих підходів, концепцій га поглядів 
на об’єкт. Стимулювання в учнів прагнення до змістовного маніпулювання 
об’єктами та явищами, формування здібності розглядати їх з різних точок 
зору, уміння ставити питання, виявляти приховані зв’язки між предметами.

6. Максимальне узагальнення, спрощення та змістовне стиснення матеріалу, 
уявляння його у вигляді наочних символів, схем, графіків. Повідомлення 
учням і контролювання засвоєння ними деяких базових, обов’язкових знань 
з кожного предмета.

7. Емоціональність, яскравість, виразність, образність, конкретність 
матеріалу. Свідома активізація правопівкульних процесів, цілеспрямований 
розвиток інтуїції, уяви, гнучкості та цілісності сприймання.

8. Застосування індивідуального підходу. Пошук і бачення в кожному учневі 
його своєрідності та неповторності, прагнення до виявлення та розвитку 
його унікальних творчих здібностей, заохочення проявів індивідуальності та 
оригінальності. Вибір .педагогічних впливів, що викликають емоційний і 
пізнавальний резонанс, знаходження ключа, своєрідного засобу, що 
розкриває потенціал кожного учня , пробуджує і розгортає його унікальні 
здібності. Надання учню вільного часу для улюбленої творчої діяльності, в
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якій проявляються його найбільш значущі та їлибинні мошви. ГІри пьоч\ 
саме задоволення, шо викликається їх реалізацією, й забезпечує новичайнх 
легкість та ефективність навчання і продуктивність реальної іворчої 
діяльності.

9. Організація самостійної роботи учнів.
• надання можливості для прояву ініціативи, самостійного пошуку знань

та саморозвитку; створення умов для активного залучення школярів до всіх
видів творчої діяльності;

• пробудження власної активності учнів, їх інтересу та захоплення 
процесом пізнання, формування потреби в отриманні та самостійному 
пошуку нових знань, заохочення проявів активністі та ініціативи:

• формування в учнів тривалої позитивної мотивації до творчої 
діяльності, прищеплення потреби в творчій самореалізаиії та 
самовдосконаленні;

• навчання самостійному потужу знань, умінню вимагати від вчителя 
необхідної інформації; виховання самостійності, любові до розумового 
зусилля, уміння переборювати перешкоди.
10. Прагматичність навчання. Наближення його до практики, 
встановлення тісних зв’язків між теоретичними знаннями та реальним, 
повсякденним практичним життям.

• практична організація знань, надання кожному учню можливості
усвідомити їх корисність, зрозуміти, навіщо вони потрібні особисто йому, 
уявити, як вони будуть допомагати йому розв'язувати реальні життєві 
проблеми;

• ознайомлення учнів з найбільш узагальненими та ефективними 
правилами, засобами та прийомами творчої діяльності, прищеплення 
навиків і вмінь продуктивного розв’язання різнопланових життєвих ( у тому 
числі й пізнавальних) су перечностей та конфліктів. Навчання здатності 
здійснювати відповідальний вибір, приймати самостійні ефективні рішення.

11. Застосування технічних засобів навчання. Звільнення учнів від 
репродуктивної діяльності, використання широких можливостей 
комп'ю терної та копію вальної техніки. Використання аудіо- та відео 
апаратури, ознайомлення учнів з можливостями всесвітньої інформаційної 
мережі “Інтернет” .

Спеціально організовані педагогічні впливи, що спрямовуються на 
активізацію творчих можливостей школярів, доповнюються та багаторазово 
посилюються тим побічним впливом, який справляється зачаруванням і силою 
творчої особистості вчителя.

У багатьох відомих людей були великі вчителі, а багате хто з лауреатів 
Н обелєвської премії мали вчителями також її лауреатів. Історія культури знає 
чимало наукових та художніх "шкіл" на чолі з яскравими особистостями, які 
відрізнялися незвичайно високою концентрацією талантів.

П едагогічна взаємодія між учителем і учнем полягає у встановленні 
оеобистісних, довірчих контактів, шо виявляються в повазі, допомозі та 
підтримці навчання та рбзвитку учнів. Цей своєрідний тип взаємин реалізується 
за допомогою  такого своєрідного явища, як менторство. Ментор захищає, дає 
наснагу, підтримує молодий талант, передає йому свій величезний досвід.
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розкриває професійні секрети, вводить у світ ділових зв язків та корисних 
знайомств.

В основі творчого діалогу вчителя з учнями на особистісному рівні лежить 
реалізація і варчої позиції вчителя. Вона мас цілісну динамічну структуру і 
містить ціннісний, когнітивиий, емоціонально-комунікативний та поведінковий 
компоненти, які реалізуються за допомогою цілісної системи 
взаємопромикаючих механізмів творчості: ідеал ізації-проблематизацн.
децентрації-симплізації, ідентифікації-медитації, самоактуалізації-персоніфікаціі. 
Специфіка і якісна своєрідність особистісної педагогічної взаємодії наповнює цю 
систему механізмів певним змістом.

Ідеалізація розуміється як “рссакралізація” ідеальної сутності учня, 
визнання його первісної цінності і природної гідності, передбачення та 
моделювання його бажаного майбутнього і визначення надперспсктив. Водночас 
це пробудження його “ідеального -Я", активізація універсальних творчих 
здібностей і внутрішніх резервів, допомога у знаходженні ним смислу життя, 
розуміння своєї місії та засвоєння вищих цінностей. Цей механізм реалізується як 
спрямоване підвищення його самооцінки та віри у себе, підсилення його сутності, 
розкриття його потенційних можливостей і перспектив. Проблематизація 
проявляється як визначення основних конфліктів учнів, бачення їх ключових 
зовнішніх і внутрішніх проблем, розуміння основних недоліків та вад учнів, а 
також використання і вичерпування розвиваю чого потенціалу суперечностей, 
що лежать в основі цих проблем і конфліктів.

Децентрація виражається у спроможності змінювати свою пізнавальну 
позицію, переборювати традиційні уявлення та професійні стереотипи, в умінні 
враховувати різноманітні погляди па учня, бачити сукупність усіх його зв’язків і 
відносин, зважати на всілякі думки про нього, створювати його адекватний, 
поліфонічний та об’ємний образ, враховувати унікальну сукупність його 
обставин. Симтізація виявляється у здатності позбавлятися від усьою  
несуттєвого, другорядного і заплутаного, в умінні давати оцінку, ясно і виразно 
бачити сутність учнів, їх вчинків і дій, в прагненні спростити , полегшити, 
прояснити свої стосунки з дітьми, позбавитися від непотрібних стереотипів і 
професійних деформацій.

Ідентифікація полягає в ототожненні себе з учнями, в активному вживанні 
в їх внутрішній світ, в умінні переживати їх почуття і стани, дивитися на себе 
їхніми очима, а також у прояві глибокої симпатії та любові до них. Медитація в 
даному контексті проявляється як позбавлення від власної суб’єктивності, від 
свого егоїстичного, “пристрастного- Я ” , як здатність до тимчасової чуттєвої 
ізоляції від учня, в когнитивній відстороненості та пізнавальному 
дистанціюванні від нього, в елімінації суб’єктивних, заважаючих емоцій.

Самоактуалізація розуміється як прагнення до найбільш повної та 
безперервної реалізації своїх особистісних можливостей, як розгортання та 
розвиток універсальних творчих здібностей, як спонтанне і щире самовираження, 
як довіра до свого “істинного-Я", як уміння бути самим собою, віра в свої сили, а 
також спроможність до духовного зусилля. Персоніфікація полягає у наданні 
учням права на вільну, ініціативну активність, у створенні ситуацій, що 
стимулюють самодегермінацію, самореализацію і саморазвиток, які спонукають 
їх до вільного вибору та самостійного творчого пошуку. Вона проявляється у
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формуванні потреби в самостійної^ оволодінні знаннями, у засвоєнні вищих 
цінностей і породженні власних особистістю  смислів.

Свідома реалізація іворчої позиції вчителя приводить до формування та 
закріплення системи особнс гісних властивостей та рис. Учителю не о бов ’язково 
мати яскраво виражені якості, традиційно приписувані творчим особистостям 
Творці часто взаємодіють з реальною дійсністю через посередників полотна, 
тексту, музичних образів. При цьому вони можуть свідомо загострювати свої 
внутрішні та зовнішні конфлікти, інтуїтивно здогадуючись, що " боротьба з 
пробудженими внутрішніми демонами" може стимулювати та поглиблювати їх 
творчість. Вони свідомо не бажають позбавлятися таких неадаптивних якостей, 
як безкомпромісність, негативізм, конфліктність і намагаються сублімувати їх у 
своїй творчості.

Специфіка педагогічної творчості полягає в тому, що вона протікає в про
цесі постійної взаємодії з ламкими, пластичними та вразливими душами дітей. 
Тому ядро творчої особистості вчителя Укладають його комунікативні якості, 
талант спілкування та доброти. Дж. Стейнбек (1955) писав, що великий учитель - 
це великий артист. До того ж він є представником найбільш величного виду 
мистецтва, тому що він- посередник та представник людського розума та духу.

За спостереженнями Cham bers (1973), дорослі, оцінюючи своїх шкільних 
учителів, відзначали, що найбільш творчі з них дозволяли учням бути 
незалежними, поважали їх індивідуальність, заохочували оригінальність. Ці 
викладачі завжди демонстрували ентузіазм, були відкриті та доступні як під час, 
так і після занять.і Sim onton (1988)засвідчус, що "найулюбленішими 
викладачами” творчих особистостей були ті, хто дозволяв їм вільно займатися 
справами та предметами, до яких вони виявляли найбільшій інтерес.

У працях В. О. Сухо.млинського (1973), В. П інна (1984), М. М. Поташника 
(1988), А. М. М атю ш кіна (1991), Сгоріеу (1982), К. Роджерса (1983), М. Карне 
(1986). П. Торренса (1987,1992) наводяться і глибоко аналізуються основні якості 
та риси творчого вчителя. Водночас в основу класифікації численних 
осбистісних властивостей творчого вчителя можуть бути покладені структурні 
компоненти його творчої позиції та ієрархічна система механізмів їх реалізації:
1. Струнка ціннісна система, що містить вищі цінності та ідеали.

• усвідомлення цінності свосї місії та призначення;
• великодушність, "спрага” ідеалу, шляхетність, почуття справедливості;
• дар передбачення, відчуття майбутнього, орієнтація на майбутнє.
• безумовне поважання достоїнства кожного учня, віра в їх невичерпні 

можливості.
2. А ктивна творча позиція, спрямована на творче ставлення до професії, на 
формування іворчої особистості ш коляра та самовдосконалення.
3. Самостійний, чіткий та ясний світогляд:

• ерудиція, ш ироке коло інтересів;
• допитливість, любов до знань,відкритість новому, прагнення до володіння 

фактами;
• смак і готовність до проблем, інтерес до таємниць, парадоксів, терпимість 

до невизначеності та двозначності.
4. Професіоналізм, високий інтелектуальний рівень розвитку, глибоке знання:
а) свого предмета;
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б) основ педагогічної майстерності:
в) психології та труднощів школярів.( Як вказував Сгорісу (1982), творчий

вчитель захитає обдарованих дітей від насмішок і критики ровесників, 
батьків або інших учителів; навчає учнів долати фрустрацію та справлятися 
з невдачами для того, щоб вони мали сміливість пропонувати нове та 
незвичайне);

г) основних закономірностей творчої діяльності, методів активізації творчості,
способів створення проблемних ситуацій та стимулювання дитячої уяви;

д) основних правил спілкування, активного слухання та ефективного управління.
5. Винахідливість, оригінальність, своєрідність.
6. Організованість, зібраність, схильність до порядку.
7. Доброзичливість, чуйнісгь, теплота та любов до дітей, емпатичність-уміння 

розуміти потреби та почуття інших.
8. Неупередженість, безсторонність, терпіння та терпимість.
9. Дар спілкування, почуття гумору, ентузіазм, артистизм, виражене ігрове 

начало, здатність до “інфантилізації” та імпровізації.
10. Володіння позитивною “Я-концепцією” та високою самооцінкою, 

самодостатність, впевненість у своїх силах, самоповага та знання себе.
11. Щирість, відкритість, чесність, природність та невимушеність, уміння бути 

самим собою.
12.Наполегливість, працездатність, цілеспрямованість.
13. Харизматичність - уміння підсилювати, надихати учнів, .стимулювати процес 
самоосвіти та самовдосконалення.
14. Хороше здоров’я, активність та енергійність, життєстійкість та емоційна 

стабільність.
Найбільш ефективним шляхом розвитку творчих здібностей учнів , вважав 

Р.Стернберг, с особистісний приклад учителя. Він завжди повинен служити 
взірцем та рольовою моделлю творчої особистості і не лише розповідати учням 
про творчість, але й демонструвати її своєю поведінкою.

Творчого учня може виховати тільки творчий учитель, якому, однак, не 
обов’язково бути генієм, а достатньо бути професіоналом, володіти глибинними 
знаннями про закономірності та прийоми творчої діяльності, любити дітей та 
творчо ставитись до світу.

SUMMARY
M ARCOV S.L.

THE MAIN STRATEGIES, M ETHODS AND OTH ER FEATURES OF THE 
CREATIVE TEACHER

The main methodological creation principles o f creativity pedagogics are 
brought in this paper. The most effective creative training, mechanisms o f creative 
dialogue strategy and methods with pupils are revealed. The au thor emphasizes the 
special role and importance of the creative teacher in pedagogical process. The basic 
features and properties of the creative teacher are brought in this work.

Ц И П К О С . Ю.
ФОРМ УВАННЯ П О Л ІТ И Ч Н О Ї К У Л ЬТ У РИ  С У ЧА С Н И Х  СТУ Д ЕН ТІВ

Становлення незалежної держави, демократичні процеси в Україні 
зумовлюють нове розуміння суті політичної культури, основні норми і цінності
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якої с складовими загальної культури народу, елементами його національно! 
ідентичності. У сучасній політологічній. соціологічній та психолого- 
псдагогічній літературі проблеми політичної культури актуалізувались яь 
проблеми відповідності українського суспільства характеру і масштабам гич 
завдань, які поставлені перед ним логікою національних перетворень та 
світового суспільного прогресу. Перевага надається вивченню структурних 
компонентів політичної культури молоді, визначенню її соціальних фмікцій, 
розв'язанню  практичних проблем процесу формування. Але залишається 
малодослідженою проблема соціально-психологічних чинників ряд\ 
характеристик політичної культури студентів, а також психологічний механізм 
процесу інтеріоризації особистістю ідеалів і цінностей демократії.

На нашу думку, формування політичної культури студентської молоді в 
процесі навчання у вищому навчальному закладі варто трактувати як елемент 
демократичної інфраструктури політичної соціалізації громадян незалежної 
Української держави. Для цього політична освіта та виховання студентів 
повинні базуватись на сучасному трактуванні поняття і функцій політики, 
співвідношенні моралі та політики, людини і політики, на принципах 
об’еднувальиої ідеології, сформованої на основі цивілізованої, національної 
державної ідеї; сприяти формуванню плюралізму думок і оцінок, здатності до 
компромісу, толерантності у майбутніх спеціалістів. Умовою реалізації цих 
завдань с відображення ідей політичної освіти і виховання молоді у виховному 
ідеалі сучасної національної системи освіти як складової виховання 
гром адянськості.

Одночасно мусимо пам’ятати, що політична культура - складне, 
суперечливе явище, яке поєднує в собі детерміновані та індетерміновані 
елементи, ситуативні та неситуатнві мотивації, явища, соціальна суть яких не 
виключає розходжень між глибинними і поточними мотивами громадянської 
поведінки, розбіжності переконань і дій. Відомий філософ С. Франк застерігав 
щодо недоцільності застосування державних заходів до тієї таємничої 
лабораторії громадянського духу, в якій твориться віра, ідейно-духовний 
фундамент суспільного буття, бо немислимою є державна організація віри, 
думки, світогляду, де її намагаю ться здійснити, там виникає блюзнірська спроба 
органічне замінити на механічне, що практично дорівнює руйнуванню самих 
субстанційних підвалин суспільства [ 1]. Ця думка надзвичайно актуальна 
стосовно когн іїивного та емоційно-чуттєвого аспектів політичної культури 
.студентської молоді. Так, якщо науковці вважають основними причинами 
різних видів відчуження молоді від політичного життя суспільства такі 
глобальні явища, як деполітизація та деідеологізація усього суспільства 
загалом і системи освіти зокрема, байдужість державних структур до проблем 
молоді, віддаленість політичної еліти від молодіжних проблем, кризу та 
загальний песимізм, які панують у нашому суспільстві, то найновіші 
дослідження переконують , що молодь шукає ці причини в собі, своїй 
особистості, своїх життєво-ціннісних оріентаціях[2]. Тому процес формування 
політичної культури студентської молоді залишиться декларативним заходом, 
якщ о у ньому не буде враховано психологічну структуру особистості сучасного 
студента, його погреби , інтереси . ц ін ності.
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Тому серед психологічних умов ефективності формування політичної 
культури студентів га психологічних чинників ряду н характеристик ми 
виділяємо такі: вивчення особистості студента, визначення її спрямованості і 
базових властивостей ; проблеми настроїв студентської молоді та проблеми 
ціннісно-мотиваційних чинників стосовно політичного життя суспільства; 
проблеми формування активної дієвої настанови особистості студента.

Свого часу ще К.Д.Ушинський писав про період життя молодої людини 
від 16 до 22—23 років як про “найбільш ріш учий“, вказував, що саме тут 
визначається спрямованість у способі мислення людини і в її характері. Проте, 
старший юнацький вік, або студентський (18— 25 років), визначено як 
спеціальний об’єкт психолого-педагогічних досліджень порівняно недавно. Але 
і сучасні дослідження підтверджують оцінку студентськоі юності як 
найважливішого і найвідповідальнішого періоду життя, а студентський вік - як 
період найбільш інтенсивного дозрівання особистості.

Таке ж важливе місце студентський вік займає і в процесі формування 
політичних орієнтацій. Професор політичної науки і соціології Стенфордського 
університету С. Ліпсет стверджує, шо політичні переконання формуються в 15 
16 років. Інші американські вчені висловлюють думку, що цей процес 
відбувається дещо раніше (десь біля 12 15 років), а потім учні продовжують
розвивати свої політичні ідеї до 19 років, причому після 25 вони, як правило, не 
змінюють своїх політичних поглядів[3].

Інтенсивний пошук покликання, вибір професії, професійне самовизначен
ня, зіткнення з реальними соціальними інститутами, працевлаштування, ста
новлення сім’ї — все це пов’язане з гостротою емоційних переживань, з великою 
кількістю рішень, які приймаються в короткий проміжок часу і переважно 
визначають долю людини. До того ж необхідно врахувати, що студентів харак
теризують і загальні психологічні особливості молоді. їм притаманні динаміч
ність, романтизм, сила емоцій, протилежність настроїв, інколи критичність 
змінюється некритичним сприйняттям і таке ін. Економічні труднощі, політична 
нестабільність в Україні вносять значні корективи у психологічні 
характеристики сучасного студента. За свідченням соціологів, .сьогодні страх 
посідає одне з чільних місць серед усього комплексу почуттів людини. 69,5% 
опитаних громадян України вказали на зростання страху в суспільстві [4]. 
Опитування, проведене нами серед студентів Києва, Ужгорода та Чернівців за 
анкетою “Молодь і конфлікти" продемонструвало, що в їхньому емоційному 
стані переважають незадоволення, невпевненість, песимізм. У політичній 
культурі негативний емоційний стан виявляється у крайніх формах (політичний 
максималізм, радикалізм) або у вигляді гіотестарних поглядів, коли людина не 
творчо виконує свої політичні функції, а механічно копіює запропоновані форми 
поведінки, тобто відбувається повний збіг особи з відведеною їй політичною 
роллю. Тому перед політичною психологією постає завдання звернення до 
проблеми настроїв як соціально-психологічного механізму політичної дії.

Сьогодні все очевиднішим стає те, шо демократизація суспільства не 
можлива без демократизації особи. Ми вважаємо доцільним привернення уваги 
вузівських педагогів до проблем формування базових властивостей особистості 
майбутнього спеціаліста, недостатня вираженість яких утруднює формування
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демократичної політичної культури студентів і затримує процес їх 
громадянського становлення.

Щ о ж до визначення основних якостей особистості в психологічній літера
турі існує декілька підходів. У нас особливий інтерес викликає концепція най
більш загальних основ індивідуальності людини (В.Д.Небнліцин. О.І.Крупнов) 
в межах якої зроблено спробу розробити критерії основних якостей особистості 
на основі інтегральних перемінних: спрямованості, саморегуляції й активності

Використовуючи інтегральні перемінні ми пропонуємо наступну структуру 
процесу інтеріоризації демократичної політичної культури особистістю студен
та. По-перше, політичну спрямованість студента визначають три рівновагомі 
бпоки: потреби та інтереси у сфері політики; ціннісно-оріснтаційний блок: наяв
ність (або рівень сформованості) позитивного політичного ідеалу. По-друге, 
формування активної психічної настанови у сфері політичної діяльності, обрання 
оптимального способу і практична реалізація політичної включсності, перетво
рення культури як знання в культуру як спосіб життя є необхідною переду мовою 
становлення політичної активності студентів. По-третє, розвиток такої інте
гральної перемінної як саморегуляція особистості впливає (і зазнає зворотнього 
впливу) на такі важливі складові політичної культури, як цілепокладання та 
корекція, контроль процесу і результату політичної діяльності.

За критерієм суспільної цінності (або. навпаки, загрози) домінуючих у 
людей потреб і мотивів, які визначаю ть життєві цілі, ціннісні орієнтації та 
способи самоствердження, що їх обирає молода людина, виділяють три основні 
соціально-психологічні типи спрямованості, які в діяльності студентів набирають 
певних характеристик. Це — тип творця, тип споживача і тип руйнівника. 
Виходячи з цього, висловлюємо думку, ідо для кожного типу особистості 
студента притаманні свої політичні потреби і цінності.

У сучасній психології різноманітність потреб людини гипологізується 
різними способами, але найбільш розповсюдженою є типологія, запропонована 
американським психологом А. М аслоу, який виділяє п 'ять рівнів в ієрархії 
потреб: фізіологічні; погреба у безпеці; потреба у любові (у політичних 
відносинах трансформується як потреба у почутті “ми” , потреба в ідентифікації з 
будь-яким соціальним цілим); потреба в повазі; потреба в самоактуалізації 
(реалізації тих потенцій та здібностей, якими володіє особистість).

У вітчизняній політичній психології проблем взаємозв’язку потреб 
людини та її політичної поведінки трактується в тому ракурсі, що в політичних 
відносинах поведінка людей мотивується всіма названими вінце рівнями потреб 
Вважається, що поки два перших рівні не будуть задоволені, важко очікувати, 
шо серед мотивів політичної поведінки будуть широко представлені потреби 
вищого рангу. Однак було б неправильним уявляти справу так, що вони зовсім 
не впливаю ть на політичну діяльність.

Студенти у відповідях на запитання анкети “Політична культура 
студентів” (опитування проводилось в університетах Львова, Чернівців та Івано- 
Ф ранківська) стосовно їхнього бажання займатись політикою, участі у 
політичних акціях, роботи в політичних та молодіжних організаціях найчастіше 
називаю ть бажання бути разом з товариш ами, потребу в спілкуванні та ін. 
Інтерпретація цих відповідей дає можливість зробити висновок про ге, шо для 
студентської молоді найпритамапніш ими є погреба в безпеці, у любові (почуття
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м и ”) га в повазі. Недостатня вираженість погреби в самоактуалізацїі 
призводить до розриву між зацікавленістю суспільно-політичними проблемами, 
прагненнями отримати більше знань з проблем державного будівництва та 
безпосередньою участю у громадсько-політичному житті в Україні. Попри все, 
не варто забувати, що мотиви їх вияву не с мотивами у точному розумінні цього 
слова. За суттю це мотивування поведінки, приписування гіеї чи іншої причини 
певному поступку, яке відбувається post factum, після завершеної дії Як 
підкреслював О Н . Леонтьев, “мотивування далеко не завжди містить у собі 
вказівку на дійсний мотив”[5].

У процесі соціологічного аналізу дослідники отримують досить приблизні 
уявлення про дійсну мотивацію політичної поведінки молоді. Однак ми 
вважаємо, що поєднання вивчення потреб студентства та їх ціннісних орієнтацій 
дає принципову можливість визначити змістоутворюючі мотиви. Для того, щоб 
потреба в реалізації своїх соціальних потенцій та здібностей асоціювалась зі 
сферою політики та політичною діяльністю, необхідні певні зміни у ціннісних 
орієнтаціях студентів. Перш за все, важливо внести до ціннісної системи 
майбутніх спеціалістів поняття “держ ава", “закон” у поєднанні з гуманізацією 
всієї системи цінностей, прагненням до самостійного аналізування й оцінювання 
складних політичних проблем, навиками відстоювання своїх поглядів, 
переконань.

Необхідно, щоб до політичної свідомості студентів окрім цінностей, які 
мають безпосереднє відношення до політичної сфери, увійшли також цінності 
економічного, соціального, морального, культурного порядку. В ціннісному 
каталозі сучасного студентства повинні знайти свос місце і глибоке розуміння 
декілька бінарних конструкцій. Це: свобода регулювання; демократія 
правопорядок: добробут — моральні норми; наука (прогрес) — культура 
(традиція); індивідуалізм — колективізм; швидкість — поступовість. Тільки за 
умов освоения і прийня ті я студентами названих бінарних цінностей у їх єдності 
можливе формування толерантності, плюралізму, здатності до компромісу в 
політичній культурі. Результатом стане формування творчого типу особистості 
студента, який визнає і намагається реалізувати у своїй політичній діяльності 
основні гуманістичні й громадянські цінності; розуміє складність і 
суперечливість політичних відносин; здатний зробити політичний вибір, узяти на 
себе виконання певних програмних і статутних вимог, і водночас прагне до 
їхнього вдосконалення та конструктивної взаємодії з іншими політичними 
силами. Такий тип особистості зможе протистояти як політичному фанатизму, 
представники якого бачать усі суспільні відносини й події крізь призму 
ідеологічних догм і категорично відкидають будь-які погляди, якщо вони з цими 
поглядами не узгоджені, гак і політичним прагматикам, які байдужі до високих 
ідей, використовують їх лише як засіб досягнення особистої або групової мети і 
легко змінюють на інші, якщо не вигідно.

Одним з найважливіших аспектів політичної культури є діяльнісний, тобто 
залучення особистості до політичної практики. Як засвідчують результати 
опитування студентів, їхня практична участь у політичних процесах незначна і. 
що тривожить, бажання активізувати її відсутнє. Вважаємо, що причину 
требашукати у рівні сформованості таких інтегральних перемінних основних 
якостей особистості, як саморегуляція та активність. Розвиток процесів
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саморегуляції ласгь можливість молодій людині визначитись зі своїми запитами 
інтересами, цілями у політичній сфері. Амплітуда може бути дуже широка від 
підтримки певної політичної ідеї до свідомої практичної участі в державном 
будівництві.

Процес перетворення “культури як знанкнГ у “культуру як спосіб життя 
складний, а почасти й драматичний. Драматизм полягає в тому, що знання про 
політику (ідеал) і реалії політичних процесів на конкретних етапах суспільного 
розвитку часто не тільки не збігають, але навіть виявляються протилежними. 
Хоча це не с свідченням хибності політичних знань, які отримує молода людина, 
а навпаки, засвоєння цих знань повинно стати поштовхом до їх реалізації на 
практиці, прагнення змінити, оптимізувати політичне життя в суспільстві. Інша 
складність наявність у психіці сучасного студента пасивної настанови для 
державотворення. Виховання громадянської відповідальності є однією з 
вирішальних умов того, щоб молода людина свідомо і добровільно обрала д ія  
себе активну настанову ідеалом громадянської позиції.

Відповідальність - однин з найбезпосередніших виявів суспільної сутності 
людини. У відповідальності, в особливостях виконання людиною своїх 
обов'язків перед суспільством завжди виявляються всі компоненти психологічної 
структури особистості. Відповідальність є необхідним компонентом політичної 
культури, тісно пов'язаним з формуванням критичного способу мислення, 
оцінюванням правильності рішень, обранням оптимального способу і 
прак тичної реалізації дієвості настанови у політичній сфері.

Отже, формування політичної культури студентської молоді тісно 
пов'язане з формуванням певного типу особистості, таких її характеристик, як 
спрямованість, саморегуляція, активність. Необхідна певна організація вивчення 
потреб, цінностей, мотивацій сгудентів у сфері політики і врахування їх у 
організації і проведенні політичної освіти і виховання.
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SUMMARY
S.YU. TSYPKO

TH E PSYCOLOGICAL FORM ATION FACTORS OF THE DEMOCRATIC 
PO LITIC A L BASIS O F TH E MODERN STUDENTS YOUTH CULTURE.

Some psycological factors in the formation of students modern political culture are 
considered in this article.
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The importance o f  the studying o f  students personality, its purposefullncss and basic 
peculiarities, the problems o f  students youth spitits and valuably-motivated factors, the 
problems o f  the active formation o f  students personality is analysed in this article

Козьмук Я .P.
ПСИХОЛОГІЯ В Ф ІЛ О С О Ф С ЬК О -К У Л ЬТУ РН ІЙ  П ЕРС П ЕК ТИ В І

Динаміка розвитку психології в XX столітті, особливо в останні його 
десятиліття, досить переконливо засвідчує ефективність дослідження психіки від 
поєднання традиційних експерементальних методів з сучасними культурно- 
філософськими методологічними принципами, зорієнтовними не стільки па 
пауково-сціснтисіські, скільки на ціннісно-смислові характеристики предмета 
пізнання. Враховуючи, що будь-який “модерн” у науках, передусім 
експеремснтально-прикладиих, викликає на загал доволі стриману реакцію 
науковців, такий методологічний “прорив” у психології може бути виправданим 
лише успішними теоретичними та практичними результатами. Вони можливі за 
умови “конструювання" досліджень у руслі сучасних науково-парадигмальних 
пріоритететів.

Серед таких найбільш значущих життєдіяльних парадигм нашого часу є, 
як це аргументовано переконують культурологи О.Ш пенглер, А.Тойнбі. 
К.Ясперс та філософи науки П.Фсйсрабенд, Г.Райхснбах, Т .К ун та ін., феномен 
культури. На середину 70-х років культура набуває осмислення не лише як єдино 
істинного способу людського існування, “дому буття” людини, а й 
структурується в парадигму наукового дослідження, визначною методологічною 
характеристикою якої є так звана “методологія культурної діяльності” , або ж, як
ії ще називають “методологія гуманістики” [З, С.28].

Якраз в руслі цих методологічних перетворень еволюціонує сучасна 
західна психологія. Хоча 60-ті роки й знаменуються розквітом 
експерементальної психології, її досягнення ставляться в пряму залежність від 
того, в якій мірі дослідники прагнули розкрити вплив соціокультурного 
середовища на психіку. Відповідно до цієї методологічної установки, яка 
фактично своїми витоками сягає психології В.Вундта, впродовж XX століття 
розробляється низка дослідницьких програм під загальною  назвою “крос- 
культурних досліджень”[4, С .55-89].

Цілком закономірно, що невдовзі по тому, в 70-ті роки, формується 
когніїивна психологія. Так звана когнігивна революція в психології навряд чи 
стала би можливою за браком спадку крос-культуриої традиції. Історична 
заслуга останньої якраз полягає в тому, що вона, так би мовити, спричинила 
психологічну ментальність до сприйняття психологами нової наукової 
парадигми, “конституйованої” , як відомо виходом книги американського 
філософа науки Т.Куна “Структура наукових революцій” (1975).

Формування когнітивної психології на новій світоглядній 
культурфілософській основі спричинило до того, що вона не могла більше 
обмежуватися власним науково-методичним багажем, змушена була вести 
пошук нових можливостей у сфері міждисциплінарних взаємодій наук, у 
поєднанні філософії і лінгвістики, в соціально-психологічних науках га інші 
можливості з акцентуючи на реінтеграцію культури в вивчення психіки.
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У ретроспекції такої культурологічної “опіки" психології видасться 
закономірним її нинішній вихід на рівень так званої “культурної психології яка 
визначається як “друга" психологія кінця XX .століття, на відміну від '“першої 
всієї попередньої, включаючи й “крос-культурну ‘ [там же, С.124]. Тут ми вже 
вступаємо в “сферу інтересів” цілої плеяди відомих культу рисихо лотів, серед 
яких є Е.Боїн, С.Тулмін, Р Баркер, Р.Ш ведср, М.Коул та ін.

Окресливши предмет дослідження психіки сферою культури, 
культурпсихологи, як це не рідко трапляється на передових рубіжах начки. 
поспішно зайняли наступальні позиції у протилежних науково-теоретичних 
таборах. “Обстріл" опонентів з обох боків проводився на грунті відмінного 
розуміння ними двох проблем - характеру узг одженості між собою різних галузей 
культури та рівня відповідності культури як універсального феномена з її 
окремими складовими елементами. Показовою гут є дискусія відомих 
американських психологів П.Кейла таг К Гіртца, яка точилася між ними в 
середині 80-х років. Перший із них моделював концепцію хаотичної природи 
культури, а будь-яка її раціональна структу рованість хоча й можлива теоретично 
вона, у такий спосіб, на його переконання, неадекватна реальному культурному 
буттю. К.Гіртц. на противагу ньому, прагнув побачити сутність культури в її 
смисловій структурованості, пояснюючи свою позицію метафорою М.Вебера 
про те. що людина це “... тварина, яка підвішана в павутині смислів, які вона 
сама й сплела" [Цит. за 4, С. 146]. Культура, на думку К.Гіртца, являє собою 
таку павутину.

Невеликка біда в зазначеному логоцентричному “зміщенні". Врешті-решт 
така вже давня традиція західної сцієнтистської цивілізації. Обнадійливим, 
однак, у цьому процесі є сам факт культурологічної тенденції в психології, хоча й 
проявляється вона якось вже надто невмотивовано. Наприклад, коли К.Гіртц на 
підтвердження своєї культурної психології апелює до соціології М.Вебера, він 
тому й “заплутується” у веберівській “павутині” , що прагне схематизувати її 
смислами. Насправді, теорія М.Вебера, якщо говорити предметно, не може 
витлумачуватися однобоко раціоналістично. Він, моделюючи ідеальні 
ситуативні дії людини, наголошує па ототожненні двох реальностей смислової 
та психічної. При цьому таке поєднання має не онтологічне (буттевс). а 
методологічне (теоретичне) значення. “Цей метод, - пише М.Вебер, - звичайно, 
варто розуміти не як раціоналістичне упередження соціології, а лише як 
методичний засіб, і , відповідно, не потрібно розглядати його, наприклад, як віру 
в фактичну перевагу раціонального начала над життям. Він нічого не говорить 
про те, в якій мірі раціональні міркування визначають фактичну дію в 
реальності” [Цит. за 1, С.63].

"Н атяки” М.Вебера на ірраціональну природу смисловою елемента 
“иілераціональної дії” отримали достатню аргументацію у представників 
веберівського ренесансу в 70-ті роки (Й.Вайс, Г.Маркузе, Ю .Хабермас та ін.). 
Так, сучасний німецький соціолог Й.Вайс у праці “Основи соціології М.Вебера” 
(1975) доводить те, що веберівське “раціональне” в широкому розумінні с 
“ірраціональним*, певним станом відчуттів [1, С.176]. При цьому смисловий 
компонент “иілераціональної дії” набувас ірраціонального характеру як тільки 
ми звертаємося до культурного контексту. Й.Вайс мотивує це тим, що смисли
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структуровані цінностями, а тому будь-яка “смислова конструкція соціальної 
дійсності визначається методом “ставлення до цінностей”[гам же, С.153].

Узявши до уваги, що куль іурпсихолої ія у своєму предметі значною мірою 
споріднена з соціологією, а остання, як ми бачили на прикладі всберівсько- 
неовеберівського варіанта, чітко демонструє ірраціональну тенденцію, логічно 
припуститися гіпотези щодо аналогічного поступу в розвитку психології. Дійсно, 
рішучий крок у цьому напрямку робить провідний сучасний американський 
психолог культури М.Коул. У своїй “культурно-історичній психології” він 
прагне розкрити природу психіки шляхом “розміщення культури в центрі” 
життєдіяльності людини. На відміну від натуралістичних теорій у психології, які 
не уявляють собі іншої, окрім предметно-практичної, опосередкованості 
(діяльності) людини в світі, він веде мову про “вільну гру, або ж грайливу 
діяльність" [4, С. 145).

За теоретичною нечіткістю поняття “грайливої діяльності” , його доволі 
спекулятивним смислом, треба вбачати симптоматичну нерішучість сучасної 
психології щодо подолання власної традиційно-сцієнтиської орієнтації за 
предметно-діяльних пріоритетів. Без усвідомлення необхідності нагальної 
парадигмальної переорієнтації психології можна передбачати: вона й надалі 
перебувазиме в ситуації біблійного “блудного сина” -  “поблукавш и” в сферах 
культури, в черговий раз повертатиметься до, хоча й “грайливої” та все ж по- 
домашньому звичної, “діяльноезі” . А “повернувшись, переконуватиметься, що 
знову закинута в ситуацію не деінде як “прокустове ложе” , в якому її культурна 
“невмістимість” очевидна.

Імовірною причиною такого доволі настороженого, ставлення психологів 
до культури є амбівалентна природа самої культури. Вона постає для дослідника 
в двох іпостасях - як пізнана і як не пізнана, або ж, користуючись поняттями
І.Канта, як “явище” і “річ в собі”. Першою свосю стороною, пізнавально, 
своєрідною “річчю для психолога” вона доступна й приваблива в тій мірі в якій 
здатна бути структурованою (головним чином раціонально) психологом предмет 
його дослідження і, навпаки, в тій мірі, в якій культура утаємничується в своїй 
ірраціональності, вона є непізнаною і в цій своїй агностициській “іпостасі” 
практично не охоплюється дослідницьким аналізом психолога.

У першому випадку ми й маємо справу з формуванням предмеза 
культурпсихології. Показовою в цьому плані с культурологічна тенденція в 
психології авторитетного американського дослідника М .Вартовського, який 
задля цієї мети використовує поняття “аргеф акта” як “об'єктивізації людських 
потреб і намірів, вже наповнених когнітивним та афективним змістом” [Цит. за 
4, С.145]. На цій основі соціокультурна діяльність людини структуругться ним у 
трирівневу схему: перший рівень (первинні артефакти) складають знаряддя, які 
використовуються у виробничій діяльності; другий рівень (вторинні артефакти) 
вже складають більш “окультивовані” предмети, призначення яких полягає в 
збереженні й передачі способів діяльності, як от розпорядження, звичаї, 
нормативи, конституції тощо; третій рівень складають такі факти, які 
пов’язуються з творами мистецтва та процесами сприйняття [та*  же].

Гут можна було б надіятись, що психологія, презензована третім рівнем 
артефактів М .Варювського, завдяки посиленій культурній домінанті,
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максимально наблизилась до іманентного собі предмета дослідження ви и т а  
так би мовити, в сферу потойбічності предмстно-пракіичності діяльності

Однак виразно накреслений культурологічний дрейф наукового 
авторитету невдовзі “править” його послідовник, провідний сучасний 
американський психолог М.Коул. який так витлумачує значення третинних 
артефактів: “...я узагальнив би ці його уявлення пов’язуючи уявлення про 
артефакти, з одного боку, з уявленнями про схеми та сценарії, а з другого з 
уявленнями про контекст, опосередкування та діяльність, існуючими в сучасній 
когнітивній психології, антропології та суміжних галузях когнітивних наук 4 
С. 145-146/. А далі вже пропонуються відповідні “культурні моделі, схеми та 
сценарії”/Там же, С .І48/ і всі культуро-гворчі пошуки, таким чином, ‘ успішно” 
повертаються на “круги своя”.

Щ одо другої, більш визначальної, сторони культури, зазначеної вище, та 
виявлення її функції у предметному обхваті культурпсихології. мусимо вдатися 
до філософської ретроспекції, щоби в такпй спосіб надати психології подальшого 
змістовного поступу. Вже на початку XIX століття Г. Гегель у своїй “філософії 
духу” /поняття “духу" для Г.Гегеля є предметом психології/ недвозначно 
твердить, що психологія на рівні “суб’єктивного духу” с самодостатньою в собі, 
причиною самої себе та передумовою становлення в сфері “об’єктивного духу ’, в 
якій "вільний дух” шляхом "формальної діяльності” проявляється в 
культуротворчій практиці - праві, моралі, релігії тощо. “Тому психологія, - 
резюмує Г. Гегель. - й розглядає здібності, або ж усезагальні способи діяльності 
духу як такого -  споглядання, уявлення, спогади та ін. -  частково незалежно від 
змісту, який проявляється на емпіричному р ів н і..." [2, С.251].

Погоджуючись з гегелівським розу міннім природи психіки як такої, яка 
“частково незалежна від змісту" емпіричної дійсності, логічно виникає 
запитання щодо природи походження цієї її частки. Місце знаходження її 
визначається Г. Гегелем майже в контексті кантівського апріоризму: “Дух 
визначив себе, - говорить Г.Гегель, - як істину душі і свідомості: душі як простої 
безпосередньої тотальності, свідомості ж як знання, яке, як безмежна форма, 
необмежене змістом свідомості, не знаходиться у відношенні до нього як до 
предмета, а являс собою знання субстанції - не суб’єктивної і не об’єктивної 
тотальності. Дух розпочинається тому лише зі свого власного буття і має 
відношення лише до власних визначень” /Там же/.

Якщо скористатися даним гегелівським (як і по су гі мало в чому відмінним 
від нього кантівським) розумінням природи психіки на користь сучасних 
культурпсихологічиих концепцій, то конструктивність від такого доповнення 
можлива за умови актуалізації кількох його філософсько- психологічних 
аспектів. П о-перш е, визнання психіки як самодостатньої і самоцінної за своєю 
природою без будь-якого підпорядкування її всякого роду “первинним” 
факторам; по-друге, поширення принципу гносеологічного дуалізму (Декарт, 
Канг, Гегель та ін.) на пізнання психіки всупереч натуралістичним 
мономодальним схематизмам; по-третє, спрямування пошуку “психологічної” 
істини на витоки таких, наприклад, культурфілософських феноменів, як “ейдос” 
П латона, “вроджена ідея” Р.Декарта, “апріоризм” І.Канта, “абсолютна ідея’ 
Г.Гегеля тощо, не замикаючись на традиційній сфері предметної та 
образотворчої діяльності.
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Привнесення в психологію даних методологічних поправок логічно 
призводить до суттєвого “зміщення” самого предмета психологічного пізнання. 
Він переміщується зі звичної йому сфери об'єктно-суб'єктної рефлексії в, так би 
мовити саму і-для-себе-предметиу сферу. Однак така, замкнута на себе, психіка 
може бути предметом пізнання за умови її внутрішньої рефлексії, простіше 
кажучи, за наявності в ній внутрішньої змістовної роздвоєності. Цей внутрішньо- 
суб'ективчнй антиномізм визначається Г.Гегелем, як показано вище, в формі 
єдності “душі і свідомості: душі як простої безпосередньої тотальності, 
свідомості ж як знання” . Якщо “розшифрувати” гегелівські поняття в контексті 
нашого аналізу, то це дас нам право визначення предмета психології в прогалині 
(на межі) ірраціонального ( “душі” як “безпосередньої тотальності” , за Гегелем) 
та раціонального (“свідомості як знання” , відповідно) рівнів, або ж структурних 
елементів психіки.

У руслі такої аналітичної редукції гегелівської гносеології легко дійти 
узагальнення, що сучасна західна культурпсихологія, презентована такими, 
принаймні, американськими авторитетами як М .Вартсаський, М.Коул. К.Гіртц 
га ін.. вийшла на даний методологічний рівень пізнання психіки. Тим 
переконливіше здасться це твердження, коли М .Вартовський (а його інтерес до 
гегелівської “Філософії духу” виглядає малоймовірним) характеризує третій 
рівень артефактів як такий “автономний світ” , який є “ареною непрактичною ” і 
в якому конвенції та правила проявляються в формі “свободної гри, або ж 
грайливої діяльноезї". Адже Г.Гегель також користується поняттям “свободного 
духу” для визначення аналогічного (суб'єктивного, не предметно-практичного) 
рівня психічної життєдіяльності людини [2, С .323-325].

Характерним у цьому порівнянні є те, що і філософ, і культурпсихолог для 
визначення природи психіки в її апріорній “чистоті” користуються одними й 
тими ж поняттями: “діяльність” та “свобода” . Водночас, спільним для них є те, 
що такий стан психіки чи то в формі “свободного духу” (Г. Гегель), чи “свободної 
гри” (М.Вартовський), не є самодостатнім, а підпорядкованим фактору 
діяльності, залежним від нього, який, як сказав би Г.Гегель, є “діяльністю в 
с о б ґ , себто потенційною.

Оскільки діяльність людини по суті є наслідком, а не умовою 
цілераціональної функції психіки (не заперечуючи й зворотнього впливу на рівні 
емпіричного досвіду), то її формальне визначення як “свободи до діяльності” 
передбачає наявність власної причинності такого її іманентного змісту, який мав 
би своїми витоками виключно сферу суб'єктивності. Відповідне джерело 
самопричинності психіки, як і здатності її до руху як саморуху та розвитку як 
саморозвитку, криється, як це обгрунтовує діалектика, в психічному 
антиномізмі. Така внутрішня суперечність психіки, яка здатна адекватно 
відзеркалювати її формальну свободу ( “грайливу свободу”) є станом психічного 
“переживання” , станом “ тривоги” .

За найкраще скористатися цими поняттями в їх екзистенційиому смислі. 
Приміром, Ж.- П.Сартр, обумовлюючи антропологію  тим, що для неї “у 
вихідній точці не може бути ніякої іншої істини, окрім: "Я мислю, значить 
існую” , оскільки “вихідний пункт -  цс суб'єктивність індивіда” [5, С.335] не 
двозначно ототожнює смисл суджень “людина-це свобода” та “людина-це 
тривога”[гам же, С .325-327].
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Звідси випливає, шо психіка в своїй інтроспективній рефлексії тобто 
’ суб'єктивному спрямуванні, с самодостатнім психічним буттям яке визначається  

тотожністю свободи і тривоги. Свобода як форма.іьне п р ав о на вибір  
проявляється в тривозі. Тривога ж, будучи покликаною змістовно реалізувати 
(наповнити змістом) надане їй право, тривожиться вибором визначеною в 
невизначеному (раціонального в ірраціональному, свідомого в підсвідомому)

Демонстрацією результативної "закинутості" культурпсихології в ’‘межову 
ситуацію” , в якій психологія  зустрічається з культурою, збагачуючись апріорно- 
ідейною невичерпністю останньої, є психоаналіз. Достатньо звернутись до 
вчення К .Г.Ю нга [С. 133-152]. шоби побачити його витоки в іраціонально- 
підсвідомих пластах культури. Вся його архетипно струкгурована психологія с 
способом раціоналізації підсвідомого в людській психіці, збереженням за 
останньою визначальності в людській життєдіяльності.

Не характеризується непринциповою відмінністю природа психіки і в її 
екстроспективній рефлексії, об'єктивному її спрямуванні. Про це свідчать уже 
цитовані вище вихідні положення сучасної американської культурпсихології. 
Аналогічно тому, як це мало місце на рівні інтроспективної функції психіки, 
тотожністю свободи і тривоги визначається вона у своєму зовнішньому прояві, в 
сфері, за словами Г.Гегеля, ‘‘об'єктивного духу” . Психологічний екзистенціалізм 
пояснює такий стан людського переживання тим, що людина усвідомлює 
свою свободу в гривозі; тривога ж якщо завгодно, - говорить Ж .-П.Сартр, - є 
спосіб буття свободи як усвідомленого буття”[6, С.90]. Як і в попередньому 
випадку, тут ми знову маємо справу з визначальніспо суб'єктивного фактора, 
його пріорі гетом відносно предметно-практичної діяльності людини.

Водночас "тривога" для наповнення власного змісту, на цей раз 
об'єктивного характеру, мусить, образно кажучи, розташуватися в "межовій 
ситуації" реальною  буття, віднайшовши в ньому відповідну своїй антиномічній 
природі раціонально- ірраціональну "прогалину". Така, опредмечена тривогою 
психіка, являє собою тип "розірваної” свідомості, або ж. користуючись 
п о и яп  ями Ж .-П .С артра, закинутої в межову ситуацію буття і ніщо. “Через 
випробовувану мною свободу, - пояснює французький екзистенціаліст, - я 
тягнусь до майбутнього, і майбутнє нігілюсться в тій мірі, в якій конституюється 
як можливе. Усвідомлення того, що я як своє майбутнє існує через своє небуття, 
ми й будемо називати тривогою "[Там  же, С.92]. "Розрив” свідомості між 
неповнотою теперішнього і майбутнього, реального та ірреального є, таким 
чином дійсним предметом пізнання діяльної психіки.

Саме така, “межова" особливість психіки в її внутрішньо-та- 
зовнішньорефлсксивніїї функціях є справжнім предметом психології, а також 
обнадійливо перспективним інтегрувальним фактором для психології, філософії 
та культури на вже добре проторованому шляху взасмообумовлеиості 
культурпсихології з культу рфілософією.
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SUMMARY

COZM UC Ya.R.
PSYCOLOGY IN THF. PHILOSOPHICAL - CULTURAL FUTURE

In the paper the theoretical analysis of the basic theories modern amcrican 
culturology (M.Wartofsky, M.Cole, K.Greets) will be carried out(spent). The author 
emphasizes presence precisely expressed irrational tendency in evolution of the 
american culturological concept. Certain contrast between irrational amcrican 
culturology and traditional philocophy-sociological European culturological schools is 
marked.

Палагнюк T.B.
К У Л ЬТУ РН О -С П О РТИ В Н І ЗАХОДИ В СИ С ТЕМ І Ф ІЗИ Ч Н О Г О

ВИХОВАННЯ

Національна система фізичного виховання це історично зумовлена і 
створена самим народом система дій, поглядів, ідеалів, ірадицій, звичаїв та 
інших форм соціальної практики, спрямованої на організацію життєдіяльності 
підростаючих поколінь, виховання їх у дусі природно-історичного розвитку 
матеріальної та духовної культури нації.

Шлях національного відродження в Україні, необхідність формування та 
відтворення соціального, психічного і фізичного здоров’я нації вимагають 
посиленої уваги до відродження витоків у національної культури. В цьому 
аспекті одним із напрямків оптимізації становлення національної системи 
фізичного виховання є адекватне врахування особливостей культурно- 
історичного середовища і традицій українського народу у проведенні культурно- 
спортивних заходів. Творче використання традиційних заходів, у першу чергу в 
регіонах їх розповсюдження, дає змогу суттєво підвищити масовий характер їх 
запровадження в побут народу, особливо молоді. Адже подібні заходи вироблені 
самим народом на грунті врахування місцевих умов, традицій, особливостей 
побуту тощо, і відображають світоглядні, культурологічні, етнографічні 
особливості регіону і, що дуже важливо, несуть в собі виховні, реакційні і а 
оздоровчі функції [1].

Безпосередній обмін засобами культурно-спортивних заходів, що 
побутують у регіонах України, дає змогу встановити їх етнологічну спільність у 
регіонах України та сприяти їх взаємному збагаченню. Враховуюче 
вищезгадане, педагогічний добір культурно-спортивних заходів повинен 
здійснюватись згідно із критеріями та принципами доцільності, основними з яких 
виступають як фактори сучасної життєдільності українського народу, так і 
закономірності, що лягли в основу принципів народної фізичної культури [І].

Аналіз досвіду теорії і практики переконливо засвідчує, що культурно- 
спортивні заходи і в сучасних умовах розвиваються та вдосконалюються [1,2,3].
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С декілька тенденцій їх розвитку. Перша з них це збереження у народній пам яті 
засобів і форм проведення культурно-спортивних заходів попередніх років 
Друга - це реконструкція (відтворення) культурно-спортивних заходів в чмовах 
сучасності, особливо в системі релігійних Н побутових свят та в системі 
навчально-виховною  процесу. І ірегя - це стійке побутування модерних 
культурно-спортивних заходів у сучасному середовищі.

Важливим кроком до наукового вивчення і систематизації всього 
багатства культурно-спортивних заходів є дослідження особливостей їх 
функціонування в різноманітних сферах життєдіяльності суспільства, а саме, в 
системі релігійних та побутових свят, повсякденному побуті і в системі 
навчально-виховного пронесу.

Характерною  особливістю є масове створення фізкультурних товариств 
на початку XX століття на Галичині. Першим українським фізкультурним 
осередком тут було гімнастичне товариство “Сокіл", засноване у Львові II 
лю того 1894 року Василем Нагірним.

До початку першої світової війни їх уже нараховувалося 974 із заіальною 
кількістю змагунів біля 70 тисяч. Крім них існували чисельні туристичні, 
пластові, спортивні та стрілецькі гуртки. Весь галицький край був покритий 
густою сіткою фізкультурних товариств. Своєю діяльністю фізкультурні 
товариства “С окіл”, “Січовики” та “Пластуни" підготували військове 
формування Легіон Українських Січових Стрільців.

У подальшому цей фізкультурний рух Галичини влився в загально- 
куьтурний розвиток України [6].

Відродження національної культури останніми роками спричинилося і до 
певного поштовху в справі популяризації-національних культурно-спортивних 
заходів. Узагальнення досвіду системи сучасних свят набуває непересічного зна
чення, оскільки такий аналіз сприятиме не лише відродженню національних 
традицій, а й поширенню здорового способу ж и п я , фізичної культури серед 
найширших верств українського народу [1, 5].

Культурно-спортивних заходи -  це комплекси різних спортивних і 
художньо-тематичних засобів, методів і форм, які проводяться па обмеженій 
території (вулицях, площах міста, на стадіонах, у парках культури і відпочинку, 
на річці і г.п.). У культурно-спортивних заходах бере участь велика кількість 
людей, які проявляють творчу ініціативу [4].

Поняття в и д о в и щ е -  більш вузьке, ніж культурно-спортивних захід. 
В иловите с часто складовою частиною фізкультурного свята. Воно завжди 
проводиться на визначеній сценічній площі (поле стадіону, арена 
спорткомплексу, сцена і т.ін.), яка відділяє глядачів від учасників і обмежується 
суворим лімітом часу [4].

З метою вивчення й узагальнення інтересів молоді у сфері проведення 
дозвілля нами було проведено соціологічне дослідженн (анкетування) серед 
студентів Чернівецького державного університет)' ім. Ю .Федьковича.

Аналіз зібраних матеріалів дає змогу здійснювати порівняльний аналіз 
змістових особливостей заходів. Так, найбільшу групу заходів (80 %), відомих 
респондентам, складають ті з них , які проводять у школі. До них відносяться: 
спортивні свя іа  і вечори (16 %), дні здоров’я (24 ’’..О), козацькі забави (18 0),
веселі старти (22 % 0).
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Цей факт свідчить, що головним суб’єктом збереження, відтворення й 
оволодіння багатством елементів культурно-спортивних свят висгупає школа. 
Це підтверджується і тим. що більшість респондентів (81. 8 %) брало участь у 
заходах, організованих школою, і лише (18. 2 %) в інших масових заходах.

Наступною важливою рисою культурно-спортивних заходу с. те, що 
більшість молодих людей вважають найбільш видовищною спортивну частину 
заходу (80 %) і лише (20 %) надають перевагу культурній частині.

Виходячи з результатів анкетування, більшість реиспондентів віддають 
перевагу безпосередній участі в культурно-спортивних заході (60 %), а тільки 40 
% як глядачі. У зв'язку з цим організатори свят повинні їх проводити рк можна 
масовіше. Погрібно проводити конкурси не тільки для безпосередніх учасників, а 
й для глядачів, щоб було як найменше пасивних учасників.

Отже, культурно-спортивні заходи об’єднують усі різновиди специфічної 
діяльності людини, спрямованої на вдосконалення фізичних і психічних 
складових особистості, а також підготовки її до праці, військової справи, 
зміцнення здоров’я, пристосовування до середовища існувавння тощо. 
Культурно-спортивні заходи з огляду на їх багатофункціональність виступають 
важливою складовою національної культури та етнопедагогіки, оскільки вони 
охоплюють сукупність досягнень етносу у створенні на раціональному 
використанні спеціальних засобів, методів та природних умов з мстою 
цілеспрямованого всебічного вдосконалення людини.

Культурно-спортивні заходи слугують важливим чинником у формуванні 
здорового способу життя, а також у вихованні молоді в національному дусі. 
Спектр культурно-спортивних заходів надзвичайно широкий - від проведення 
різноманітних кульгурно-спортивних конкурсів до загальнодержавних заходів, 
присвячених національним і державним святам.

Аналіз наукової літератури та передового педагогічного досвіду 
засвідчує: культурно-спортивні заходи, незважаючи на їх незаперечну виховну, 
освітню та оздоровчу цінність, на превеликий жаль, ще не стали предметом 
повноцінного наукового вивчення. Такий стан суттєво гальмує розвиток так 
званої “культури дозвілля” молоді.

Сучасну систему культурно-спортивних заходів репрезентують 
взаємовідносини трьох базових складових:
• надбань українців у галузі цілеспрямованого використання народних засобів, 

методів, форм фізичного виховання;
• потреб сучасного суспільства у використанні традицій релігійно-побутових 

свят;
• творчого засвоєння традицій народної культури.

Тенденції функціонування кульгурно-спортивних свят засвідчують 
неухильне зацікавлення традиційним елементами релігійно-побутових свят, що 
відображаються у такому:
• відносно стійким збереженням у народній пам ’яті релігійно-побутових свят 

попередніх років, історичних епох і періодів;
• великою кількістю реконструйованих (відтворених) традиційних народних 

культурно-спортивних заходів;
• виникненням і стійким побутуванням новітніх засобів, методів, форм 

фізкультурно-спортивних заходів.
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Загальною рисою свят сучасності с їх трансформація та напрямком 
послаблення давнього культурно-магічного значення і більш суттєвої о розвитку 
реакційного, змагального та ігрового елементів.

Незважаючи на регіональні відмінності, етнологічні характеристики 
спорідненості та національно-культурної цілісності елементів сучасних 
національних культурно-спортивних заходів є домінуючими, т о  робить ї х  

важливим чинником повноцінного національного і культурного відродження 
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SUM M ARY
TARAS PALAHNIliK 

SPO R TS-C U LTU R A L M ESURES IN TH E  SYSTEM  O F PHYSICAL
TRAINING

One of the ways of national rebirth is the considering of cultural -historical 
environment peculiarities and traditions o f the L^krainian people in sports-cultural 
mcsures delivering.

Sports-cultural mesures play an im portant role in the formation of healthy life 
and bringing-up of the young people in the national spirit.

Комісарик М.І.
Н Е В И РІШ Е Н І П Р О Б Л Е М И  РЕ А БІЛ ІТ А Ц ІЙ Н О -П РО Ф ІЛ А К ТИ Ч Н О Ї 

Р О Б О Т И  З Д ІТ ЬМ И  Д О Ш К ІЛ Ь Н О Г О  ВІКУ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 
ЗАКЛАДАХ О СВІТИ  В УКРА ЇН І

Реабілітаційно-профілактична робота з дітьми дошкільного віку не 
належить до числа сучасних. Її історичні витоки сягають у глибину століть і 
мають не лише древне походження, як й інші проблеми дитинства, не лише в 
Україні, а й у світі.

А наліз джерельної бази започаткованого нами дослідження в аспекті 
виховання дітей з певними вадами в розвитку через несприятливість впливу 
чинників довкілля на потенційні ана гомо-фізіологічні й нейрофізіологічні основи 
організму, свідчить, що, приблизно з XVIII століття, дана проблема постійно 
перебувала в полі зору педагогів і психологів (І.І.Бецький, М.І.Новіков. 
П .Ф .Лесгафт. П .Ф .Кантерсв, І.О.Сікорський, Ю .А.Аркін та ін ). В європейській
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системі її підгрунтя закладено в працях Я.А.Комснського, 1.1 .Песталоцці, 
Ф.Фрсбсля та іп.

У наявних годі закладах, які призначалися для навчання й виховання дітей 
до 7-8 років жигтя, зміцнення й охорона їх здоров’я здійснювались 
найдоступнішими засобами, в т. ч. і засобами фітоклімату.

Як відомо, в дожовтневий історичний період вченими з різних галузей наук 
людина (дитина) однозначно трактувалась як продукт Космосу. Власне, в 
тогочасних знаннях про буття і зв'язок дитини з природою до оцінки 
можливостей впливу рослин на організм, що формується підходами 
багатовимірно. Одним з провідних аспектів у системі ціннісних орієнтацій на 
природу була орієнтація на її матеріальну значущість - дари природи як 
продукти харчування та предмети задоволення інших побутово-матеріальних 
потреб людини; дари природи - як ліки тощо.

В українців позитивне ставлення до рослин як оберегів і як ліків 
споконвічне. А в наш час воно не лише не втратило своєї ваги, а й набуло ше 
більшого значення. Принцип ставлення до природи як до материнського лона, як 
до природного середовища свого буття від сьогодні й надалі за останнє 
десятиріччя став майже домінуючим. Адже нехтування законами природи не 
минулося безкарно для нинішнього покоління.

Сумна статистика 1992-1996 рр. свідчить, що кількість дітей з вродженими 
вадами в розвитку зросла вдвічі: від 16,7 % до 38т2 % на кожних 10 тисяч [1].

Водночас не можемо не відмітити і той факт, що несприятливість 
соціально-економічних умов продовжує ініціювати подальше зростання 
кількості хворих.

У доповіді президента України Л .Д .Кучми від 02.04.1996 р. було зазначено, 
що рівень смертності малюків в Україні більш як утричі перевищує аналогічний 
показник в Японії, удвічі - в Австрії, Канаді, Ф ранції та Швеції. Лише кожна 
восьма-десята дитина с здоровою на час вступу до школи і лише одна з двадцяти 
- закінчуючи її [2].

Непомітно зростає в Україні кількість спеціальних закладів освіти, в т.ч. 
призначених для дошкільників. Так з 1990 року, в Україні діяли 42 дитячі 
будинки і 43 будинки дитини, а також 32 сімейних дитячих будинки, в яких 
виховувалося 178 дітей. Станом на 1997 рік їх кількість зросла за кожним 
параметром, а негативні тенденції в суспільстві щодо недотримання прав дитини 
(зростання кількості дітей-інвалідів, дітей-сиріг, дітей з обмеженими фізичними 
та розумовими можливостями тощо) спричинила той факт, що на сьогоднішній 
день в Україні майже 70 відсоткам новонароджених притаманні більші чи менші 
патології [3].

Наведені вище статистичні дані є об ’єктивною підставою для твердження 
того, що даний аспект - є суспільною проблемою, яка потребує спеціального 
дослідження можливостей фітоклімату як багатофакторного явища, та його 
впливу на особистість в перших сім років життя. Адже природа, лікуючи дитину, 
водночас розвиває її емоційно-інтелектуальну чутливість, тренує не лише фізичні 
потенції, а й художньо-образне та логічне мислення, допомагаю чи пізнати саму 
себе в сукупності різних чинників Всесвіту.

Отже, йдеться про можливості фітоклімату, могутнього засобу охорони й 
збереження не лише фізичного здоров’я дітей, а й їхнього інтелекту.
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Слід пам’ятати, що діти з незначними вадами або відхиленнями в розви к\
- це особливі діти. Отож такий освітньо-виховний засіб як фітоклімат мас на меті 
не тільки передачу готових знань про природу, але й свосчаснс формування в 
дітей умінь і навичок їх самостійного набуття й застосування в подальшому 
їхньому житті. І це реалії сучасного стану роботи в закладах спеціального 
призначення. Оскільки ознайомлення з матеріальною цінністю природи в 
контексті нині чинних в Україні програм дошкільного виховання мас 
загальнообов’язковий характер і представлене в доступних для засвоєння 
номінаціях. Уточнення потребує змістова частина програми, яка остаточно ще не 
визначена. Дитині мало знати, що звіробій - лікарська рослина: номінативна 
функція знань не розширює коло світобачення, -а навпаки, звужує його. Дитині 
водночас із знаннями назви рослин варто пізнати увесь комплекс їх цінностей, як 
дару природи - частку гієї ж  природи.

З іншого боку, останнім часом в Україні порушуються питання змісту 
навчання й виховання в закладах спеціального призначення, однак фактично 
такий зміст відсутній, а його укладання переведене в площину самостійних 
пошуків працівниками кожного дошкільного закладу того чи іншого типу. 
Зауважимо на те, що Україна вже приєдналася до європейської концепції 
базової стандартизації освіти, в т.ч. дошкільної. На наш погляд, базовий 
компонент дош кільної освіти дітей з певними відхиленнями в розвитку теж 
заслуговує на розробку.

Таким чином, збалансування в обгрунтованості різних аспектів, 
започаткованого дослідження. спричинює необхідність впроваджувані 
сутнісний, тобто понятійний апарат порушеної проблеми, дати визначення 
основних дефініцій, які мають широке трактування в сучасній психолого- 
педагогічній літературі, на які ми спиралися в роботі.

Оскільки дошкільний заклад спеціального призначення уявляється нам як 
пропедевтична установа, що виконує функцію підготовки дітей не лише до 
подальш ого навчання в школі, а й до життя вцілому. Спробуємо в дефінітивно- 
смисловому аналізі основних понять синтезувати різні аспекти охорони 
дитинства.

Для чіткої координації й керування процесом реабалітаційно- 
профілактичної роботи, класифікуємо терміни “реабілітація", “профілактика” , 
“медична реабілітація” , “педагогічна реабілітація” ,“психологічна реабілітація” і 
розглянемо їх зміст.

Реабілітація (лат.геІіаЬіІіїаїіо відновлення) - комплекс медичних, 
педагогічних, юридичних і професійних заходів, спрямованих на відновлення 
(компенсацію) функцій організму, шо були порушені [3].Термін “реабілітація” 
використовується давно.

У деяких країнах реабілітацію розуміють лише як відновлення здоров’я, в 
інших - в цьому понятті вбачають положення щодо відновлення працездатності; 
в окремих країнах це поняття трактується як здійснення матеріальної допомоги 
тим, хто постраждав [3].

Історія реабілітації чк соціального явища сягас часів першої світової 
війни. У ті роки у Великобританії організовувалися ортопедичні лічниці для 
інвалідів.
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У колишніх країнах соціалістичної співдружності спостерігався досить 
інтенсивний розвиток реабілітації і в теоретичному, і в практичному аспектах 
Основна мета її полягала в переведенні хворого в етап придатності до життя в 
суспільстві, у створенні необхідних умов д ія  подальшої трудової діяльності. Цс 
розглядалося як ьажливий фактор реабілітації [3].

Реабілітація охоплює такі компоненти, з допомогою яких досягається 
узгоджене застосування реабілітаційних заходів: медичних, психологічних, 
педагогічних, соціальних, трудових, правових і технічних. Причому все 
функціонує як єдиний комплекс.

Більшістю вчених педагогічні заходи аналізуються стосовно дітей і 
підлітків з вродженими або набутими вадами. У  започаткованому досліджені ми 
розглядаємо реаблітацію стосовно дітей із різними видами внаслідок депрівації.

Для навчання і виховання дошкільників в Україні частково вже створено 
мережу спеціалізованих закладів (дитячі дошкільні заклади профільного 
призначення з урахуванням вади). Вони охоплюють дітей з дефектами слуху, 
мови, зору, фізичними відставаннями, а також з комбінованими дефектами. 
Існують також заклади для дітей, які потребують довготривалого стаціонарного 
лікування.

Спеціальні заклади освіти є одним із щаблів державної системи освіти. В 
Україні система спеціальних дошкільних закладів має гаку структуру:

• заклади для дітей з вадами психічного розвитку;
• для розумово відсталих легкого ступеня;
• д ія  розумово відсталих важкої стадії.

Рішення щодо необхідності реабілітації дітей виносить спеціальна комісія. 
Нею визначається здатність дитини опанувати програмою навчання та 
адаптуватися до розумового навантаження, а також узгоджувати навчально- 
виховний процес з медиками та реабілітаційними заходами. [3].

Наші довготривалі спостереження і аналіз роботи спеціалізованих 
дошкільних закладів в Україні переконливо свідчить, що результатом 
систематичного навчально-виховного й реабілітаційно-профілактичного та 
корекційного впливу є помітні значущі зрушення не лише в загальному розвитку 
дітей, а й у формуванні їхньої позитивної емоційно-вольової сфери. Це 
допомагає дітям швидше адаптуватися в соціальному довкіллі, відчувати свою 
самотинність.

Зауважимо, що без спеціального корекційного навчання дітей з 
незначними відставаннями в розвитку розумових можливостей вони не взмозі 
успішно навчатися в подальшому. Отже, це дає нам право стверджувати, що 
спеціально організоване навчання в контексті всього комплексу реабілітаційно- 
профілактичної і корекційної роботи з такими дітьми є важливим завданням для 
педагогічних працівників та соціальних функцій держави в цілому.

Реабілітаційно-профілактична робота передбачає дотримання основних 
методичних і організаційних принципів. Реабілітація вважає за можливе 
використовувати єдині методичні й організаційні підходи до розв’язання низки 
певних питань, а саме:

• встановлення рівня відхилень у функціях органів і систем;
• розробка низки компенсуючих заходів;
План таких заходів укладається з дотриманням певних умов:
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• вони повинні розпочинатися в якомога ранньому періоді;
• здійснюватися систематично і послідовно з дотриманням наступнос і і.
• їх виконання мас носити комплексний характер з участю педагога 

психолога та медперсоналу:
• урахування індивідуально-типологічних особливостей дитини й характеру 

перебігу паталогічного процесу.
Звернемо увагу на те значення, яке мас врахування вікових індивідуально- 

типологічних особливостей дітей для планування реабілітаційного процесу З 
усього контингенту дітей з вадами доцільно виділити чотири підгрупи. Перша з 
них - дитяча, для якої необхідним с педагогічні, а можливими трудові заходи, які 
здійснюються в спеціалізованих дитячих доцікільних закладах і спрямовуються 
на реабілітацію основних сфер особистості.

Для реабілітаційної роботи притаманний процес корекції, тобто 
виправлення тих недоліків, яких припустилися попередньо. Джерельна база 
нашого дослідження свідчить, що прояви легкої форми розумової відсталості с 
своєрідним неврозом. Невроз, як результат негативного впливу на динамічний 
стереотип, передбачає корекцію та реабілітацію, задля відновлення механізмів 
функціонування. Своєчасна корекція й створення умов для адаптації дітей до 
оновленого соціального довкілля благочинно діє на гармонійний розвиток їх 
фізичних і психічних здібностей. На цій підставі актуалізується постановка 
завдань - щодо ш видшої реабілітації й профілактики незначних відхилень. У 
комплексі це буде слугувати адаптації дітей до життя в умовах дошкільних 
закладів не лише спеціалізованого типу. Окрім цього уможливиться 
попередження тих негативних проявів у поведінці дітей, які формуються за 
відсутності цілеспрямованої роботи дорослих з установкою на повернення 
дитини до повноцінного Ж И Т Т Я .

Запізніла реабілітаційна робота з дітьми, як свідчать наші багаторічні 
спостереження, часто спричинює виникнення цілої низки негативних проявів 
особистості дош кільника в спілкуванні з дорослими й однолітками. Тобто, тут 
ми маємо на увазі відхилення в сфері міжособистісних стосунків. Для дітей з 
подібними вадами в розвитку відвідування дитячих дошкільних установ 
звичайного призначення дещо затруднене через унеможливлення повноцінного 
спілкування і вербального, і предметно-дійового. Отож, у таких дітей з часом 
формуються негативні риси характеру, підгрунтям для чого слугують сенсорна 
та соціальна дспрівація.

Таким чином, можемо стверджувати, що спершу слід визначити тип 
депрівації, який обумовлює у дошкільників виникнення негативних рис.

Одержані нами результати свідчать про корисність застосування тестових 
методик. Скажімо, стандартні опитувальники, анкети для батьків, які дають 
підстави визначити конфліктність і стурбованість взаємостосунками в сім’ї, де є 
дитина з відхиленнями, спостереження за поведінкою дитини тошо.

Завдання реабілітації полягає в тому, щоби за допомогою позитивних 
функцій організму й притаманних йому здібностей, які ще збереглися в дитини 
після захворю вання, шляхом застосування різноманітних форм роботи сприяти іі 
інтегруванню в умови, характерні для дошкільного закладу спеціального 
призначення.
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Кінцевий успіх реабілітації залежить віл адекватності врахування 
індивідуальних і вікових особливостей дітей, що відвідують спеціалізований 
дошкільний заклад. Педагоги мають брати до уваги ті навички та вміння, які вже 
сформовані в дитини, які слугують підгруннтям процесу реабілітації.

Отож соціально-виховну реабілітацію слід спрямовувати на створення 
належних умов у спеціалізованому дошкільному закладі та відповідну підтримку 
родини (покращення житлових умов, матеріальне забезпечення, створення 
позитивно-емоційної атмосфери в сімейному мікросоціумі та в колі однолітків), 
відновлення контактів з довкіллям, яке сприяє формуванню в дітей трудових і 
фізичних умінь і навичок, уможливлює відчуття кожною дитиною власної 
самоцінності як особистості.

Як бачимо, реабілітація передбачає комплекс зусиль, які спрямовані на 
відновлення відповідних соціальних зв’язків дитини та її особистісної цінності. 
Власне реабілітація - це складний довготривалий процес, що потребує спільних 
зусиль і педагогів, і психологів, і медиків і батьків.

Відзначимо, що в постійному узгодженні в понятті “реабілітація” 
перебуває термін “профілактика” .

Профілактика (гр. ргорйуіактікоз - попередження) - це сукупність заходів, 
які спрямовані на охорону здоров’я, попередження виникнення і порушення 
хвороби людини на покращення її фізичного розвитку [4].

Ш ироко вживаний термін психопрофілактика - презентує розділ загальної 
профілактики, який вивчає, збереження психічного здоров’я, попередження 
винекнення і поширення психічних захворювань.

Спираючись на дані психогігієни, психопрофілактика розробляє, в свою 
чергу, систему заходів, які уможливлюють зниження нервово-психічних 
захворювань і використовуються практикою в закладах охорони здоров'я та 
медико-педагогічного спрямування.

Зупинимося на аналізі педагогічної профілактики. Вона охоплює 
різноманітні форми роботи, які широко використовуються в дошкільному 
закладі з тим, щоб впливати на відповідні зміни у поведінці дитини, на її 
загальний емоційний стан, корегувати особливості розвитку психічних процесів 
та її адаптацію в конкретному мікросоціумі. О б’єктом педагогічної профілактики 
стають конкретно визначені риси психіки, які попередньо виявлялись і 
вивчались.

Педагогічна профілактика передбачає позитивно-емоційне спрямування на 
особистість дошкільника цілої низки заходів з метою:

• попередження розумової запущеності;
• розвиток успішного самообслуговування;
• попередження негативних явищ у поведінці;
• залучення до активного спілкування з однолітками та дорослими;
• попередження можливих захворювань;
• створення умов для подальшого навчання на доступному дитині рівні.

Таким чином, необхідність проведення реабілітаційно- профілактичної
роботи в дошкільних закладах спеціалізованого типу є очевидною. Як свідчать 
наші дослідження, реабілітаційно- профілактичну роботу слід починати за тих 
умов, коли дитина пройшла повне медико-психологічне обстеження, на підставі
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якого їй призначено корекційну роботу задля попередження ускладнень в 
інтелектуальному розвитку.

У змісті профілактичної роботи виділяють індивідуальну та соціальну 
Окрім цього її розмежовують за включенням у процес на: первинну. повторну й з 
подальшим ускладненням змісту[5].

Первинною профілактикою охоплюють низку навчально-виховних 
! заходів, які спрямовуються на попередження виникнення самого факту 

розумової відсталості. Даною формою профілактики передбачається широка 
система створення спеціалізованих дитячих дошкільних закладів. їх мета - 
забезпечити навчально-виховну роботу з дітьми, яким притаманні різні фізичні 
га розумові вади, а також  покращити умови їх перебування в дитячих садках.

П овторною  профілактикою - передбачається виявлення га максимальне 
діагностування дітей в психологічних службах і лікувальних закладах, а також 
заохочення батьків до відвідування дитиною спеціалізованих дошкільних 
закладів. Таким чином, даний вид профілактики спрямований на створення для 
дошкільників сприятливих умов, що мають забезпечити цілеспрямовану роботу в 
сенсі гармонійного розвитку їх особистості.

П рофілактика з подальшим ускладненням змісту грунтується на 
попередженні різноманітних рецедивів. які уможливлюють виникнення різних 
видів депрівацій. За умови успішного створення належного середовища для 
таких дітей, якомога більшого спрямування систематичної роботи з ними на 
виконання різних заходів, можна отримати очікувані результати. Тобто, дитина 
може продовжити повноцінне навчання в школі.

Розв'язання завдань реабілітаційно- профілактичної роботи в 
спеціалізованих дошкільних закладах акцентує теоретичні основи та практичні 
дослідження виховного спрямування, які зроблені в даній галузі.

Необхідно насамперед звернути увагу на формування передумов для 
подальшого гармонійного розвитку особистості за наявності фізичних та 
розумових дефектів. Точніше - зберегти здоров’я дітей, виховувати їх у гармонії 
духовного, морального та гуманного з опорою на фізичні здібності.

Керівна роль у реабілітаційно-профілактичній роботі належить медико- 
педагогічному персоналу дошкільного закладу, який на етапі діагностування вже 
визначає той рівень розумової та фізичної запущеності, який притаманний 
дитині. Визначаються відхилення від норми в розвитку навичок і здібностей, які 
с очевидними. Зусилля працівників спеціалізованих дошкільних закладів 
спрямовуються на взаємодію різних органів освіти, сім’ї та громадськості задля 
створення найоптимальніш их умов для дітей.

Спільна робота передбачає дотримання розпорядку дня в дошкільному 
закладі і в родині, створення умов для гармонійного розвитку інтелектуальних, 
фізичних і психічних здібностей особистості.

Відкоректований процес виховання дітей в напрямі подальшою й 
поступового розвитку та вправляння їх особистісних якостей, а саме: 
витривалості, гірацслюбства, наполегливості, уміння долати труднощі є 
необхідними для формування повноцінної особистості старших вікових етапах.

Методи психолого-педагогічної діагностики дипріваційної та 
реабілітаційно-профілактичної роботи будуть нами дещо ширше описані в 
наступних статтях.
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SUMMARY
KOMISSARYK МЛ.

UNSOLVED PROBLEMS R ЕСТЕ ATI VE-PROPHYLACTIC W ORK W ITH 
THE CHILDREN IN SPECIALIZEF KINDERGARTENS IN UKRAINE
This article deals with the necessity of carrying out of recreative-preventive and 

corrective work with the children under schod age specialized kindergartens. The peculiar 
pedagogical preventive analysis is submitted which effects certain changes in the childrens 
behaviouiz w'ith acguired physical and mental disabiluties.

Калічак Юрій
СЕРЕД ЗАБУТИХ ІМЕН О С Н О ВО П О Л О Ж Н И КІВ Н А Ц ІО Н А Л ЬН О ГО  

ДОШ КІЛЛЯ В УКРАЇНІ

Усе свідоме життя Аркадій Петрович Ж ивотко був учителем, 
прогресивним політичним, громадсько - просвітницьким діячем, публіцистом 
історії української преси, провідником історичної правди про визвольні змагання 
української нації з початку XX сторіччя.

На жаль, в історії української педагогіки с ще багато маловідомих 
сторінок, одна з яких несправедливо належить і А.Ж ивотку, ще й сьогодні 
знаному лише у вузькому колі фахівців науковців. На фоні сучасного 
історичного періоду його діяльність заслуговує на право віднайти свій яскравий 
вираз. Адже висловлені ученим погляди скоріше належать до маловідомих і 
актуальних сьогодні, а ніж до відомих і забутих через свою неспроможність.

Аркадій Петрович Ж ивотко належить до числа тих, чиї навіть 
хронологічні дати життєпису свідомо чи несвідомо спотворено, отож повернення 
потребує кожна хвилина його життя й творчості.

На підставі аналізу джерельної бази започаткованого нами дослідження в 
даній статті зробимо перші спроби вияснити окремі поточнення в біографію вче
ного. Для початку назвемо конкретну дату його народження (до речі, дату упу
щено в енциклопедії українознавства: див. Енциклопедія народознавства: Львів. 
Молоде життя. - 1993, с.669) - 4 березня 1890 року, слобода Пухова Острогожсь- 
кого повіту' на Вороніжчині. Народився вчений в сім’ї священника. Закінчивши 
Реальну школу К.Мазінга в Москві, здобув середню освіту, а по цьому вступив
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на навчання до Психо- Неврологічного інституту в м. Петербурзі. Закінчивши ін
ститут (1917 p.). активно продовжував свою громадсько-просвітницьку дія к 
ність, розпочату ще в 1908 році. Вже в студентські роки А.Животко грчнювно 
займався самоосвітою, яка, власне, й спонукала його до активної участі в 
товаристві “ П росвіта” і в самодіяльних драматичних гуртках на Вороніжчин?

Отож, логічним нам видасться і його самостійна організаторська 
діяльність, спрямована в подальшому на розвиток мережі просвітницьких 
гуртків у краї.

Пам'ятаючи свої корені. Аркадій Ж ивотко широ вболівав за селянськч 
справу. Його розум та енергія спрямовувались на вдосконалення роботи 
Сільської Споживчої Кооперації (1914-1918 pp.). Водночас він очолюс міське і 
повігове товариства “П росвіта” в Осірогожську (1917 p.). веде активну 
організаційну роботу в колі сільської інтелігенції й серед трудящих.

Однак, уже в перші роки самостійної громадської діяльності доля піддала 
його до жорстоких випробувань чужиною. Найважливіші в тогочасній Україні 
політична й соціально - економічна крйзн. ліквідація У HP, розпуск Цен гральної 
Ради негативно відбилися на його житті. Вони спричинили його виїзд на 
Правобережну Україну в Кам'янець на Поділлі. Активна робота Аркадія 
Петровича Ж ивотка в Центральній Раді як представника від Вороніжчини і як 
члена Української Партії Соціалістів-Революціонерів перетворилась для нього із 
очевидних заслуг перед народом у політичного погонича.

У К ам ’янці на Поділлі А .Ж ивотко жив і працював з 1918 до 1920 року. 
Там його відразу обирають Головою Селянського Робітничого клубу. Водночас 
він стає членом Редакційної колегії Міністерства Преси та членом Ради 
Губерніального товариства “П росвіта” , працює редактором газет “Село” й 
“Освіта” і згідно рішення колег з УПСР (Української Партії Соціалістів 
Революціонерів) з перших днів 1919 року спільно з М.Грушевським працює в 
редакції газети “Ж иття П оділля” .

Як свідчать архівні матеріали [1;2], газетні публікації того періоду (3;4) це 
були надзвичайно важливі і, водночас, важкі дні в житті А .Ж ивотка. Адже саме 
тут, працюючи в різних сферах громадського й культурно-політичного життя 
спілкуючись з передовими діячами-патріотами своєї землі, вимальовуються 
чотири основні напрямки в його діяльності:

педагогічний (галузь дошкільного виховання); 
громадсько-просвітницький: 
публіцистичний; 
політичний [1].

Одночасно у цей період починаються і перші поневіряння, політичні 
переслідування, переїзди просвітителя в пошуках нормальних умов праці, кращої 
долі. Про це він згодом напише так: “Доля не покидає ще своїх жартів - кидаючи 
мене з одного місця до другого...” [2, с.56].

Нестерпні умови для подальшої праці на Поділлі спричинили і наступний 
переїзд А .Ж ивотка. тепер уже до польського міста Ченстохоьа. Тут упродовж 
1921 року він бере активну участь в роботі Культурно- Просвітницької Ради, 
постійно шукає можливостей “працювати серед свого народу” . Тривалий час він 
перебуває і в м. Кремінці на Волині (тепер це Тернопільщина), де практично без
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жодних для нього умов організовує дитячий садок, стає членом Ради, в 1922 
1923 pp. секретарем ГІовіговою товариства “Просвіта”.

Перебування А.Животка в Кремінці та його активна робота на громадсь- 
ко-превітницькій ниві привернули увагу польської поліції. І вже в 1923 році влада 
висилає йою з міста [3], а в квітні він змушений емігрувати до Праги, яка на той 
час уже стала центром культурно-освітнього життя українців за кордоном.

У Празі А.П.Живогко чигає лекції з проблем дошкільного виховання 
дітей в Українському Вищому Педагогічному Інституті ім. М .Драгоманова, спів
працює з такими видатними українцями як Д.Антонович, Л.ьілсцький, В.Винни
ченко, Н.Григоріїв, В.Дорошенко, О.Олесь, С.Русова, В.Сімоьич, Ю. Тищенко, 
С. Черкасенко. М. Шаповал, У. Шевченів та ін. У Празі він завідує просвітниць
ко-інструкторськими курсами, водночас читаючи лекції для слухачів.

У період з 1925 до 1927 року А.П.Ж ивогко працюс в Ужгороді. На той час 
він знаходить тут досить сприятливі умови для діяльності, яка за словами 
вченого “його не тільки там задовільнила. але й захоплювала”. Завдяки своїй 
наполегливості та надзвичайного працелюбства він водночас стає секретарем 
Видавничої Секції при товаристві “Просвіта” і "Союзу руських видавництв’ 
Окрім цього, глибоко переймаючись проблемами освіти дітей поза школою, 
пише та видає в 1926 році порадник з позашкільної освіти “Народна Просвіта” .

Однак, уже в 1927 році за наказом Дирекції поліції А.Ж ивотко змушений 
залишити не тільки Ужгород, а й межі держави [2]. Втомлений постійними 
примусовими переїздами, матеріальною скрутою, він у постійному пошуку праці, 
в невтомних роздумах про долю свого народу. Для підтвердження наводимо 
фрагмент з роздумів ученого про майбутнє: “У той час. коли нищаться наші 
культурні добутки, коли знищено нам нашу рідну школу, Просвіта осталась 
одним із найбільших культурно-освітніх провідників народу. На її допомогу 
чекають тисячі незрячих, тисячі тих, які завдяки своїй несвідомости не знають 
куди їм іти, тисячі тих, які не можуть досгаги освіти у рідній школі” [4].

Педагогічна діяльність А.П.Ж ивотка не вичерпуєт ься наведеними в статті 
прикладами. У ній ми лише прагнули зацікавити читача його спадщиною, як 
невичерпним джерелом педагогічних ідей, які можна використовувати у 
створенні сучасної національної освіти.

Оскільки ми лише започаткували дослідження, то у подальших 
публікаціях діапазон наших пошуків спрямовуватиметься на тс, щоб ім’я Аркадія 
Петровича Животка посіло заслужене місце в педагогічній науці.
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In thisarticle aunhor analised the pedagogic activity o f  the anknown in Ukrainian pedagogic 
history public-extractive figure Argadiy Gyvotko, which engaged in problems o f  education 

under schod age children at the beginning o f  XX century.

ВИШ ПІНСЬКА Я.М.
П ІС Е Н Н И Й  Ф О Л Ь К Л О Р БУ КО ВИ Н И  

У ТВ О РЧ О С ТІ С. ВОРОБКЕВИЧА

Культура й освіта - це рушійні сили у піднесенні національної ідеї, що 
увібрала в^еб е  історію та культуру свого народу, його національну традицію, 
мову, звичаї та особливості суспільного розвитку.

Повернення до першоджерел нашої духовності потребує глибокого 
вивчення фольклору в школі, який несе в собі цілюще зерно патріотичного і 
морально-естетичного виховання. Опираючись на багатовіковий досвід свого 
народу, дитина зможе розвиватися гармонійно, усвідомлювати себе невід'ємною 
частиною свого етносу. Постійно повинна зростати роль школи, як основного 
осередка залучення молоді до скарбниці народної культури, мови та історії, шо 
приведе до домінації національного компоненту в змісті освіти.

Одним із основних джерел пізнання народної психології, історії, ідеалів та 
національної культури народу є фольклор. Він завжди виступає засобом 
спілкування, краси поведінки, зразком морально-етичних норм і правил, 
неписаних законів.

Український фольклор складається з двох великих пластів: прозового 
(казки, легенди, перекази, усні оповідання, анекдоти та ін.) та поетичного, що 
найяскравіше виражений у пісенності. Пісня зароджувалася у праці і забавах, у 
календарних, обрядових та ритуальних дійствах наших далеких пращурів. У 
народних піснях відображено найрізноманітніші прояви життя народу - його 
нелегку, але героїчну історію, тривалу і запеклу боротьбу з чужоземними 
поневолювачами, особливості побуту, звичаїв, традицій, обрядів та 
національного світобачення.

У XIX ст. народними піснями почали захоплюватися видатні історики, 
філологи, письменники, фольклористи. Велику роль у дослідженні пісенної 
творчості українського народу відіграли М .М аксимович, П.Чубинський, 
П.Ж итецький, Д .Яворницький, Г. Купчанко, Б.Грінченко, І.Франко, С. 
Воробкевич, Є .Ярошинська, Ф.Колссса.

Перші записи буковинських пісень дійшли до нас у рукописі
І.Велегорського (1806 p.), який був опублікований завдяки турботі О.Маковся у 
1901 р. у газеті "Буковина" [1901. - №117]. Відома також рукописна збірка 
"Сборник песен", яка зберігається у Чернівецькому літературно-меморіальному 
музеї Юрія Ф едьковича і датується 1861 р.

У 1875 р. у Києві А. Лоначсвським видано перший об’ємний збірник 
бу ковинського фольклору із записів Г.Купчанка - "Сборник песен буковинского 
народа" (К.. 1875). Ф ольклористика була улюбленим заняттям і відомого 
буковинського письменника Ю .Федьковича. Завдяки його пошуковій діяльності 
побачили світ такі збірки, як "Буковинські пісні з голосами" (1864-1865 pp.), 
"Співанник для господарських діточок" (1869 p.), "Руські церковні і народні пісні,
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колядки і щедрівки" (Львів. 1885 р. ), а також відома рукописна збірка 
"Найкращі співанки руською народу н а  Буковині". У 1965 р. найцінніші із 
записаних Ю.Федькивичем пісень увійшли до збірки "Народні пісні Буковини в 
записах Ю. Федьковича. /Упорядники О.І.Дсй та О.С.Романець (К., 1965).

Велика заслуга у справі вивчення буковинських народних пісень налсжиіь 
відомому композитору і письменнику С. Воробксвичу (1836-1903), усе життя 
якого було пов’язане з рідною мальовничою Буковиною. Окремі аспекіи літера
турної. музичної га педагогічної діяльності С. Воробксвича привертали увагу 
цілої низки дослідників - В.М.Лесин, О .С .Романець, М.Г.Івасюк, ГІ.М.Никонен
ко, М.І.Юрійчук, Білинська М.Л., Кушніренко А.М. та ін. Недостатньо дослід- 
женною залишається і потребує уваги науковців його фольклористична 
діяльність.

Подорожуючи Буковиною, протягом багатьох років С. Воробксвич 
вивчав і записував пісенний фольклор. У 1865 р. вій писав про це: " Я... збирав, 
писав народні думи-пісні через 15 літ. Не знав я ні мук, ьі трудів, лазив у низьку 
хатчину, під бідну солом’яну стріху, частував сліпого лірвака і що чув, в музику 
складав і в книжечки збирав" [7.- С.36]. На превеликий жаль, не всі записи 
збереглися до наших днів. Але і ті, що сьогодні нам відомі, не можуть залишити 
байдужими тих, хто 'цікавиться буковинським фольклором. С.Воробкевич 
порівнював народні пісні Буковини з піснями зі збірок Ж.Паулі. М .М аксимо
вича, В.Залеського і один із перших дійшов до висновку про ідентичність 
багатьох пісень. Він вважав, що " руська пісня з України, Поділля й Галіції не 
зважала на Дністер, не зважала на границю, що прилетіла зозулькою сизою, 
зацвіла калиною червоною і в нашій Буковині, а піснелюбний народ буко
винський плекав її, як квітку з рідного поля, як дитину рідненьку, і казав: се 
наша пісня" [7. - С.38].

У 1865 p. С. Воробкевич написав статтю, присвячену народній пісні, у якій 
зробив спробу проаналізувати зібраний фольклорний матеріал, систематизувати 
відомі йому народні пісні за жанрами, дослідити походження деяких із них.Цю 
стагтю -"Наша народна піспя"- можна вважати однією із перших наукових 
розвідок, присвячених буковинському фольклору. С.Воробкевич наголошує на 
значенні народної пісні (поряд із народною мовою) як одного із доказу єдності 
української нації. "Пісня народна є той талісман, котрий нам народні таємниці 
минувших століть огворяс і нам, як щира сестриця, повідає, як той чи той народ 
процвітав і розвивався, страждав, горював. Народна пісня є історія народу, і з 
одної пісні можна більше історії научитись, ніж з великих фоліантів історичних 
праць" [7 .-С . 39].

С.Воробкевич розділив народні пісні на групи (думи історичні, думи 
сирітські, плачі і рекрутські; любовні пісні; обрядові і господарські пісні; пісні до 
танцю та хороводні) і навів приклади до кожної з них. Правда, вій не подає у 
статті чіткої періодизації розвитку пісенності на Буковині, не відділяє перші 
варіанти пісень від пізніших нашарувань, не всі пісні датовані, не завжди 
вказується місце їх запису.

Дослідник творчості С.Воробкевича П.М. Никоненко вважає, що ця 
сга гтя має ряд хибних або спірних із сучасного погляду тверджень і написана під 
впливом романтизму, але, на нашу думку, це не впливає на її значення як першої 
спроби класифікації буковинських пісень та для розуміння поглядів С.
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Воробкевича на роль народної творчості, як носія національних і лей та траіиш й 
[7. - С .36-40].

Вплив фольклору позначився на створених С.Воробкевичем підручників з 
музики та співу: "Збірник пісень для шкіл народних, нижчих гімназійних та
реальних" (1870 p.), "Співаниика для шкіл народних " (1892)

Зокрема, у трьох частинах "Співанника" вміщено 130 пісень, із яких 
і ретина - 46 зразків за народними мелодіями (з підзаголовком "напів народний"), 
а решта - переважно вокально-хорові композиції автора. Серед наведених
С.Воробкевичем народних творів переважають родинно-побутові та ліричні 
пісні, а також повчального характеру, у яких звучать національно-визвольні 
мотиви та любов до рідного краю. Є у  збірці також трудові, сирітські, 
рекрутські, жартівливі пісні та ін.

При дослідженні спадщини С.Воробкевича необхідно брати до хвати два 
основні моменти: поетичний текст та музичний склад. Переважну більшість 
пісень, що ввійшли до укладених ним збірок, відзначає мелодійність, інтонаційна 
структура, ритміка, які органічно випливали з народної пісенної творчості.

Діяльність С .Воробкевича значно сприяла популяризації української 
народної пісні. Вона все більше звучала у школах Буковини, на концертах, 
аматорських виставах. С.Воробкевич постійно дбав про розширення цієї 
діяльності, яка б ше більше сприяла взаємопроникненню і взаємозбагаченню 
культур представників різних етнічних груп, що проживали на Буковині.
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SUMMARY
VISHNINSKA YA.M. 

T H E BUKOVINIAN SO N G  FO LK LO RE IN ГНЕ CREATIVE WORK OF
S.VOROBKEVYCH

The significance of Bukovinian song folklore in the creative work of S.Vorobkevych is 
analysed in this article. In particular, it is said about one o f the first S.Vorobkevychs 
research works ,- the article “O ur folk song*1. The author investigates the affect of the 
folklore on the S.Vorobkevychs texl-books on music and singing. It is confirmed that 
the creative work o f S.Vorobkevych greatly influenced the popularization of the 
Ukrainian folk song.
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Л ісо в и й  В.а .
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Проблема підготовки майбутнього спеціаліста до реальних умов 
сьогодення все більше і більше хвилює вчених. Ще деякий час тому рядовому 
вчителеві для більш-менш успішної роботи в школі достатньо було вміння 
грамотно, за програмою викладати свій предмет, проводити елементарну 
виховну роботу та "знати своє місце" в структурі педагогічного колективу. 
Новаторство, як правило, зустрічало на своєму шляху різні адміністративні 
перешкоди, а за критерій професійної майстерності на практиці вважалося добре 
знання вчителем свого навчального предмета, шкільної педагогіки та практичної 
психології.

Нині ситуація різко змінилася. Загальновизнаної та бездоганої 
філософської концепції, на якій би грунтувалася методологія сучасної освіти та 
педагогіки у даний час просто не існує. Вчені-педагоги використовують у своїй 
роботі найрізноманітніші поняття з різних, деколи протилежних за своєю 
природою філософських, психологічних та соціальних учень. З'явився жвавий 
інтерес до ідей народної педагогіки, до теорії та практики родинного виховання. 
Зрозуміло, що альтернативна за своєю природою сучасна науково-педагогічна 
методологія вже не може нічого нав'язувати вчителеві. II головне завдання 
осмислювати та давати наукове обгрунтування тому найкращому, що було 
досягнено протягом століть у навчально-виховній галузі, систематизувати набуті 
знання, розробляти нові технології навчання. Крім того, нині відбувається 
поступовий перехід від цеитралізовано-директивних форм керівництва 
навчально-виховним процесом загальноосвітньої школи до більш 
демократичних, "автономно-творчих" форм. Обов'язкове дотримання канонів 
типової навчальної програми з предмету сьогодні не задовольняє вчителя, а тим 
більше - учнів. Експериментальні та авторські програми не є вже чимось 
надзвичайним, вони набули широкого розповсюдження не тільки в гімназіях та 
ліцеях, але й у звичайних загальноосвітніх школах. А зобов'язує педагога 
постійно знаходитись у стані творчого пошуку, долати інерцію мислення, 
займати активну позицію щодо навчально-виховного процесу. Зрозуміло, що 
при таких умовах значну частину науково-методичної роботи повинен 
виконувати сам учитель.

Дослідницький компонент є невід'ємною складовою частиною самостійної 
роботи студента, до якої би професійної діяльності він не готувався. Але якщо в 
галузі технічних та природничих наук, медицини, мистецтва теоретичний 
(лекційний) матеріал тісно пов'язаний з практичною діяльністю спеціаліста, то у 
сфері підготовки вчителів можна спостерігати дещо іншу картину. Якими би 
прогресивними не були ті або інші положення педагогічної теорії, самі по собі 
вони є абстрактним матеріалом, своєрідною "мовою", призначеною для 
описання навчально-виховних явищ. Зрозуміло, що в такому випадку потрібен 
переклад мовою практики. Інакше кажучи, вчителеві необхідно 
трансформувати абстрактні положення загальної педагогіки у свої конкретні дії, 
прийоми га операції. А це дуже нелегко, якщо вчитель не "володіє навичками 
самостійного дослідження педагогічних явищ та процесів.
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Д о проблеми формування у майбутніх учителів навичок самостійної 
науково-дослідної роботи свого часу зверталися видатні представники 
педагогічної думки - Я.А. Коменський. А .-Д істервеї, К.Д. Ушинський \1 І 
Пирогов, В О. Сухомдинський. З другої половини XX ст. ця проблема
починає викликати неабиякий інтерес у вітчизняних науковців Після виходч в 
1962 р. фундаментальної праці Л.В. Занкова. в якій уперше було вказано шляхи 
та перспективи розвитку експериментального навчання [1]. ряд учених починає 
цілеспрямовано займатись проблемами логіки та методології науково- 
педагогічного дослідження (В.І. Ж уравльов. В.І. Загвязинський, М.Н. Скаткін. 
Л.Ф. Спіріїї, Н.В. Кузьміна, О.П. Рудницька та ін.). Завдяки діяльності педагогів- 
новагорів 1970 - 1980 рр. - Ш.А. Амонаїдвілі, В.Ф. Ш аталова, Є.Н. Ільїна.
1.П. Волкова стає зрозумілим, що навчання за програмою, спрямованою, перш 
за усе, на розвиток учнів та зорієнтована на врахування особливостей як певного 
класного колективу, так і певної дитини, с набагато результативнішим, ніж 
традиційне дотримання норм типової навчальної програми.

Але, на жаль, серед вітчизняної педагогічної літератури існує мало праць, 
присвячених саме методиці навчання студентів педагогічного вузу основам 
науково-дослідної діяльності. Майже не висвітлена проблематика формування 
дослідницьких навичок та культури пізнавальної діяльності. Питання щодо 
організації дослідницької роботи зводяться, в основному, до раціональних 
принципів роботи з літературою  (техніка чигання та конспектування). Нарешті, 
приділено мало уваги психології наукового дослідження як творчого процесу. 
Через нестачу подібної інформації студенти (а інколи і молоді науковці) 
відчувають певні труднощі: їм бу ває важко одразу увійти в курс досліджуваної 
проблеми. використовувати міждисциплінарні зв'язки, пропонувати 
нестандартні шляхи розв'язання окремих завдань, які виникають у ході 
педагогічної та науково-дослідної діяльності.

Враховуючи вищеозначене, спробуємо сформулювати головні завдання 
щодо формування у майбутніх учителів навичок науково-дослідної роботи.

Одним з провідних завдань педагогіки вищої школи мас бути розробка 
конкретних методик формування та розвитку пізнавальних і дослідницьких 
умінь і навичок у майбутніх учителів. Створюється парадоксальна ситуація: в 
принципі, всі навчальні дисципліни педагогічного вузу забезпечені 
апробованими, обг рунтованими та перевіреними часом методиками викладання, 
а найголовніше - основи науково-дослідної діяльності студент педагогічног о вузу 
змушений опановувати у більшості випадків самостійно, емпіричним шляхом. 
Крім того, необхідна розробка теоретичних аспектів психології наукової 
творчості, узагальнення знань, набутих у цій сфері. На наш погляд, у даному 
випадку є сенс вести пошуки у декількох напрямках: філософської теорії пізнання 
(гносеології) та кої нітивної психології, нової наукової дисципліни, яка виникла 
на межі логіки, психології та мовознавства - когітології [2], психологічної теорії 
діяльності, психології творчості. Знання психологічних основ наукової діяльності 
с тим вирішальним фактором, завдяки якому має зникнути "відчуженість" між 
студентом та наукою, а науково-дослідний підхід повинен стати одним із 
принципів навчання у вищ ій школі.

Нарешті, саме навчання в університеті або в педагогічному інституті маг 
бути пронизане духом творчості та  постійного науковою  пошуку; лекційний
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матеріал повинен бути побудований так, щоб студенту завжди залишалося місце 
;ия  вияву власної творчої ініціативи. Адже студент мусить не тільки засвоювати 
основи науки, але й вільно орієнтуватися в її сучасних проблемах, бути 
справжнім "асистентом" свою  викладача-вченого у його творчій лабораторії.

Видатний російський учений С.І. Гессен свого часу писав: Наука, знання, 
істина с такою ж метою вищої освіти, як особистість, свобода, право. Як кожен 
повинен виробити у собі особистість, так само кожен має бути прилученим до 
науки та істини. Бо немає двох знань - наукового та "звичайного , а будь-яке 
знання, якщо воно гільке істинне, є вже науковим знанням" [3; 233]. І далі: 
"Завдання університетського викладача не в тому, щоб учити, а в тому, щоб 
працювати в своїй науці, якій він може навчати лише в міру власної 
дослідницької праці. Він не викладає свій предмет, а привселюдно висловлює 
свої наукові погляди. Навчання та дослідження тут збігаються, і це в однаковій 
мірі стосується як студентів, які через навчання в університеті беруться за 
самостійне дослідження, так і професорів, які «нерез дослідження продовжують 
своє нескінченне навчання."[3;310]. На підставі цих слів можна стверджувати, що 
право на наукове пізнання мають усі люди (а не тільки особливо обдаровані, як 
прийнято дума ти), а вища школа повинна озброювати своїх вихованців не тільки 
величезним за обсягом набором наукових понять, а й, у першу чергу - 
пізнавальним, науково-методологічним інструментарієм.

Впровадження в навчальну програму педагогічного вузу предмета "Основи 
науково-дослідної діяльності", безумовно, є позитивним фактом. Але, варто 
пам'ятати, що основне навантаження у цьому курсі повинно припадати не на 
лекційні, а на практично-лабораторні заняття: адже, як відомо, всі навички 
формуються в діяльності та потребують закріплення і вдосконалення. Тому, на 
наш погляд, є доцільною розробка навчальних посібників та збірників завдань 
науково-дослідного характеру.

Завершуючи розмову, хотілося би ще раз підкреслити, що наявність 
дослідницького підходу - це запорука успішності процесу навчання та підготовки 
майбутнього вчителя, що придбання навичок науково-дослідної роботи багато в 
чому сприяє становленню особистості молодого спеціаліста, формування у нього 
самостійності, творчої ініціативи, інтелектуальної активності. Довести це і є 
головною метою науковців, які займаються теорією та практикою навчально- 
виховної роботи у вищій школі.
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One of the most urgent is the problem of modem pédagogies in the higher educational 
establishment, i.e. the formation of independent scientifïc-cognitive skills activities in the 
higher establishment éducation.
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Бччківська Г' В
РО ЗВ И Т О К  В. О. С У Х О М Л И Н С ЬК И М  К О Н Ц ЕП Ц ІЇ ВИХОВУЮ ЧОГО 

СЕРЕДО ВИ Щ А  -  КОЛЕКТИВУ
Сьогодні в педагогічній науці і практиці йде глибокий перегляд концепцій, 

позицій, підходів до проблем виховання школярів під кутом гуманізму як 
філософії так і мети виховання В дискусіях на цю тему все голосніше і гостріше 
звучить проблема поглядів двох педагогічних велетнів XX століття А С  
М акаренка і В.О. Сухомлинського. Досить часто в цих дискусіях, 
висловлюваннях педагогів відчуваються дві крайнощі: одні різко
протиставляю ть ці постаті як виразників тоталітаризму і гуманізму; інші -  не 
бачать ніяких відмінностей, підводять A .C .М акаренка і В.О.Сухомлинського до 
однієї політичної мірки -  “ совсцькі

Особливо гостро протиставляються погляди A .C .М акаренка і 
В.О.Сухомлинського у зв'язку з важливим принципом радянської педагогіки 
виховання в колективі і через колектив Отже це питання вимагас особливого 
аналізу. Спробуємо співставити їх погляди і з’ясувати, в чому існує єдність, а в 
чому В.О.Сухомлинський пішов далі A .C .М акаренка.

Дитячий колектив як засіб та умова виховання особистості. В цьому 
принциповому положенні ніяких розбіжностей в обох педагогів немас. Для
A .C .М акаренка це було наріжним каменем його педагогічної віри, і це 
положення доказів не потребує. Щ о ж стосується В.О.Сухомлинського, то саме 
йому належать слова про ге, що “ все живе і творче, що є в нашій школі це дитя
A.C. М акаренка".[1]

Важливе значення для сучасних педагогічних дискусій має розробка
B.О.Сухомлинським проблеми “ особистість і колектив” , де видатний педагог, 
виходячи з концепцій виріш ального значення виховуючого середовища у 
моральному розвитку дитини, надає великого значення гармонії колективного і 
особистого, суспільного та індивідуального.

“ М оральна свобода -  велике людське багатство “, - писав він. Але цс 
багатство стас благом, якщо людина усвідомить себе як частинку колективу, 
суспільства, народу, розуміє спільні для всіх людей інтереси й потреби, 
підкоряється власному почуттю обов’язку і на основі особистого розсуду, 
особистого бажання, особистої волі робить так, як вважас за потрібне колектив, 
суспільство, народ ”[2].

Особливу увагу В.О. Сухомлинський приділяв колективній діяльності 
дітей на к о ри с ть  суспільству , л ю д я м . О бидва педагоги однаково вважали, що 
спільна творча громадсько-корисна діяльність є головною умовою і методом 
виховання багатьох кращих рис особистості. Так само, як і А.С.М акаренко, 
В .О.Сухомлинський основу виховання вбачав у залученні дітей до різноманітних 
видів творчої, трудової діяльності, продуктивної праці на користь рідного села, 
школи, людей.

У Павлиші був кульг різноманітних видів праці; громадської, трудової, 
художньої, ф ізкультурно-оздоровчої. Правильно організована, виражена в 
різноманітних формах, спрямована на задоволення інтересів дітей, діяльність 
допом агала школярам реалізувати себе, відчути свою причетність до справ 
країни, не допускала відчуження учнів від школи, стимулювала іх самовихован
ня і самореалізацію. У трудовому вихованні школярів В.О.Сухомлинський осоо- 
ливого значення надавав єдності трудової культури і загального розвитку
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моральною розумовою, естетичною, фізичного, розкриттю, виявленню 1 роз
витку індивідуальності в праці, високій моральній сутності праці, п суспільно ко
рисній спрямованості. Він наголошував : “ Якщо дитина не знає праці, одухотво
реної ідеєю Творення краси для людей. її серцю чужі чуйність, сприйнятливість 
до тонких, “ніжних” засобів впливу на людську душу, вона огрубляється і 
сприймає тільки примітивні “виховні засоби” : окрик, примус, покарання...’ [3].

Але, на відміну від А.С Макаренка, В.О.Сухомлинський більше заіострює 
проблему творення добра колективом для окремої людини ( похилого віку, 
батька, матері, для чужої людини, яку спіткало горе ), а також кожним учнем для 
школи, села, суспільства. В центрі виховної системи В.О.Сухомлинського 
залучення учнів до творіння добра. “Моя педагогічна віра, - писав він, - полягає 
в гому, щоб, роблячи добро для інших, робити добро в середині себе , будувати 
себе, щоб бажання бути хорошим являло собою величезну духовну працю, 
величезну витрату сил. У кожного вихованця мас бути особистий підйом на 
вершину моральної доблесті, свій злет, свій накал. У цьому смисл виховання.”

В.О.Сухомлинський вірить у могутні виховні можливості міцної і гуманної 
дитячої спільності, яка є важливим елементом соціального мікросередовища 
учня, від характеру якого значною мірою залежить засвоєння особистістю 
моральних цінностей. Тут спрацьовують відомі механізми : громадська думка 
колективна оцінка вчинків, дії особистості -  настрої і орієнтація оточуючих -  
вироблення певної самооцінки тощо. Отже, як неможливо заперечувати значення 
саморозвитку і самовизначення особистості, так і безглуздо заперечувати давно 
відому істину про вплив на ці процеси організованого середовища. Інша справа -  
цінності цього середовища.

Тому саме взаємини, підкреслював A .C .Макаренко, є головним об’єктом 
педагогічної роботи [4]. Сьогодні варто не відмовлятися від азбучної істини, яку
A.C. Макаренко сформулював за допомогою специфічної спортивної 
термінології: “Наш шлях єдиний -  вправляння у поведінці, і наш колектив - 
гімнастичний зал для такої гімнастики” [5].

Трохи романтично, але не безпідставно писав В.О.Сухомлинський: 
“Колектив -  цс безперервне, що ніколи не припиняється моральне збагачення. Це 
передача один одному духовних цінностей і в той же час поглиблення власної 
неповторності. Це -  постійне вимірювання свого духовного світу з високими 
критеріями моральності, справедливості та добра, нетерпимості та 
непримиренності до зла ” [6].

В.О.Сухомлинський, не відмовляючись від значення впливу колективу на 
дитину, все ж таки надає великого значення особистій волі та вибору дитини. 
Тільки сьогодні стає зрозумілою та мудрість і наукова сміливість, яку виявив
B.О.Сухомлинський, коли фактично виступив проти непорушного в педагогічній 
теорії і практиці 70 х років тлумачення принципу “виховання в колективі і 
через колектив” . Розвиваючи гуманістичну суть педагогіки A .C .М акаренка,
В.О.Сухомлинський найголовнішим принципом життя виховуючого колективу 
проголосив розвиток гуманістичних взаємин між дітьми, створення здорової 
духовної спільності разом з повагою до кожної особистості, її неповторності та 
індивідуальних особливостей. Найголовніше у колективістському вихованні він 
бачив у взаємному духовному збагаченні дітей, у культивуванні турботи про 
кожного члена колективу. Яка чудова традиція була у Павлиеькій школі : якщо в 
селі вирує сніжна оуря, старшокласники обов’язково розводили по домівках
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молодших друзів. У зв’язку з цим В.О.Сухомлинський Підкреслював 
“Доброзичливість, розумна доброта ось, що має бути атмосферою жиггя 
дитячого колективу, головним тонусом взаємовідносин педагога і дітей Яке ас 
прекрасне слово й водночас, яке це глибоке, складне, багатогранне людське 
ставлення доброзичливість” [7].

Він розглядає виховання, як процес, наслідки якого залежать від 
утвердження в школі гуманістичних взаємин, культури  як основи навчання «. 
виховання, визначення прав особистості дитини, та навчання дітей поваги до 
інших, вміння співпереживати і співчувати товаришу.

Тому важливо підкреслити думку, яка пронизує всі праці
В.О.Сухомлинського : колектив -  це дуже чутливий інструмент, який творить 
музику виховання, але тільки тоді, коли цей інструмент настроєно.
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G.V.BUCHKIVSKA
ГНЕ PR O B LEM S O F C O LLEC TIV E D ISCU SSIO N  O F TH E PU PILS DEELS IN 

V.O. SU KHOM LYNSKATS CO N CEPTIO N
The great contribution of V.O. Sukhomlynskyi into the development of the 

conception o f upbringing society - i.e. the collective is studied in this article.
The au thor compares the views of A.S. M akarenko and V.O. Sukhomlynskyi 

as to the principle of upbringing in the collective and through the collective; the 
contribution of famous teacher into the problem the personality and the collective, the 
human tendency o f this upbringing conception.

Григорчук Л.І.
К О М П Л Е К С Н И Й  П ІДХ ІД ДО  П ІД ГО ТО В К И  АБІТУРІЄНТІВ 

Д О В У ЗІВ С ЬК О Ї С И С ТЕМ И  НАВЧАННЯ.
Одним із основних умов удосконалення системи навчання і зокрема нав

чального процесу, є розгляд даного процесу як цілеспрямованої системи, тобто 
систсмно-діяльнісний підхід. Названий підхід використовується багатьма 
дослідниками для осмислення цілісної побудови навчального процесу. З позиції 
цілісного системно-діяльного підходу досліджувались питання організації нав
чальною  процесу в педінститутах та університетах А.М.Алексюком, В.М. 
Галузинським, А .В.Глузманом, В.І.Загвязинським, І.А.Зязюном, М.Б. Євтухом,
В.В. Сагардою , В.А. Семиченко та іншими вченими.

За твердженням А.В.Глузмана, який вивчав проблеми університетської 
педагогічної освіти, цілісний підхід до системи освіти, виступає в якості основою 
методологічного методу дослідження. “Одним із вихідних моментів, - відзначає 
вчений, - у системному дослідженні є виділена сукупності ознак і їх системний 
опис, які виступають в якості критеріїв життєдіяльності системи” [1.С 27].
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Н.Т.Абрамов стверджує, що цілісний підхід забезпечує єдність двох, тісно 
пов’язаних сторін цілісності організованості та керованості [2]. При цьому під 
організованістю розуміється регулювання і управління зв’язками між елементами 
цілісної системи і зв'язками самої системи з навколишнім середовищем. Впоряд
кованість системи навчання, що для нас особливо важливо, характеризується як 
одну із умов, що визначає ефективність його навчальної і майбутньої діяльності. 
Це ставить питання про пошук таких умов організації навчального процесу 
майбутнього студента, в ході яких одночасно з підвищенням якісної підготовки 
до вступу створювались би більш сприятливі умови для формування у школярів, 
що готуються стати студентами необхідних ним якостей.

Однією із таких умов, що сприяє підвищенню ефективності довузівської 
підготовки студента є, комплексний підхід, що дозволяє об’єднати “ ...різнорідні 
фактори, які мають значення для виховання...[З С.90].” Саме комплексний 
підхід, стверджує Г.М. Галузинський посилаючись на Г.М. Смирнова, забезпечує 
постійну практичну перевірку “ ...результативності виховних зусиль, 
коректування на цій основі самого процесу виховання із застосуванням наукових 
методів” [4 С.201].

Визначаючи навчальний процес як основний фактор формування 
особистості, Ю .К.Бабаиський відзначає, шо деякі педагоги вважають, що голов
ним у формуванні якостей особистості є використання у відповідних місцях кур
су прийомів прояву тієї чи іншої особливості, тих чи інших умінь. Такий підхід 
до формування нині представляється недостатнім. Завдання полягає в тому, щоб 
формувати це на кожному уроці, при вивченні будь-якої теми і розділу. Тобто 
формування повинно здійснюватись у комплексі із вивченням певного предмета, 
пронизувати даний предмет. І.Ф. Харламов під комплексним підходом до 
навчального процесу розуміє врахування у ньому трьох взаємопов’язаних сторін 
знань: фактичної, практичної та світоглядної. Відсутність такого зв’язку, на 
думку вченого, є однією із основних причин зниження якості навчання. На 
ефективність комплексного формування професійних якостей у процесі вивчення 
предмета і “через предмет" вказує Т.А.Воробйова .

Конструктивним, на нашу думку, є твердженням Г.І.Щ укіної про те, що 
здійснення комплексного підходу до навчального процесу складається із єдності 
декількох суттєвих параметрів. Перш за все -  це “нероздільна єдність 
соціального, психологічного і педагогічного” [6 С .64-65]. Даний параметр, на 
етапі перебудови системи освіти в Україні, проявляється особливо активно 
пов’язуючи вищеназвані області знань між собою. Саме це є основною ознакою 
прояву комплексного підходу.

Другим, не менш важливим, параметром прояву комплексного підходу в 
освіті є посилення єдності освітньої, розвивальної та виховної функцій. Такий 
прояв комплексного підходу створює сприятливі умови для всебічного і 
гармонійного розвитку особистості як головної мети освіти, для реалізації вимог 
закону “випереджувального висхідного розвитку (відтворення) якостей педаго
гічних систем в суспільстві” , закону “випереджувального розвитку (відтворення) 
суспільного інтелекту”[7 С. 17].

Комплексний підхід до підготовки абітурієнта довузівської системи 
навчання до даного часу не є предметом фундаментального дослідження. Разом з 
цим ми вважаємо, що перевага в ланці “школа - вуз” є однією із актуальних 
проблем системи неперервної освіти.
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Актуальність проблеми і необхідність пошуку га більш ефективного 
підходу до її розширення наполягає провести деякі дослідження.

На протязі 1996-1997 років нами аналізувалися результати випускних 
екзаменів з циклу, вступних екзаменів у вуз і результати нульового контролю у 
студентів першого курсу які вступили в Івано-Франківський державний 
технічний університет нафти і газу та Чернівецький державний університет 
Аналіз був проведений з гуманітарних дисциплін, фізики та математики.

Порівняльні результати в традиційній системі навчання в середньо
арифметичних значеннях (середній бал та якість) наведено у таблиці І.

ТАБЛИЦЯ 1. Порівняння середніх результатів якісних показників знань учнів 
шкіл, абітурієнтів та студентів перших курсів ( нульовий контроль )._____________

Предмет ВУЗ
Показник знань

Випуск.екзам. Встунн.екзам. “О” контроль
ср. б. якість ср. б якість ср. б. якість

Українська мова
та

література

ІФ ДУНГ 4,48 82,4 4,31 80,1 3,14 40,8
ЧДУ 4,46 80,6 4,34 78,2 3,21 43,7

ср.кф-т 4.47 81,5 4,32 79,1 3,18 42,3

Фізика
ІФ ДУНГ 4,21 74,6 3,94 71,8 2,81 35,3

ЧДУ 4,32 76.8 3,91 73.4 3,11 3,14
ср.кф-т 4,26 75,7 3,92 72,6 2,96 33,4

Математика
ІФ ДУ Н Г 4,24 75,8 4,01 72,3 3,16 38,8

ЧДУ 4,27 73,2 3,96 70,4 2,88 37,9
ср.кф-т 4,26 74,5 3.98 71,4 3,02 38,3

Приймаючи до уваги, що суттєвих розходжень між показниками двох 
університетів з трьох досліджених предметів немає, аналіз проведений по 
середнім показникам.

Отримані результати дозволяють стверджувати наступне - успішність 
учнів шкіл та абітурієнтів, які вступають в університет із вибраних профілів 
підготовки достатньо висока. Це, ми вважаємо, пояснюючи зростаючою 
спрямованістю особистості абітурієнта на обрану спеціальність, достатньо 
надійною і цілеспрямованою їх підготовкою для вступу в вуз на конкретну 
спеціальність.

По-друге, відносно однакових результатів отриманих на вступних 
екзаменах та випускних, ми могли б відмітити тим, що вступні екзамени повинні 
проводитися з програми загальноосвітньої школи. Дійсно така вимога с і вона 
вузами беззаперечно виконується. Однак в цій вимозі говориться лише про 
програмний зміст і не забороняється підвищувати вимоги до б;льш глибокого, 
гворчого володіння матеріалом шкільної програми. Однак, саме відсутність 
такої якості, як показали бесіди із викладачами вузів, що проводили нульовий 
контроль, і є основною причиною, яка суттєво знижує її результати (середній бал 
нижче більш ніж в 1,4 рази; якість нижча, в середньому, на 35%).

Проведений аналіз свідчить про наявність педагогічного протиріччя між 
вимогами вузу (перших курсів) до якості підготовки абітурієнтів по даних 
дисциплінах і готовності абітурієнтів довузівськоі системи освіти по даних 
дисциплінах.
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Розв’язання даного протиріччя може бути досягнуте двома шляхами. 
Перший підняти, в рамках шкільного змісту освіти, рівень підготовки 
абітурієнтів і другий підвищити рівень вимогливості на вступних екзаменах при
вступі до вузу. .

Досвід підготовки абітурієнтів свідчить про те, що дані підходи необхідні і 
повинні бути використані у комплексі. Повинен бути реалізований комплексний 
підхід до підготовки абітурієнтів. Комплексний підхід до підготовки абітурієнтів 
довузівської системи освіти повинен забезпечити не лише вступ студента на 
перший курс вузу, але й ефективне включення його у навчання, і це ми 
розглядаємо як головну, умову його підготовки довузівської системи освіти, яка 
забезпечує і підготовку, і навчання.

Для реалізації комплексного підходу повинен бути здійснений синтез форм 
і методів навчання і розвитку, який дозволяє використати нову, більш ефективну 
методику (яка раніше була неможливою), що підвищує якість його підготовки до 
вузівського рівня володіння шкільним програмовим матеріалом
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GRYGORCHUK L.I. 
THE COM PLEX APPROACH ТО  TH E A PPLICANTS TRAINING O F TH E 

PRE-INSTITUTIONAL SYSTEM  O F EDUCATION
The phase of transition from a pupil to a student is a weak chain in the sustem 

of continuous education. One of the most effective ways of solving of such a problem is 
a complex approach to the training of applicants o f the pre-institutional system of 
education.

Тютюнник M .l.
ВРАХУВАННЯ О С О БИ С ТІС Н И Х  Х А РА К ТЕРИ С ТИ К  Д ІТЕЙ  З Д Ц П  У 

П РО Ц ЕС І ЇХ АДАПТАЦІЇ В М ІК РО С О Ц ІУ М І
Процеси гуманізації суспільного життя, які відбуваються на сучасному етапі 

розвитку людської цивілізації, вимагають невідкладного вирішення 
благородного завдання - знайти шляхи підвищення “цінностей ж иття” , 
соціальної адаптації, реабілітації, інтеграції інвалідів, їх активної участі в житті, 
забезпечення рівності з психічного та фізично здоровими особистостями.

Втілення ідей реабілітації в практичну діяльність будинків-інтернатів 
спричинило значне розширення кола завдань і методів обслуговування 
контингенту у відповідності із сучасними науковими вимогами. Реабілітація
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розглядається як система иауково-пракгичної діяльності або комплекс заходів 
впливу на інваліда, який включає медичні, соціальні та психологічні аспекти 
Ребілітаційним можна назвати той напрямок дальності закладу, який V своїх 
методах спирається, перш за все, на особистість хворого.

Отже, кінцеву мету реабілітації необхідно розглядати як відновлення або 
формування соціального статусу особистості, включення її в систему суспільних 
відносин [6, 9, 1,2, 11, 4].

Суть реабілітаційної роботи зводиться, з однієї сторони, до зусиль по 
ліквідації, компенсації порушень і їх наслідків, які наступили в результаті 
хвороби, а з іншої - до створення оптимальних умов, які б сприяли розвитку 
особистості. Вивчення особливостей особистості інваліда повинно складати 
наукову основу реабілітації. Об'єктом психологічного впливу стає особистість із 
своїм ставленням, потребами, орієнтаціями та соціальне оточення.

Станом на 1996 рік в Україні за статистичними даними нараховується 135 
тис. дітей-інвалідів або 120 на кожні іОтис. дітей. Вдвічі зросла кількість дітей з 
вродженими вадами розвитку (з 8,2 до 16,7 на кожні 10 тис. дітей). За прогнозами 
спеціалістів спостерігається тенденція до зростання кількості інвалідів внаслідок 
зниження рівня медичного обслуговування, поширення наркоманії, алкоголізму 
та СН ІД у серед молоді, погіршення екології. Найбільш поширеними причинами 
інвалідності є ураження центральної нервової системи внаслідок явищ 
поліомеліту і дитячого церебрального паралічу.

Особливості особистості і соціальна адаптація в умовах спеціальних 
закладів передбачають завдання дослідження позиції, місця особистості у системі 
соціальних відносин, спілкування, вивчення того, як людина використовує свої 
психічні ресурси. Л .С.Виготський вказував, що усвідомлення неповноцінності, 
яке виникає в особистості внаслідок вади, є оцінкою своєї соціальної позиції; 
вирішує долю особистості в кінцевому результаті не сама по собі вада, а її 
соціально-психологічна реалізація.

Розвиток особитості на фоні рухової вади переживає кризові фази, 
протиріччя, драматичні переходи, які відображаються у зміні характеру 
провідної діяльності, співвідносяться із зовнішніми соціальними умовами 
(ш іною  соціальних вимог, очікувань), з фізіологічними особливостями 
(наявністю вади) [3] Особливості криз розвитку у інвалідів, зміст протиріч і 
визначають першопричину деформації особистості. Проте, без вивчення 
соціальної адаптації, особливостей діяльності, спілкування, мотиваційцно- 
змістовної сфери, ставлення до своєї вади не можливо реалізувати основні 
реабілітаційні принципи в обслуговуванні інвалідів.

На жаль, до цього часу реабілітаційні заходи в основному зводяться до 
ертопедохірургічних та нейрохірургічних втручань, які не завжди призводять до 
баж аного результату. М едикаментозна терапія і масаж у поєднанні з 
класичними прийомами лікувальної фізкультури сприяють досягненню в 
основному “тактичних” цілей - сповільненню процесу утворення контрактур і 
посилення моторних розладів, сприяючи при цьому тільки тимчасовій корекції 
рухових розладів.

Прогресивною нам здасться точка зору тих реабілітованих, які вважають, 
що “...нездатність пацієнта досягнути відповідної мсти - це поразка не пацієнта, а 
персоналу, який не створив техніку і програму, яка б відповідала можливостям 
паціснта”[16]. Навіть інваліди, які мають важку ступінь рухових порушень, при

■
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створенні певних умов можуть знайти застосування своїм обмеженим 
можливостями.

Як відомо, дитячий церебральний параліч - поліетиологічне захворювання, 
яке частіше всього починається внутріутробно і більш ніж у 60% випадках 
продовжує розвиватися в перші роки життя дитини.

За статистичним« даними в наш час налічується майже 400 факторів, 
здатних порушити хід нормального внутріутробного розвитку. Це ранній і пізній 
токсикози вагітності, несумісність крові по системі АВО і резус фактору, 
хронічна гіпоксія плоду і асфікція в родах, несприятливі екологічні фактори та 
інше.

Клінічна картина рухових, психічних і мовленнєвих розладів настільки 
різноманітна, що до сьогоднішнього часу немає загальноприйнятої класифікації 
дитячого церебрального паралічу. Згідно класифікації, запропонованої 
професором К.О.[14] виділяють наступні форми даного захворювання:

• подвійна геміплегія;
• спастична диплагія;
• гіперкінетична форма;
• атонічно астатична форма;
• геміпарегична форма.
Протікання дитячого церебрального паралічу при всіх його формах 

поділяється на ранню, початкову резидуальну та пізню резидуальну стадії. 
Остання стадія вважається важкою і малоперспективною для відновлення і 
розвитку рухових, психічних і мовленнєвих функцій.

Дослідження, які проводились з мстою вивчення психологічних 
особливостей осіб з наслідками ДЦП [5,12] дають можливість зробити висновок, 
що різноманітні захворювання характеризуються загальними психологічними 
порушеннями. При цьому, описані психологічні трансформації так чи інакше 
пов'язані з порушеннями соціально-психологічної адаптації. В результаті задіяні 
різноманітні рівні психіки хворого - починаючи від пізнавальних процесів і 
закінчуючи власними мотиваційними.

Так, спостерігаючи за дітьми старшого дошкільного віку, автори виділяють 
дві і-рупи відставання у розвитку: в одному випадку - це задовільний розвиток 
вербального та наочно-дійового мислення. Для таких дітей характерні труднощі 
в абстрагуванні, в установленні причини наслідкових зв'язків. Вони важко вико
нують завдання на просторову орієнтацію, засвоюють напрямки. Поряд з пору
шеннями просторового сприймання, у дітей із спастичною диплагією спостері
гається в'ялість, байдужість, відсутність плану дій у виконанні завдань. У друго
му випадку, на перший план виступають труднощі у мовленнєвому оформленні, 
також спостерігається задовільний розвиток наочно-дійового мислення та недо
статність абстракцій. Однак, при адекватній корекційній роботі на основі виділе
них особливостей подальший розвиток дітей може бути цілком сприятливий.

0 .5 .eck  [17] виділяє гри основних проблеми, які презентуються фактом 
фізичної вади:

1. Специфічний дифіциі і його наслідки.
2. Емоційні реакції і низький рівень власної гідності, який витікає з 

негативних соціальних реакцій.
3. Захисні реакції, які розвиваються для того, щоб впоратись із соціальними 

завданнями. У відповідності з цим пропонується три підходи у роботі з інвалі
дами - збагачення специфічного дефіциту; психотерапевтичні заняття з метою
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впливу на емоційні реакції, “Я ”-концепцію і неіазивні захисні позиції, спроби 
змінити соціальні установки. Фізичні вади розглядаються як факюри, які усклад
нюють психогенії. сприяють формуванню невротичних станів і патолопч, о 
розвитку особистості.

Із наведеного дослідження ми бачимо, що за кордоном вивчення осіб з фі
зичними вадами йде шляхом встановлення зв^язків між фактом інвалідності і ви
значеними якостями чи властивосіями, які можуть бути внаслідок фізичної вади

У вітчизняній літературі першим розглянув низання про виховання і 
вивчення калік в широкому соціально психологічному плані М.Є.Медведсв[ 10] 
Виявляючи типові характерологічні особливості у дітей-інвалідів з вадами 
опорно-рухового апарату, авгор підкреслює, що коли мова йде про розвиток 
особистості в умовах фізичної вади, неможливо говорити про її схожі риси як 
про сукупність статичних властивостей, вірніше сказати про динамічність 
особистості у зв'язку з оточуючою її ситуацією.

Психологічному вивченні особистості дошкільника з церебральним 
паралічем присвячена робота О .Л.Раменської [13]. У дослідження показано, як 
сенсомоторна вада перешкоджає формуванню активних форм діяльності і 
спілкування. Провідним мотивом діяльності у дитини з церебральним паралічем 
стає мотив підкорення дорослому . Постійне переживання невдач формує у дітей 
низький рівень домагань, який негативно впливає на адаптацію[16]. Одночасно з 
пасивною позицією створюється неадекватна компенсуюча самооцінка. 
Обмеження контактів із дорослими та однолітками призводить до нерозуміння 
суті взаємодій, взаємовідносин. Внаслідок цього порушується присвоєння 
соціального досвіду, сповільнено форму ються етичні уявлення.

В емоційній сфері найчастіше у інвалідів з Д Ц П  зустрічаються емоційна 
в'ялість, апатичність, невисока мотивація до самостійної діяльності, тим більше - 
спрямованій на корекцію власного болісного стану, на високий адаптивний 
потенціал.

Про порушення адаптації у дітей, які сградаю ть церебральним паралічем, 
писала Є.І.Кіріченко[7]. Характерні для хворих дітей особливості реакції на 
навколишнє: відсутність ініціативи у взаємодії з реальністю, пасивність, 
несамостійність, невпевненість розглядається в психіазрії у зв'язку з так званим 
госпіталізмом [8].

Отож, вивчення особисгісних характеристик інвалідів проводиться в клі
нічному і психологічному руслі. М ожна зауважити, що головні лінії аналізу 
здійснюються в залежності від різних видів патології та від термінів настання ін
валідності. Проблеми формування ставлення до вади, соціального пристосу
вання, особливостей реагування займаю ть центральне місце в дослідженнях осо
бистості інвалідів, оскільки для соціальної адаптації важливо не досягнення мак
симального внутрішнього комфорту, не задоволеність собою, не пристосування 
на відповідному рівні, що є негативним фактором в розвизку особистості [15], а 
прояв нормальної життєдіяльноезд, опосередкованої цілеспрямованою продук
тивною діяльністю, в ході якої здійснюється розвиток і закономірні зміни особис
тості. які ведуть до самоактуалізації.

Список літератури:
1. Белов В.П. Реабилитация: содержание и предпосылки. В кн. Методологические 

организационные вопросы реабилитации инвалидов.М., 1973.-С.5-22.
2. Белов В.П , Шмаков А.В. Реабилизацыя больных как целостная система.-Весгник 

АМ Н СССР. 1977, № 4,- С.60-67.

173



3 Братусь Б.С. К проблеме развития личности в детском и зрелом возрасте. - Вестник 
Московского университета. 1980.-№2 - С.3-12.

4 Галкин В.А. Белов Ю Я Методологические предпосылки и основные положения 
динамической концепции реабилитации. В кн.: Теоретические и организационные 
вопросы социально-трудовой реабилитации инвалидов и престарелых в 
стационарных учреждениях социального обеспечения. М., 1976.-С .5-12.

5. Добровольская Т. Шабалина Н. Инвалид и общество: социально-психологическая 
интеграция/Соц. Исследования.. 1991.-№  5 ,-С .3-8.

6. Кабанов М.М. Реабилитация психически больных. Л.. 1978.- 232 с.
7. Кириченко Е.И. дизонтогенез при детских церебральных паралича. В Кн : Научные 

труды Центрального института усовершенствования врачей. М.. 1978.-С. 39-43.
8. Корабельников К.В. К вопросу о так называемом госпигализме в психиатрии 

/Обзор литературы/.- //Неврапатология и психигрия им. С.С.Корсакова. 1976, № 5, 
С.771-777.

9. Красик Е.Д. В кн. Реабилитация больных с нервно-психическими заболеваниями.- 
Томск. 1971.- С.46-51.

10. Медведев М.Е. Особенности личности калеки. Одеса, 1927.
11. Мелехов Д.Е. К проблеме резидуальных и дефектных состояний при мозофрении (в 

связи с задачами клинического и социально-трудового прогноза) /Неврология и 
психиатрия им. С.С. Карсакова, 1981. № 1.- С. 128-138.

12. Камьежнюк Э.С. Клиническое обоснование некоторых приемов кореккционно- 
востановительной работы с детьми, страдании церебральными параличами. В кн 
Труды Московского научно-исследовательского института психиатрии М3 РСФСР, 
1974, т. 67.-С. 181-189.

13. Раменская О.В. Психологическое изучение личности дошкольников с церебральным 
параличом. Автореферат канд.дисс. М., 1980.

14. Семенова К.А., Жуковская Е.Д., Соколов Ю.В. О наличии и характере 
доструктивно-атрофичсских нроцесов в мозге детей, страдающих церебральными 
параличами. Педиатрия, 1975, № 12.-С .14-17.

15. Dombrowski К. Trud istienia-Warsavva? 1975/
16 Herlant Dr/Le centre Arditti a Saint-Andrede-LIE ure. Rehadaptation № 265, 1979, 

Paris.
17. Speer, Otto. The handicapped individual and his social interactions. Psychological 

Abstracts.Vol.63, №6, Pant I, June 1980, p. 1366.
M.I.TYUTYUNNYK 

THE IM PORTANCE O F PERSONALITY CHARACTERISTICS O F TH E
CHILDREN WITH CEREBRAL PARALYSIS IN TH E PRO CESS O F 

ADAPTATION IN M ICRO SO CIU M
The author underlines the importance o f rehabilitative work with invalids 

minding the necessity of scientific studying of their personal characteristics, from the 
human pedagogics and psycology, therapeutic medicine point of view. The subject of 
investigation is the problem of psycological transform ation of the children with 
cerebral paralysis.

The negative influence of seneomotor defect on emotional-willing, motivative, 
communicative sphere leads to the violations in the form ation of the child under school 
age social position and leads to the development of adaptative mechanisms, to the 
appropriation of social experiens, ect. All these actualises the m atter of medical, social, 
pedagogic-psycological providing of the children-invalids life activity.
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